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Abstract 
Att attrahera topptalanger till sin organisation och skapa en trivsam och utmanande 
arbetsmiljö är något som har blivit allt viktigare. Den nya generationens medarbetare har 
helt andra prioriteringar när det kommer till att välja arbetsplats. Det handlar inte längre 
om vad den arbetssökande har att erbjuda organisationen, utan snarare tvärtom ställer sig 
många frågan, vad har organisationen att erbjuda mig? 

För att möta dessa behov måste organisationerna se till att ha en strategi för att attrahera 
och behålla medarbetarna. Strategin om Employer Branding handlar om att skapa ett 
starkt varumärke som arbetsgivare och se till att organisationen blir attraktiv och drar till 
sig medarbetare med rätt kompetens. Vår studie kommer att diskutera hur det 
kommunikativa ledarskapet kan underlätta i arbetet med Employer Branding.  

Vi har genomfört vår studie hos Saab Group och har använt oss av en kvalitativ metod för 
att söka svar på vårt syfte.  

Syftet med vår studie är att undersöka betydelsen av chefernas kommunikation på Saab 
Group och om en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap kan stärka deras Employer 
Brand.  

Här följer de tre frågeställningar som vi har haft som utgångspunkt genomgående i 
studien. 

• Vad tycker Saabs medarbetare är viktigast i vad som utgör ett bra ledarskap? 

• Hur kan chefernas kommunikation påverka trivseln på arbetsplatsen? 

• På vilket sätt är kommunikativt ledarskap en viktig byggsten i ett starkt   
Employer Brand? 

Vi inledde studien med att intervjua Saab Groups internkommunikationschef och 
Employer Brandingchef i syfte att skapa oss en uppfattning om hur företaget arbetar med 
kommunikation, ledarskap och Employer Branding i dagsläget. Vidare genomförde vi 
fokusgrupper med totalt 20 medarbetare från tre olika affärsområden inom Saab Group. 

Resultatet av vår studie visar att ledarskapet är oerhört viktigt för hela uppfattningen om 
Saab Group. Det visar sig att det kommunikativa ledarskapet står för vad respondenterna 
anser är tillfredställande kommunikation, vilket gör att de trivs och känner sig trygga på 
arbetet. Resultatet har även visat att ledarna är totalt avgörande i utfallet med Employer 
Branding då de ska sätta ramverket och ta hänsyn till alla de viktiga delar som utgör ett 
starkt Employer Brand. Vår studie föreslår att genom en tillämpning av kommunikativt 
ledarskap kan Saab Group stärka sitt Employer Brand. 

	  

	  
Nyckelord: Employer Branding, Kommunikativt Ledarskap, ledarskap, intern 
kommunikation, meningsskapande, ledarskap, organisation och Saab Group AB. 
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1. Inledning   
I inledningen ger vi en introduktion av studien och berättar om varför intresset för ämnet har fångat oss. 
Vi redogör för tidigare forskning inom området och argumenterar för varför denna typ av forskning är 
viktigt att bedriva i problembakgrunden. Vi redovisar även vårt syfte, frågeställningar samt tydliggör 
studiens avgränsningar.  

”Min chef lyssnar inte på mig”, ”Jag känner mig inte delaktig”, ”Min chef har aldrig tid 
för mig”… Alla har vi väl någon gång hört liknande, frustrerande kommentarer från 
någon i bekantskapskretsen?   

Vi, författarna av denna uppsats, har båda erfarenheter av en rad olika typer av ledare och 
har sedan länge intresserat oss av ledarskap och konsten att få människor med sig. 
Debatten om hur en bra ledare ska vara är stor och många forskare och praktiker har olika 
syn på detta. Med bakgrund i detta blev vi intresserade av att dyka närmare i ämnet men 
ville hitta en koppling som inte gjorts tidigare. 

Vi har fått upp ögonen för Employer Branding, som är ett sätt att attrahera, behålla och 
avsluta medarbetare i en organisation med olika typer av satsningar. Begreppet har 
kommit oss närmre i den bemärkelse att det är så otroligt viktigt att välja en arbetsplats 
som är trivsam, utvecklande och har ett gott rykte som arbetsgivare. I synnerhet i dagens 
konkurrenssamhälle där det finns många spännande aktörer på arbetsmarknaden. 

Den uppfattning om arbetsplatsen en medarbetare har i en organisation är nära knuten till 
hur man blir behandlad av sin chef och hur chefen kommunicerar. Vi är intresserade av att 
undersöka hur uppfattningar om en organisation hänger samman med chefernas 
kommunikation och för att hålla oss till detta har vi valt att fokusera på kommunikativt 
ledarskap, som i det stora hela handlar om att använda kommunikation som styrmedel för 
att skapa gemensam handling. Här är medvetenhet, öppen kommunikation, delaktighet 
och förståelse för medarbetarna i centrum.  

Vår uppsats kommer att handla om interna aspekter av Employer Branding kopplade till 
kommunikativt ledarskap, med andra ord vilka effekter chefernas kommunikation ger när 
det gäller att stärka ett Employer Brand. Vi fick höra att Saab Group AB gör en satsning 
på ett mer kommunikativt ledarskap och hade sedan tidigare vetskap om att de arbetar 
med Employer Branding, därför kände vi direkt att vi ville göra vår undersökning i den 
organisationen.  

Vid eftersökningar av tidigare forskning finner vi ingen studie som kopplar	   hur ett 
kommunikativt ledarskap spelar roll inom strategierna för Employer Branding, därför 
anser vi att en studie inom detta område är av betydelse för att belysa och visa på 
framgångsfaktorer för företag och organisationer.  

Den svenska översättningen för Employer Brand har vi sett vara arbetsgivarvarumärke 
eller tydligare beskrivet, det varumärke ett företag har som arbetsgivare. Vi har valt att i 
fortsättningen kalla begreppet i sin riktiga form alltså den engelska benämningen 
Employer Branding, då vi inte finner den svenska göra att begreppet kommer helt till sin 
rätt.  
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1.1 Problembakgrund 

“Organisations that can attract the best minds will have 
a distinct edge in the marketplace” 

(Harari 1998) 

Organisationer idag står inför många utmaningar. En av dem är den nya generationens 
medarbetare som precis har klivit in på arbetsmarknaden och de har synnerligen andra 
krav än tidigare generationer. Undersökningar genomförda av Sifo visar att 
högkompetenta trettioåringar är snabbrörliga och styrs av profession och i första hand 
söker en arena att utöva sin professionalitet på (Fürth et al. 2002:40). Därför är det viktigt 
att hitta ett sätt som gör att man kan attrahera dem till organisationen. Begreppet 
Employer Branding handlar just om strategier för att nå, attrahera och behålla 
topptalanger i organisationen (Universum 2011). 

Söderqvist (2010) har tillsammans med analysföretaget United Minds genomfört en 
gedigen generationsrapport om 80-talisterna. Den visar att den nya generationens liv ska 
innehålla så mycket som möjligt och att det helst ska hända något hela tiden. En 
medarbetare är inte längre lika lojal mot företagen utan fokuserar mer på lojaliteten till 
sina egna nätverk. Den nya generationen vänder sig emot hierarkiskt uppbyggda 
arbetsmiljöer och studieresultat visar att de populäraste yrkena är de mest rörliga och 
självständiga Andersson et al. (1997:60).  

Det faktum att de nya arbetarna är så pass rörliga och illojala mot arbetsplatsen blir 
självklart en hög kostnad för företagen, att ständigt lära upp nya medarbetare kostar både 
tid och resurser. Lindelöw	  (2008:19)	  menar	  att	  kostnaderna	  är	  så	  pass	  utbredda	  att	  
det	   är	   svårt	   att	   räkna	   på	   hur	   mycket	   det	   kostar	   att	   rekrytera	   en	   person.	  
Efterforskning	  från	  vår	  sida	  med	  flertalet	   jämförelser	  uppskattar vi att en rekrytering 
kan kosta mellan 70 000-500 000 kronor. Med grund i detta kan vi se hur viktigt det är att 
vårda medarbetarna och se till att utveckla och få dem att trivas i organisationen. Att hela 
tiden rekrytera på nytt är inte hälsosamt för företagets ekonomi.  

Organisationernas ledare har en viktig roll i arbetet med Employer Branding och hur de 
uppför sig har stor påverkan på uppfattningen om företaget. Effektivt ledarskap är en av 
de mest kraftfulla delarna i arbetet att engagera medarbetarna och få dem lojala till 
organisationen (Barrow & Mosley 2005:152). De företag som snabbast förmår att anpassa 
sig till förutsättningarna framstår som vinnare, då behovet av arbetskraft med breda 
kunskaper och personer med spetskompetens ökar. De måste veta hur de ska attrahera de 
främsta och mest kompetenta talangerna för att konkurrera på arbetsmarknaden (Foster et 
al. 2010:408). Det är även ett faktum att arbetsgivare tvingats att arbeta hårdare för att 
behålla sina nyckelmedarbetare (Fürth et al. 2002:41). 

Med tanke på att den nya generationen värderar valfrihet och är i behov av ständig 
förnyelse på olika plan, blir behovet att utöva ett ledarskap som uppmuntrar till eget 
ansvar och beslutsinvolvering allt viktigare för att de ska känna sig stimulerade. 
Dessutom när organisationer blir allt mer komplexa krävs ett ledarskap som kan bevara 
och föra företagskulturen vidare (Simonsson 2002). Detta är något som det 
kommunikativa ledarskapet gör genom att det bland annat innebär att styra med 
gemensamma värderingar.  
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Ur ett branschperspektiv betyder denna studie väldigt mycket. Kommunikation är 
komplicerat och att ha människor i organisationen som är experter på detta kan vara en 
enorm konkurrensfördel. Hamrefors (2010) skriver att det är viktigt att visa fördelarna 
med kommunikation i ledarskapet då det skapar fler möjligheter att bredda 
kompetensområdet för kommunikatörer.  Det är först när organisationerna förstår vad som 
behövs göras som de kan göra stora förändringar (Berthon et al. 2005).  

Med grund i ovan resonemang är Employer Branding ett högst aktuellt ämne som har 
flyttat in från teoriböckerna till att hamna på ledningens bord. Vi ser därför att det är av 
stor vikt att det bedrivs mer forskning på vikten av det kommunikativa ledarskapet 
integrerat i arbetet med Employer Branding.  

Vi hoppas att vår studie hjälper till att flytta fram kommunikationsvetares olika positioner 
genom att belysa kommunikationens komplexitet. Vi hoppas även att effekterna av vår 
studie bidrar till ökat kompetensområde och en utvidgning av yrkesrollen, vilket givetvis 
gynnar hela branschen framväxt.	  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka betydelsen av chefernas kommunikation på 
Saab Group och om en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap kan stärka deras 
Employer Brand. Genom en kvalitativ studie ställer vi oss följande frågeställningar:  

• Vad	   tycker	   Saab	   Groups	   medarbetare	   är	   viktigast	   i	   vad	   som	   utgör	   ett	   bra	  

ledarskap?	  

• Hur	  kan	  chefernas	  kommunikation	  påverka	  trivseln	  på	  arbetsplatsen?	  

• På	   vilket	   sätt	   kan	   kommunikativt	   ledarskap	   vara	   en	   viktig	   byggsten	   i	   ett	   starkt	  
	   	  
Employer	  Brand?	  	  

 
1.3 Avgränsning 
Ledarskap är ett oerhört mångfacetterat begrepp och det finns många tankar och idéer om 
vad ett bra ledarskap är och vilka egenskaper en ledare skall ha. Vi har valt att avgränsa 
oss till att studera det kommunikativa ledarskapet. Det är en ledarskapsteori som är på 
frammarsch, dels inom forskningen men även i praktiken där allt fler företagsledare har 
förstått vikten av att ha ett mer modernt, öppet och kommunikativt ledarskap.  

Vi har valt att avgränsa vår till studie till Saab Group AB då detta är ett företag som aktivt 
arbetar med Employer Branding och satsar mycket på ledarskapet. Vi har valt denna 
organisation då vi finner den som exemplarisk empirisk plattform att utforska vårt syfte 
på. Inom Saab Group AB har vi valt att avgränsa oss till deras svenska verksamhet samt 
till tre av deras fem affärsområden Support and Services, Aeronautics och Security 
Defens Systems, då dessa har kommit längst I satsningen med kommunikativt ledarskap. 
Vi anser att de tre affärsområdena är tillräckligt för att besvara studiens syfte.   

1.4 Tidigare forskning 
Den första artikeln som beskriver Employer Branding är från år 1996 av Ambler & 
Barrow. Det har gått 15 år och antalet vetenskapliga artiklar har ökat längst med vägen. 
Exempelvis genom Harari (1998), Moroko & Uncles (2008), Foster et al. (2010), Lloyd 
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(2002), Davies (2007), Berthon et al. (2005) De artiklar talar bland annat om närliggande 
områden för Employer Branding, organisationsfördelar samt hur medarbetare kan 
påverkas av ett Employer Brand.  

Vi finner även ett högt intresse bland studenter där ett antal uppsatser har skrivits inom 
området så som (Augustsson, Brofeldt och Celsing 2010), Skoglund (2007), Melin 
(2005), alla inom området Employer Branding.  

Kommunikativt ledarskap är ett relativt nytt begrepp och har ännu inte funnit sin rätta 
definition. En rapport om kommunikativt ledarskap har nyligen publicerats där 
ambitionen är att definiera begreppet. Detta genom en omfattande forskningsstudie som 
pågår i detta nu av anställda och chefer på fem stora företag i Sverige (Johansson et al. 
2011). Trots att definitionen inte är fullt fastslagen finns en del forskning inom ämnet. 

Under slutet av nittiotalet gjorde Högström et al. (1999) ett projekt för att se hur 
Kommunikativt Ledarskap bidrog till verksamhetsutvecklingen på tio stora och små 
företag. Där visade sig kommunikationen ha en stor inverkan, genom att klargöra tydliga 
mål och strategier kunde man lättare utveckla verksamheten. Av Sven Hamrefors (2010) 
har vi hittat en intressant artikel om att bredda kompetensområdet för kommunikatörer 
med hjälp av att visa på vikten av ett kommunikativt ledarskap. Samma forskare har 
skrivit boken: Kommunikativt ledarskap: Nya tidens ledare i värdeskapande nätverk 
(2009). Här beskriver han hur ett kommunikativt ledarskap kan gestalta sig för att 
utveckla hela organisationens gemensamma kommunikation. 

Det finns en hel del studentuppsatser om kommunikativt ledarskap. En som vi finner nära 
relaterad till vår studie är Emma Lindgren och Hanna Candells uppsats: Är du 
framgångsfaktorn i ditt ledarskap? - En kvalitativ studie om hur det personliga 
varumärket används i kommunikativt ledarskap (2011). De har gjort en intressant 
koppling mellan det kommunikativa ledarskapets påverkan på varumärket. Precis som vi 
har de kopplat det till varumärkesaspekten, men de har valt att kolla på hur chefernas 
personliga varumärke kan kopplas till Employer Branding. 

I övrigt finns det mängder av forskning om ledarskap och kommunikation som vi har 
använt oss av i vår studie eftersom att forskningen inom just kommunikativt ledarskap är 
så pass begränsad. Northouse (2010) skriver i sin bok: Leadership: Theory and Practice, 
om vikten av kommunikation i utövande av ledarskap. Även Michael Hackman (2009) 
har forskat mycket på vikten av kommunikation. I boken: Leadership: A communicative 
perspective, förklarar han bland annat om olika kommunikationsstrategier en ledare kan 
använda sig av. Bolman och Deal (2003) har skrivit boken: Nya perspektiv på 
organisation och ledarskap. Där fokuserar vissa kapitel på kommunikationen och det som 
i synnerhet var intressant för oss var kapitlet om att styra med symboler. Vi har också 
använt oss av svenska forskare som Simonssons (2002) bok: Den Kommunikativa 
utmaningen. Samt Heide, Johansson och Simonssons (2005) bok: Organisation och 
Kommunikation, som har ett kapitel om ledarskap och kommunikation.  

Vi ser att tidigare forskning om Employer Branding ofta behandlas inom områdena 
företagsekonomi, Human Resources (HR) och marknadsföring. Därför anser vi att 
forskningen behöver utvecklas utifrån ett kommunikationsperspektiv vilket är vår 
ambition att tillföra då Employer Branding i allra hösta grad handlar om att kommunicera 
på ett bra sätt för att det ska ge den effekt organisationen önskar. Då vi är intresserade av 
ledarskapets betydelse för Employer Branding och just det kommunikativa, har vi 
upptäckt att luckor finns på just den kopplingen.  
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2. Teoriavsnitt 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning och för de teorier som är relevanta inom 
vårt forskningsområde. Dessa teorier kommer att utgöra basen för vår fortsatta studie. Teoriavsnittet 
börjar med en redogörelse av begreppet Employer Branding för att sedan avsmalna i en diskussion om 
ledarskap. 

2.1 Employer Branding och definition  
De som var de första att mynta begreppet Employer Branding var Ambler och Barrow år 
1996. Deras definition löd enligt följande: 

”We define the Employer Brand as the package of functional, economic and psychological benefits provide 
by employment and identified with the employing company. The main role of the employer brand is to 

provide a coherent framework for management to simplify and focus priorities, increase producticity and 
improve recruitment, retention and commitment. ” 

 (Barrow & Mosely 2005) 

Här beskrivs alltså begreppet som ett paket av de funktionella, ekonomiska och 
psykologiska fördelar som erbjuds sina anställda och anser att huvudrollen i ett Employer 
Brand arbete är att skapa ett enhetligt ramverk från ledningen som sedan skall genomsyra 
hela företaget. Detta ramverk ska förenkla prioriteringarna och öka produktiviteten i syfte 
att förbättra rekryteringen, öka engagemanget hos medarbetarna samt bevara detta. Denna 
definition syftar till att Employer Branding är en ledningsfråga. 

Ser vi till en annan vanligt förekommande definition av Employer Branding beskrivs den 
följande: 

“Employer branding has been described as the ‘sum of a company’s efforts to communicate to 
existing and prospective staff that it is a desirable place to work’ 

 (Lloyd 2002) 

Den definitionen beskriver Employer Branding som summan av ett företags alla insatser 
till att kommunicera med befintliga och potentiella medarbetare att företaget är en 
attraktiv arbetsplats. De båda definitionerna ger oss en distinkt beskrivelse av begreppen 
även om Ambler & Barrows är mer formell och har mer fokus på värdena och fördelarna 
med Employer Branding. Samtidigt trycker Lloyd på att kommunikationen till potentiella 
medarbetare är viktig likväl som till de befintliga.  

Barrow & Mosley (2005:xvi) uttrycker att definitionen av Employer Branding ofta är 
begränsad till att endast innefatta trevliga rekryteringsannonser och interna 
kommunikationskampanjer i hopp om att sälja in arbetsplatsen som ”a great place to 
work”. De menar vidare på att sådana perspektiv missar djupet om verkligheten och att 
mer än så måste tas i beaktning.  

Expertkonsulter inom området har valt att beskriva Employer Branding som “The new 
weapon to win the war for talent” (Chambers et al. 1998) och som vi såg ovan i vår 
problemformulering ”Strategier för att nå, attrahera och behålla topptalanger i sin 
organisation” (Universum 2011). Vi förstår då att Employer Branding alltså är ett slags 
verktyg för att magnetisera rätt arbetskraft och få dem att trivas.  
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Ambler & Barrows definition samt Lloyds är båda de definitioner som är mest använda 
och återkommer i stor utsträckning som grund i forskares studier (hos till exempel Foster 

et al. 2010, Knox & Freeman 2006, Mosley 2007), eller gärna tillsammans för att få en 
djupare förståelse (Moroko & Uncles 2008), vilket även vi väljer att göra.   

Berthon et al. (2005) menar på att effektivt Employer Brandingarbete endast kan göras 
när organisationer förstår de faktorer som bidrar till att en arbetsgivare är attraktiv. Därför 
är det viktigt att förstå hur Employer Branding verkar rent konkret. Figur 1 nedan visar 
tydligt på identifierade komponenter i Employer Branding. En omfattande rapport gjord 
av The Corporate Leadership Council (1999) visar på de kärnenheter som verkar inom en 
organisation som har betydelse för medarbetaren och bestämmer således om en 
arbetsplats är attraktiv. I komponenten arbetsklimat, verkar delar som medarbetare, 
ledarens kompetens och ledarskap, tydlig rollfördelning och delaktighet. Kompensation 
och förmåner indikerar att löner, bonusar spelar in och att detta ska utdelas på samma 
villkor och ej vara orättvist fördelat mellan anställda internt. Produktens styrka på 
marknaden innefattar att den anställda är stolt över företagets produkter eller tjänster och 
vilken position företaget har på marknaden. Företagskulturen och miljön innefattar delar 
som företagsandan, värderingar, teknisk utveckling på arbetsplatsen samt företagets 
stabilitet och risktagande samt möjlighet till utveckling. Balansen mellan arbete och privat 
liv är även en viktig del som innefattar rimliga arbetstider, chans till flextid, lokalisering 
och arbetsresor.  

Noterbart är även att studien poängterar att storleken och betydelsen för de olika delarna i 
denna modell kan skilja företag och branscher åt. För anställda i ett väldigt differentierat 
företag som är mycket särkilt från sina konkurrenter, kan produktens styrka vara en 
viktigare del och som kan ge avkall på exempelvis vikten av arbetsklimatet. Dock spelar 
alla delar in på något sätt.  

 
Figur 1: Identiferade komponenter i arbetet med Employer Branding (Tolkad och översatt från “The 
component of the Empolyer Brand – a model by the Corporate Leadership Council, 1999). 

Forskarna Moroko & Uncles (2008) menar att Employer Branding syftar till att ha 
inflytande under ”The lifecycle of employment”, alltså under hela livscykeln av en 
anställning. Från attraktion till arbetsplatsen innan anställning, genom anställningen samt 
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efter anställningen. De beskriver att Employer Branding ger potential till att den anställda 
även efter den avslutat sin anställning ska influera och vara god ambassadör för företaget 
för att på så sätt skapa gott rykte som kan gynna till nya medarbetare. För att få ”de rätta” 
som söker redan från början måste företaget kommunicera organisationens identitet, 
kultur och värden från start till potentiella medarbetare (Foster et al. 2010). 

Även Mosely (2009) visar på en teoretisk modell för de viktiga beståndsdelarna i 
Employer Branding genom Figur 2. Cirkeln närmast upplevelsen av ”the Employer 
Brand” är de värden som ligger närmast medarbetaren och är såkallade ”vardagsbehov” så 
som värderingar, ledningens kompetens, ledarskapsstil. Detta följt av den pågående 
processen i organisationen som rekrytering, kommunikation, orientering och 
uppskattning. Denna modell är viktig för att förstå hur detta begrepp har sin verkan i en 
organisation.  

 
Figur 2: Illustration av de viktigaste beståndsdelarna i ett kärnfullt Employer Brand (Richard 
Mosley 2009). 

2.2 Forskning om Employer Branding och närliggande teorier 
Först och främst bör här nämnas att begreppet branding är mest relaterat till 
marknadsföring men har under de senaste åren även börjat användas av utövare av PR och 
corporate communication (Brønn 2010:311).  

Enligt definitionen av Employer Branding som beskrivits ovan finns det ett Employer 
Brand som verkar internt och ett som ska attrahera potentiella medarbetare - alltså externt. 
Det är denna problematik som gör att Employer Branding verkar ha hamnat i någon slags 
mittzon av teorier influerade av närbesläktade områden. Consumer-, Internal- och 
Corporate Branding är tre sådana. Det finns studier som diskuterar omständigheterna 
kring huruvida Employer Branding bör vara särskiljt eller om det ska samspela med dessa 
närliggande begrepp (Moroko & Uncles 2008). Vi kommer att redogöra för detta nedan.  

På samma sätt som ett varumärke positioneras i medvetandet hos en kund gör även ett 
företags varumärke som arbetsgivare detta hos en potentiell medarbetare. Mosely (2007) 
hävdar att ett nytt sätt att tänka inom Employer Branding är att applicera ett liknande tänk 
som i ”the customer brand experience”, vilket innebär att man använder liknande 
strategier som vid marknadsföring av en vanlig produkt. Detta för att det är önskvärt 
att leverera en konsekvent bild av företaget. Moroko & Uncles (2008) för ett resonemang 
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om att det istället är rimligt att förvänta sig att de anställda upplever arbetsgivarens 
varumärke på ett helt annat sätt än vad konsumenter upplever företagets produkter. Därför 
är det inte tillförlitligt att endast luta sig tillbaka på hur framgångsfaktorer och teorier 
inom de närbesläktade områdena verkar, menar de. 

Internal Marketing (intern marknadsföring), handlar precis som Employer Branding 
handlar om varumärkesbyggande internt, är även det ett närliggande begrepp. I stor 
utsträckning håller forskare isär de två begreppen medan Foster et al. (2010) anser att 
detta inte är särskilt lämpligt på grund av den samverkade naturen i deras relation. De 
menar vidare på att Employer Branding förbereder grunden för den ”psykologiska 
kontakt” mellan varumärket och dess nya medarbetare, som sedan förstärks genom 
interna varumärkesbyggande aktiviteter som talar om vad företagets varumärke har att 
erbjuda externa intressenter. De menar alltså på att dessa två begrepp går hand i hand och 
är beroende av varandra och behöver i större utsträckning integreras.  

Låt oss se på en definition av Internal Marketing för att förstå dess samverkade art:  

”Internal marketing is attracting, developing, motivating, and retaining qualified employees through job 
products that satisfy their needs. Internal marketing is the philosophy of treating employees as internal 
costumer and it is the strategy of shaping job products to fit human needs.” 

(Berry & Parasuraman 1992) 

Intern marknadsföring handlar med andra ord om att bygga starka organisationer med de 
anställda som primär intressent och är det arbete som går in när en potentiell medarbetare 
just har blivit anställd i syfte att stärka ett Employer Brand. I detta fall stöds resonemanget 
från Foster et al. (2010) i den meningen att Employer Branding och Internal Marketing 
bör samverka.  

Arbetet med interna strategier förklaras som komplicerat och är ibland ifrågasatt då vissa 
studier visat att effekten av det interna arbetet inte varar på ett långsiktigt plan. När 
effekten av aktiviteterna har lagt sig är det de gamla rutinerna och det gamla tänket som 
tar överhand (Heding 2009:58). Heding menar dock vidare på att när väl interna 
aktiviteter är lyckade, kan resultaten bli oslagbart starka och unika. Heding (2009) för 
även ett resonemang om att medarbetarna är en central aspekt i att föra en entydig 
upplevelse av hela företaget och det är genom det resonemanget som Employer Branding 
även går in på corporate communication som handlar just om integrerad och samverkad 
kommunikation, som vi i början av detta avsnitt även nämnde att det var en närliggande 
teori.  

2.3 Ledarskap och Employer Branding 
Enligt Barrow & Mosley (2005:152) har ledarskapet en mycket stor roll i arbetet med 
Employer Branding. De menar att ledarskapet är en av de viktigaste och den allra kritiska 
rollen i kommunikationsarbetet för att stärka både trovärdigheten och för att sprida 
företagsandan, ”the spirit”, vidare. Vilket även är syftet med ett lyckat Employer 
Brandingarbete.   

Ofta sägs det att medarbetarna är själva kärnan i en organisation. Allt fler studier 
poängterar dessutom den viktiga roll de interna intressenterna har i bidragandet av ett 
positivt rykte om företaget och at det är ledaren som är fackelbäraren (Jethwaney 
2010:99). Ledarens personlighet, filosofi och visioner reflekterar karaktären i 
organisationen. I och med detta kan vi förstå vikten av ett gott ledarskap, ett sådant som 
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medarbetarna anammar och accepterar. Jethwaney (2010:104) menar att motivationen hos 
de anställda har ett direkt samband med en öppen och transparent kommunikation på alla 
nivåer i en organisation. 

För att styra alla de komponenter som hör Employer Branding till (se Figur 1) är 
ledarskapets karaktär av största vikt. I majoriteten av framgångsrika Employer Branding 
satsningar har det visat sig att VD:n har haft en synlig och aktiv roll i både utveckling och 
kommunikation. Det har även varit viktigt med en ledare som har en djup förståelse och 
kunskap för organisationen, att de är färgade från insidan. Att de har kunskap och 
kompetens för det område de verkar (2005:47). Barrow och Mosely (2005) skriver även 
att kommunikation spelar en vital roll i att forma en förståelse för ett Employer Brand. 
Rak, tydlig, fokuserad och relevant kommunikation är det som fungerar bäst. Ledarna och 
i synnerhet VD:n har en signifikant roll i att inte enbart kommunicera olika förslag och 
idéer utan också gestalta Employer Brand och dess associerade värden i allt de säger och 
gör. Vill till exempel VD:n vara mer personlig kan inte denna endast avsluta sina mail 
med ”Hälsningar från Er Yvonne”, utan hon ställer sig också i matkön som alla andra. 
Genom detta ökar det viktiga förtroendet för chefen eller ledaren och ger indikation på att 
dess budskap inte bara är tomma ord utan skapar mening genom att agera enligt 
budskapen.   

Barrow och Mosely (2005:53) är noga med att poängtera att utan den riktiga entusiasmen 
och supportern från VD:n, ledningen och cheferna i det hela är det inte värt att börja 
bygga på ett starkt Employer Brand.  

2.4 Ledarskap och kommunikation i organisationer 
Definitionen av ledarskap som begrepp är mångfasetterat, en Google-sökning på 
vetenskapliga artiklar och böcker om ledarskap i organisationer uppnår hela 188 miljoner 
träffar och förmodligen spretar definitionerna brett mellan varandra (Dubrin 2010:3). Vi 
har valt att utgå från Northouse (2010) definition, som beskriver ledarskapet som en 
process där en individ influerar en grupp individer att uppnå gemensamma mål. Flera 
forskare anser att kommunikation är centralt för att ett gott ledarskap skall existera (de 
Vriesa, Bakker-Pieper, W 2010:367, Barge, 1994).  

Bruzelius och Skärvad (2008:366) menar att vid väl fungerande ledarskap växer 
medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för hela organisationen. En av ledarens 
viktigaste uppgifter är att mobilisera organisationens medarbetare och stimulera dem 
genom beslut och handling både individuellt och gemensamt samt att agera så att 
organisationens mål uppnås.  

Vidare menar Northouse (2010:155) att effektivt ledarskap uppstår när kommunikationen 
mellan ledaren och medarbetaren fungerar tillfredställande och att det finns ömsesidig 
tillit, respekt och engagemang. Tidigare forskning har även visat hur 
kommunikationsprocesser kan kopplas ihop med organisationens resultat, där har 
resultaten visat att medarbetare som är mer nöjda med chefskapet är mer lojala och 
förpliktade till organisationen (Downs & Adrian 2004:6).    

I dagens moderna organisationer talas det om helhetssyn, delegerat ansvar, motivation 
och engagemang. Att få medarbetarna att känna att de är en del i det hela och att de är 
värdefulla för företagsresultaten kan vara en utmaning. Det krävs då att ledaren har de 
rätta kommunikativa färdigheterna för att bryta ner mål och visioner så att alla arbetar 
strategiskt och fokuserat mot samma mål (Högström et al. 1999:9).  
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Simonsson (2005) skriver att kommunikation alltid har varit viktigt men det förändrade 
organisationslandskapet kräver en ny form av ledarskap där både kommunikationen blir 
viktigare och faktiskt svårare (Heide et al. 2005:97). Många organisationer konkurrerar 
om publikens uppmärksamhet och det har blivit allt viktigare att kommunicera en entydig 
bild av organisationen för att den skall förmå att stå sig mot konkurrerande verksamheter 
med liknande produkter (Högström 1999:113). I boken Organisation och kommunikation 
pekar författarna på hur viktigt det i den konkurrensen blir att organisationer skapar 
immateriella värden som positivt kan kopplas till företaget som får dem att stå ut ur 
mängden (Heide et al. 2005). 

Enligt	  Simonsson	  (2002)	  arbetar	  en	  modern	   ledare	  med	  värderingar	  och	  symboler	  
som	  styrmedel,	   hon	  menar	  att	   en	   framgångsrik	   ledare	  har	   förmågan	  att	   formulera	  
och	  visualisera	  mål	  och	  visioner	  som	  gör	  att	  medarbetarna	  förstår	  var	  de	  är	  på	  väg	  
och	  själva	  tar	  ansvar	  för	  sitt	  arbete	  utan	  att	  ledaren	  behöver	  säga	  exakt	  vad	  de	  ska	  
göra.	   Detta	   handlar	   om	   att	   skapa	  mening	   vilket	   i	   sin	   tur	   leder	   till	   förtroende	   och	  
frihet,	  vi	  kommer	  att	  återkomma	  till	  senare	  i	  uppsatsen.	  

2.5 Kommunikationens roll i ledarskap  
Enligt Hackman (2009:51) finns det två dimensioner av ledares kommunikation. Den 
auktoritära, uppgiftsorienterade chefen som inte bryr sig om människan bakom arbetet. 
Den andra är den interpersonella ledaren som lägger mycket fokus på medarbetaren och 
har ett öppnare förhållande till medarbetarna. Den interpersonella ledaren uppmuntrar till 
flexibilitet och har en förmåga att se varje individs styrkor och hur dessa kan användas i 
arbetet.  

Förr fokuserade forskningen inom ledarskapet nästan enbart på själva ledaren och dess 
egenskaper och såg inte till hela kontexten och var ledarskapet utspelar sig eller med vilka 
som är inblandade. Kommunikationen i organisationerna gick då som en enkelriktad linje 
med information från ledaren till medarbetaren (Bolman & Deal 2003:336). I modern tid 
ser man på kommunikation som en meningskapande process där kommunikationen är 
dynamisk och aktiv, som pågår hela tiden utan start eller slutpunkt. Det handlar om att 
förstå vem man kommunicerar med och anpassa budskapet därefter (Bjerke 1999:22, 
Hackman 2009:9).  

Många av dagens organisationer är komplicerade och det kan vara svårt för de anställda 
att veta hur organisationen fungerar. Därför är det viktigt att kommunicera bilder av 
verkligheten till de anställda och visa vad som är unikt för organisationen (Heide et al. 
2005:168-169). Uttalade värderingar specificerar önskvärda beteenden som kan ses som 
vägvisare för hur de anställda bör agera. När människor har liknande värderingar tenderar 
de att agera och prioritera likvärdigt samt att beteenden kan påverkas genom att 
uppmuntra handlingar som går i enlighet med organisationens värderingar (Meligo & 
Ravlin 1998:356).  

Dock är det inte så enkelt att högsta ledningen kan utforma värderingar och kommunicera 
dessa via formalia. Det krävs hårt arbete från mellancheferna att kommunicera vad dessa 
betyder för de anställda i praktiken och det kan ta lång tid innan de har implementerats 
ordentligt (Paarlberg & Perry 2007:405). Även Simonsson (2005) påpekar vikten av att 
ofta diskutera alla medarbetares olikas meningar, idéer och värderingar och exemplifiera 
och omsätta dem i praktiken. Eftersom att de är abstrakta, mångtydiga fenomen blir 
dialogen viktig för att dessa ska få en sammanhållande och styrande kraft (Simonsson et 
al. 2005:113). 
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2.6 Kommunikativt ledarskap 
Det finns ingen konkret definition av kommunikativt ledarskap, det är något som det 
bedrivs forskning på i dagsläget (Johansson et al. 2011). För att ändå försöka ge en 
förståelse för vad det kommunikativa ledarskapet är har vi valt Axälls (2004) beskrivning. 
Hon beskriver att i det kommunikativa ledarskap används kommunikationen som främsta 
styrmedel för att skapa gemensam handling och därmed goda företagsresultat. Hon anser 
att ledarskapet bygger på medveten och öppen kommunikation som leder till delaktighet 
och förståelse bland de 
inblandade, liksom till välgrundade beslut och insiktsfull verksamhetsutveckling. 
Ledarskapet utövas ständigt i formella och informella samtals- och dialogsituationer där 
verkligt meningsutbyte och meningsskapande eftersträvas. Utgångspunkten för den 
kommunikativa ledaren är enligt Axäll, att medarbetarna är verksamhetens viktigaste 
resurs och att de vill lyckas och kommer att göra det om rätt förutsättningar ges. Den 
kommunikativa ledaren vill leda och inspirera andra, utstrålar glädje och trygghet och har 
som chef fått förtroendet att också vara ledare. 

Enligt en ny forskningsrapport om kommunikativt ledarskap av Johansson et al. (2011), 
lägger en sådan ledare stor vikt vid att involvera medarbetarna och ser deras kompetens 
som en stor tillgång. Målsättning, coaching och utvärdering är centralt i det 
kommunikativa ledarskapet. Det är ledarens uppgift att göra prioriteringar, kvalitetssäkra 
arbetet samt se till att medarbetaren förstår vad som skall göras och klargöra hur arbetet 
kommer att utvärderas, inom de tydliga riktlinjerna är medarbetarna fria att göra på sitt 
sätt (Johansson et al. 2011:24-25).  

Feedback är karaktäristiskt för det kommunikativa ledarskapet, Johansson et al. (2011:10) 
menar att feedback kan ha ett starkt inflytande över medarbetarnas attityder och 
produktivitet. Det är viktigt att komma ihåg att grundnycklarna med all feedback är att 
den skall vara stärkande och utvecklande (Phil 2011).  

Atwater och Brett (2006:593) har undersökt feedbackmodellen, 360 gradermodellen, som 
används inom organisationer. Den innebär att medarbetare, partners eller exempelvis 
chefer får anonym feedback av varandra. De testade den på 145 ledare under ett år i syfte 
att se hur den påverkade medarbetares attityder. Resultaten visade att medarbetare vars 
ledare som intresserade sig för dennes utveckling var mindre benägna att söka sig vidare 
till andra organisationer. Detta påvisar betydelsen av feedback och bevisar att ledare som 
tar detta på allvar kan göra stora skillnader i arbetet att attrahera och behålla medarbetare 
som Employer Branding handlar om. 

Psykologiforskarna Locke och Latham (2002:705) utformade en teori för målsättning 
efter noga efterforskningar av empiri på över fyra decennier. Teorin är baserad på ett 
antagande om att medvetna mål bidrar till ökad handlingskraft. En målsättning har syftet 
att utföra vissa handlingar inom en specifik tidsram. Vidare talar Locke och Latham 
(2002:708) om vikten av att utvärdera målsättningen efter vägen och komma med 
konstruktiv feedback så att måltagaren vet att den är på rätt väg. Utan detta blir inte 
målsättningen fullt effektiv. Enligt Högström (1999:16) är ledarens kommunikativa 
förmåga avgörande i arbetet med att bryta ner mål. Han pekar även på vikten av 
tvåvägskommunikation och hur viktig den är i organisationsutvecklingen. När människor 
får vara med i beslutsfattandet och får ta ansvar resulterar det i högre 
produktionseffektivitet, förändringsbenägenhet och det kan resultera i många nya kreativa 
lösningar (Högström et al. 1999:14).  
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Hackman (2009:153-155) skriver om begreppet empowerment som används inom det 
transformella ledarskapet, som är relativt likt det kommunikativa ledarskapet då det 
lägger mycket fokus på medarbetaren och kommunikationen. Det innebär att ledaren ger 
mycket eget ansvar till medarbetaren och låter denna vara delaktig i beslut och 
målsättningar. Här fungerar ledaren mer som en guide som fokuserar på att skapa ett gott 
arbetsklimat och reducera problem. Ledaren tror på att man lär sig när man gör saker 
genom att pröva sig fram och har som ambition att utveckla medarbetaren från beroende 
till oberoende. En ledare som arbetar med den här typen av delaktighet får i regel mer 
lojala, ansvarfulla och oberoende medarbetare (Hackman 2009:147-148). Även Bolman 
och Deal (1997:156) menar att de positiva effekterna med inflytande från medarbetare 
resulterar i hög arbetsmoral och högre produktivitet. I grupper tenderar resultatet ofta att 
gruppen arbetar mer som ett lag än som enskilda individer, eftersom att de känner ett så 
pass stort ansvar så gör gruppen allt för att lyckas (Hackman 2009:147-148).  

I det kommunikativa ledarskapet är just den här delaktigheten väldigt kritisk och det är 
därför där viktigt med coaching och feedback, för att de ska känna sig delaktiga och 
självstyrda med stöd från ledaren (Johansson et al. 2011:24). 

Trovärdighet är centralt för alla framgångsrika förhållanden. Chefer har trovärdighet i den 
utsträckning som de anställda uppfattar dem som pålitliga, stöttande och kompetenta. 
Dessutom bör de vara goda lyssnare med en välutvecklad empatisk förmåga som bryr sig 
om medarbetarens välbefinnande (Johansson et al. 2011). 

Även	  Simonsson	   (2002:23-‐25)	   anser	   att	  medarbetarna	  är	   en	   stor	   tillgång	   som	  bör	  
tillåtas	  att	  vara	  med	  och	  påverka.	  Det	  kommunikativa	  ledarskapet	  har	  en	  filosofi	  om	  
hur	   ledarskap	  bör	  utövas	  och	  visar	  på	  vikten	  av	   ledarens	  kommunikativa	   förmåga.	  
Det	   finns	   fyra	   rekommendationer	   för	   organisationer	   som	   vill	   utveckla	   ett	  
kommunikativt	   ledarskap	  dessa	  är	  att	  utarbeta	  värderingar,	  regelbundet	  utvärdera	  
ledarnas	  kommunikation	  och	  kommunikationsklimatet,	   införa	  ett	   coaching	   system.	  
Samt	   att	   etablera	   samarbete	   mellan	   HR-‐avdelningen	   och	  
kommunikationsavdelningen	  (Johansson	  et	  al.	  2011:3).	  	  

2.7 Meningsskapande  
Vi människor strävar hela tiden efter att förstå det som händer runt omkring oss och att ge 
saker och ting en mening. Eftersom alla människor har en begränsad förmåga att ta in 
information väljer organisationsmedlemmar medvetet eller omedvetet ut delar av 
information och tolkar den på något sätt, på så sätt blir informationen meningsfull 
(Falkheimer & Heide 2003:93). 

När vi kommer till en ny arbetsplats möts vi av mängder av berättelser som informerar 
oss om organisationens historia, viktiga händelser, de viktigaste kunderna, om ägarna och 
hur man går till väga i olika situationer. Dessa berättelser har den viktiga funktionen att de 
skapar, utvecklar och bevarar organisationens kultur (Falkheimer & Heide 2003:99).  

Northouse (2004:183) menar att ledare bör agera som sociala arkitekter vilket innebär att 
de tydliggör organisationernas värderingar och normer och kan påvisa hur varje individ 
bidrar till ändamålen. Bolman och Deal (1997:397) anser att mening byggs genom att 
använda många expressiva och symboliska former som ritualer, historier och ceremonier. 
De menar att historier och berättelser gör att gemensamma värden och uppfattningar får 
mer substans. Det gäller att ta tillvara på händelser som har uppstått i den organisatoriska 
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vardagen och göra berättelser som berättas om och om på arbetsplatsen. På så vis kommer 
människorna i organisationen samman genom den betydelse deras arbete har.  

Enligt Weick et al. (2005:410-415) är ett centralt ämne i både organisering och 
meningsskapande att människor organiserar sig för att skapa mening i tvetydiga 
situationer, och sedan föra denna mening tillbaka till verkligheten i syfte att skapa ordning 
i den gemensamma världen. Det finns en teori för detta som heter Sensemaking teorin. 

Sensemakingteorin har sju grundstenar. Den grundar sig i att skapa och bevara identiteter, 
den är retrospektiv vilket innebär att man lär från tidigare erfarenheter. Den syftar till att 
stabilisera känsliga miljöer och är social och pågående. Den fokuserar även på att 
framställa så kallade ledtrådar, ”cues”, som skapar mening genom att medarbetarna med 
hjälp av ledtrådarna lättare kan anpassa sig efter organisationens regler.  Slutligen drivs 
sensemakingteorin av rimlighet och inte av precision (Weick 1995:20). Olika händelser 
har olika stor betydelse för olika människor och man ser väldigt olika på saker beroende 
på tidigare upplevelser. För att organisationer ska uppnå ett gemensamt mål gäller det att 
försöka ge organisationen en gemensam förståelse om vad som är viktigt och vad som 
skall prioriteras internt (Weick 1995:4).  

Vi kan koppla detta till vår studie då en kommunikativ ledare har förstått att olika saker 
betyder olika för olika människor. Det är ett viktigt perspektiv som med fördel bör tas i 
beaktning när ledaren skall paketera det budskap den vill kommunicera. Det 
meningsskapande perspektivet är en väldigt viktig aspekt för vår studie. Som vi sett ovan 
är många av dagens organisationer oerhört komplexa och människor av naturen vill förstå 
hur saker och ting hänger samman. Då är det viktigt att arbeta på sådant sätt för att få med 
sig medarbetarna, så de ser sin del i arbetet och förstår varför vissa beslut är tagna. På 
detta sätt stabiliseras arbetsplatsen i den meningen att organisationsmedlemmarna arbetar 
på samma sätt, med samma prioriteringar och värderingar. Vilket i sin tur förhoppningsvis 
skall leda till en mer enhetlig organisation. 

 

3. Metod 
I metodavsnittet kommer vi att beskriva och diskutera urvalet för studien, samt att presentera våra två 
metoder som vi har valt att tillämpa. Avslutningsvis kommer vi att diskutera reliabiliteten och validiteten 
samt de metodproblem vi har stött på under vägen. 

3.1 Metodval 
För att få svar på våra frågeställningar valdes metoder med kvalitativ ansats. Vår 
huvudsakliga metod för datainsamling är genom fokusgrupper. Metodpraktikan 
rekommenderar att kombinera fokusgrupper med andra metoder (Esaiasson et al, 
2007:364) så för att öka validiteten på vår studie valde vi att komplettera fokusgrupperna 
med två samtalsintervjuer. Dessa intervjuer uppfyllde vårt syfte att få information om hur 
Saab Group arbetar med kommunikativt ledarskap och Employer Branding i dagsläget. 

Vi är medvetna om att en kvalitativ ansats ofta får kritik för att resultatet är baserat på 
forskarnas uppfattningar och tolkningar och inte kan ge generaliserbara resultat. Eftersom 
att vi vill undersöka handlade och motivation hos respondenterna är vi därmed inte ute 
efter att generalisera våra resultat. Då vi vill kartlägga förekomster av olika 
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förhållningsätt samt öka förståelsen för olika resonemang passar fokusgrupper ypperligt 
(Esaiasson et al, 2007:363) 

3.1.1 Fokusgrupper  
Vi vill se hur de anställda tillsammans tänker kring kommunikation och ledarskap för att 
ta reda på om en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap kan stärka Saab Groups 
Employer Brand. Med fokusgrupper som metod kunde vi blottlägga de tankestrukturer 
och djupt liggande värderingar med gemensamma samtal som analysenheterna för 
(Esaiasson et al. 2007:362).  

Vi har genomfört fem fokusgrupper med totalt 20 medarbetare som delades in på tre-fem 
medarbetare i varje grupp.  Minst tre fokusgrupper är att föredra för att studien ska uppnå 
tillfredställelse (Wibeck 2000:41). Vi ville skapa ett så behagligt klimat som möjligt för 
våra respondenter. Ett för stort antal kan tendera att enbart vissa personer kommer till tals 
och med ett litet antal personer tenderar att samtalet stannar av (Esaiasson et al. 
2007:366).  

Tillvägagångssättet har varit semistrukturerade fokusgrupper vilket innebär att vi har haft 
specifika frågor som vi ville ha svar på som vi har utgått ifrån. Men att vi har förtydligat 
med följdfrågor om någon har missuppfattat en fråga. Med semistrukturerade 
fokusgrupper kan man även leda tillbaka deltagare som kommer ur frågans fokus (Wibeck 
2000:45).   

Vi har utformat vår intervjumanual efter vårt syfte och våra tre frågeställningar. När vi 
utformade denna, tog vi hänsyn till rekommendationen att inleda med de mer öppna 
frågorna för att sedan övergå till tematiska frågorna som är de viktigaste för studien. Detta 
för att inte påverka intervjupersonerna för mycket. Vi såg även till att hålla oss till ett 
enkelt språk utan akademiska benämningar och svåra begrepp vilket är viktigt (Esaiasson 
et al. 2007:298). 

Vår ambition var att hålla fokusgrupperna på respektive grupps kontor, då det sägs att 
deltagarna känner sig tryggare i en miljö de känner igen och därmed kan öppna sig mer 
(Wibeck 2000:122). Men på grund av den geografiska spridningen hos våra deltagare 
blev det inte möjligt att träffa dem personligen. Istället valde vi att hålla fokusgrupper 
genom en telefonkonferens som spelades in.   

3.1.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 
Vi valde att intervjua internkommunikationschefen, Åsa Helldén Ruocco och Employer 
Brandingchefen, Mia Nilsson, som är de personer som har det övergripande ansvaret för 
respektive område som vi är intresserade av i vår studie hos Saab Group.  

Även här genomförde vi intervjuer av semistrukturerad karaktär. Vi ville i och med detta 
sätta ramarna för datainsamlingen men samtidigt ge frihet för våra intervjupersoner att 
själva forma svaren. Svaren i den här typen av intervjuer gör de mer detaljerade samt ger 
tillfälle att diskutera intressanta aspekter som inte ingick i intervjumanualen och som ger 
mer innehållsrika svar. Även här utformade vi vår manual efter våra frågeställningar för 
att besvara syftet.  

Med hjälp av informantintervjuerna kunde vi på ett lättare sätt formulera en 
intervjumanual till våra fokusgrupper som då som blev både mer lättförstålig för 
medarbetarna men i huvudsak mer relevant för studien.  
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Båda intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom och godkänna det transkriberade 
materialet så att en relevant överensstämmelse med verkligheten fanns.  

3.2 Urval 
Vi valde att göra denna studie på Saab Group som vi fick höra skulle delta i ett 
forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap. Vi visste även sedan tidigare att de 
arbetade med Employer Branding. Eftersom att vi skulle sätta ihop fokusgrupperna i ett 
särskilt syfte, valde vi att göra ett strategiskt urval av våra analysenheter (Esaiasson 
2007:361). Vi ville ta reda på hur Saab Group upplever arbetet med Employer Branding 
och kommunikativt ledarskap så därför har vi gjort två kvalitativa samtalsintervjuer med 
experter inom respektive område. Intervjuerna är av informantintervjukaraktär, det är 
väldigt värdefullt att få information från experterna inom respektive område, det är också 
det som motiverar urvalet av våra analysenheter (Esaiasson 2007:292).  Vi valde cheferna 
inom respektive område då vi förmodade att de har mest kunskap om satsningarna. 

Till sammansättningen av fokusgrupperna fick vi hjälp av tre kontaktpersoner inom Saab 
Group med att hitta representanter från de tre affärsområdena och för att få en bra 
spridning. Urvalet i de utvalda affärsområdena grundar sig på att de var de avdelningarna 
som kommit längst i ledarskapsutvecklingen. Vi hade även ett önskemål om att få en 
jämn fördelning mellan åldrar, kvinnor och män av samma orsak. Det gjordes även ett 
snöbollsurval då vi bad en fokusgrupp rekommendera passande deltagare som de visste 
kunde ställa upp. Detta då vi behövde ytterligare deltagare till vår studie då det var svårt 
att hitta personer som kunde delta (Esaiasson 2007:16).  

En tumregel är att samtliga fokusgruppsmedlemmar skall ha minst en gemensam nämnare 
för att gruppen skall anses som homogen som är att rekommendera när man vill förstå 
likheter (Esaiasson et al. 2007:366). I vårt fall är egenskapen att samtliga är anställda på 
Saab Group inom något av de tre affärsområdena som vi har valt att avgränsa oss till.  

3.3 Analys och redovisning av resultat 
Vi sammanställde det insamlade materialet genom att transkribera våra fokusgrupper och 
intervjuer noggrant, där varje ord skrevs precis som det sades. Efter att vi samlat in all 
empiri gjorde vi en innehållsanalys där vi delade upp råmaterialet efter olika kategorier 
med utgångspunkt från syftet (Wibeck, 2000:87). Vi markerade de intressanta delarna 
med olika färgpennor där varje kategori fick en egen färg (Wibeck 2000:89). Vi använde 
oss sedan av kartläggningsmetoden för att hitta samband och förstå hur grupperna 
gemensamt tänker kring kommunikativt ledarskap och hur vi kan koppla det till Employer 
Branding. Med denna metod kunde vi även förstå skillnader (Esaiasson, 2007:306). I 
resultatdelen redovisar vi gemensamma tankestrukturer och stödjer dem med olika citat. I 
analysen kopplar vi sedan citaten till det teoretiska sammanhanget så att det framstår en 
mening med vårt tolkande. Detta för att kunna knyta an resonemanget i slutsatsen som 
följs av en slutdiskussion. Vi håller en röd tråd och följer våra frågeställningar som i 
resultatet presenteras under passande rubriker.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att man mäter det man har haft för avsikt att mäta. Vi har i våra 
fokusgrupper hållit oss inom ramen för våra frågeställningar och operationaliserat enligt 
dem, vilket är viktigt för validiteten (Esaiasson et al. 2007:63). För att få ökad validitet 
har vi även, som ovan nämnt valt att använda oss av metodtriangulering och vi har 
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blandat fokusgrupper med samtalsintervjuer. Validiteten kan härmed stärkas genom att 
visa på resultat som överlappar med andra metoder (Wibeck 2000:122).  

Vi är medvetna om det faktum att vi inte har träffat våra fokusgrupper fysiskt kan sänka 
validiteten. Det optimala är att deltagarna kan se oss, samt att vi kan se deltagarna för att 
observera kroppsspråk och ansiktsuttryck då det ofta kan avslöja mycket. De åtgärder vi 
har vidtagit för att försöka kompensera detta är dels att alla deltagare fick säga sitt namn 
innan de talade, på så sätt kunde vi hålla reda på vilka som talade mest och vilka som inte 
gjorde mycket väsen av sig. Vi uppmuntrade de personer som inte självmant diskuterade, 
vi ville försäkra oss om att alla kände sig lika viktiga och fick vädra sin åsikt. Vi tänkte 
också extra mycket på att hålla så kallade konstpauser, denna tystnad är effektiv för att få 
människor att öppna sig och då självmant introducera nya ståndpunkter (Wibeck 
2000:72). För oss var detta väldigt effektivt, ofta resulterade en längre tystnad i att nya 
tankar och resonemang från respondenterna uppstod. 

Vi har spelat in alla fokusgrupper och genomfört ett gediget transkriberingsarbete av vad 
som sades för att öka reliabiliteten och visa på resultatets trovärdighet. För att förstärka 
reliabiliteten har vi även bifogat våra intervjufrågor till samtliga genomförda intervjuer. 
Detta underlättar möjligheterna för att kunna göra om studien igen på lika villkor för att 
stärka resultaten. Våra kontaktuppgifter finns även utskrivet i inledningen vilket gör det 
möjligt för nästkommande forskare att kontakta oss för transkriberingsmaterial. Studien är 
på så sätt replikerbar, då vi noga redogjort tillvägagångssättet (Esaiasson et al. 2007). 
Med ett gediget transkriberingsarbete menar vi att vi noga skrivit ut vart enda ord som 
sades, alltså transkriberat på detaljnivå för att inte gå miste om viktiga aspekter. Vi 
transkriberade själva de intervjuer som vi hade varit moderator i då detta underlättade 
förståelsen för diskussionen och något som även rekommenderas (Wibeck 2000:84).  Den 
andra fick sedan läsa igenom den andres utskrift och samtidigt lyssna till inspelningen för 
att kontrollera överensstämmelsen och för att bekräfta resultatets tillförlitlighet.   

3.5 Metodproblem  
Det faktum att vi genomförde våra fokusgrupper via telefon och inte träffade dem 
personligen anser vi vara något som vi bör diskutera som ett metodproblem. Tanken med 
en fokusgrupp är att få igång en diskussion gruppmedlemmarna emellan och detta kan 
tänkas något onaturligt genom telefon där deltagarna inte kan se varandra och se till 
varandras kroppsspråk. De kunde självklart inte heller se oss och vi var dem som de 
skulle ”öppna sig för”. För att skapa tillit presenterade vi oss tydligt, vilka vi var och vad 
vi gjorde. Allt detta gjorde vi på ett avslappnade sätt. Vi berättade också att allt de sade 
var anonymt kopplat till dem och att deras åsikter stannar i gruppen. Kanske resulterade 
detta i att de i stället vågade säga ännu mer om vad de tyckte då ingen såg dem. Det 
faktum att de fortfarande var kvar på sina respektive kontor kan även ha ökat till 
tryggheten då vi i metodvalet skrev om att en medarbetare lättare öppnar upp sig då.  

Som ovan nämnt har vi varit extra noga med att se till att alla kommer till tals och 
uppmuntrat deltagarna att samtala med varandra för att undvika att det blir envägsdialog 
med fråga - svar. Vi har även varit noga med att fråga om någon deltagare vill tillägga 
något och inbjudit till fortsatt resonemang genom att uppmana de som inte sagt något på 
länge. På så sätt anser vi att vi trots förutsättningarna lyckats få bra och givande samtal 
som gett oss precis den diskussionsutgång som önskat när vi valde fokusgrupper som 
metod.  
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Vi spelade aldrig in intervjuerna med internkommunikationschefen och Employer 
Brandingchefen på grund av brist på teknisk utrustning vid tillfället vi fick avtalad tid 
med intervjupersonerna. I stället var vi två som lyssnade till samtalet varav den ena 
antecknade vad som sades medan den andra intervjuade och antecknade extra viktiga 
citat. Det faktum att intervjupersonerna själva fått läsa igenom sina intervjuer och 
godkänna tillförlitligheten ses som kompenserande till ett inspelat material. 

Vi hade en ambition att hålla fokusgrupper med fem medarbetare i varje. Då detta visade 
sig vara väldigt svårt att få ihop på grund av att deltagarna var väldigt upptagna och det 
var svårt att hitta tider som passade alla, fick vi vid tre tillfällen gå ner till fyra deltagare 
per grupp. Vid ett tillfälle fick vi ett avhopp samma dag på grund av sjukdom och då 
genomfördes en fokusgrupp med endast tre deltagare. Detta var inte optimalt då samtalet 
var svårare att få upp till diskussion, därför var det extra viktigt att uppmuntra dem till 
detta hela tiden. Ser vi dock till det totala om 22 intervjuade personer anser vi att detta 
gav oss en god och mycket tillräcklig bakgrund till empirin. Detta då medarbetarna gav 
oss fylliga och utförliga svar och där samma resonemang i mångt och mycket återkom i 
flertalet grupper, vilket är ett tecken på teoretisk mättnad.   
 

4. Empirisk bakgrund  
Här ger vi en sammanfattad bakgrundsbeskrivning av vårt fallföretag för studien. Vi ger en inblick för 
affärsområden, hur organisationen arbetar idag samt om deras filosofi och satsningar. 

4.1 Fallföretaget Saab Group AB 
Vår studie är en fallstudie som är gjord hos Saab Group AB. Koncernen har drygt 12 500 
anställda och finns i femtio länder världen över. Här arbetar till stor del ingenjörer av 
olika slag. Saab Group är mest kända för att bygga det världskända flygplanet JAS Gripen 
samt produkter som missiler, ubåtar och bomber. De skapar system och lösningar för 
säkerhetsförsvar, de assisterar länder, samhällen och organisationer och förbereder 
säkerheten för potentiella händelser samt hjälper till att bevara säkerheten.  

Saab Group har fem affärsområden: Aeronautics - ca 3200 anställda. Dynamics - ca 1700 
anställda. Security Defence Systems - ca 2700 anställda. Electronic and Defence 
Solutions - ca 2700. Support and Services - ca 2000 anställda. 

Saab Groups filosofi är att medarbetarna är kärnan i framgången och de vill erbjuda de 
möjligheter och utmaningar de anställda behöver för att känna sig stimulerade. Därför har 
de en mängd olika program och aktiviteter som skapar ett klimat där initiativtagande och 
förändringar stöds. På Saab Group delar man gemensamma värderingar som har gått från 
generation till generation och som ska avspegla organisationens själ. Nedan följer en 
beskrivning av innebörden av deras värdeord: 

• Drive: Vi har passion för innovation, vi är öppna för förändringar och är snabba 
och flexibla. 

• Expertise: Vi kombinerar kunskap, färdigheter och fortbildning. 

• Trust: Vi är globala organisationsmedlemmar, ärliga och tillförlitliga och vi 
håller det vi lovar. 
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Saab Group AB arbetar aktivt med Employer Branding och förstår vikten av att ha ett bra 
och fungerande ledarskap som följer med i utvecklingen. Just nu pågår en satsning att 
utbilda deras ledare i kommunikativt ledarskap över hela världen. En av organisationens 
största utmaningar är att komma ifrån den vanligt förekommande förväxlingen att Saab 
Group är detsamma som krisdrabbade och numer konkurssatta Saab Automobil.  

På Saab Group har vi genomfört fem fokusgrupper med medarbetare på tre olika 
avdelningar vilka är Support and Services, Aeronautics och Security Defens Systems. Vi 
har även intervjuat Employer Brandingchefen och internkommunikationschefen på Saab 
Group i vår studie. Båda har en gedigen erfarenhet och arbetar på strategisk nivå med 
utveckling inom respektive område.  

 

5. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi redovisa resultaten från respektive empiriinsamling. Vi kommer börja med 
att redovisa de två samtalsintervjuerna med Saab Groups internkommunikationschef och Employer 
Brandingchef. Sedan följer redovisning av resultaten av de fem fokusgrupper vi genomförde med 
medarbetarna.  

5.1 Resultat från samtalsintervjuer 
Här redovisar vi resultatet av våra två samtalsintervjuer, empirin är uppdelad i tre 
rubriker, varje rubrik utgår från frågeställningarna.  

5.1.1  Employer Branding på Saab Group 
På Saab Group arbetar personalavdelningen, marknadsavdelningen och avdelningen för 
internkommunikation nära och de berör varandra i olika sammanhang. Enligt Åsa Helldén 
Ruocco, internkommunikationschef är Saab Groups filosofi att ge medarbetarna de 
möjligheter de vill ha. Därför har de en mängd olika program och aktiviteter som skapar 
ett klimat där initiativtagande och förändringar stöds. Helldén Ruocco pratar mycket om 
hur det interna varumärket går ut externt och menar att om medarbetarna kan prata Saab 
Groups budskap är de synnerligen bra ambassadörer. Helldén Ruocco syftar till att allt 
kommunicerar, därför är det viktigt att försöka att ha en entydig bild av vad det är man 
vill att organisationen står för.  

Enligt Saab Groups Employer Brandingchef Mia Nilsson är anledningen till att de satsar 
på Employer Branding kostnaden, hon konstaterar att rekrytering är dyrt. Det är lätt att 
räkna på hur mycket en felrekrytering kan kosta. Hon menar att egentligen är många 
företag medvetna om värdet att arbeta med Employer Branding, om företag inte gör det 
tappar de möjligheten att säkerställa att de har rätt kompetens i organisationen. För att 
möta de affärsstrategiska målen måste rätt resurser finnas. Arbetar de då inte med att 
kommunicera vad organisationen har att erbjuda är det inte heller lätt att attrahera rätt 
talanger. Är det så att den nyrekryterade har en vag bild om organisationen innan och har 
fått en uppfattning där inte den rätta bilden framträder kan det leda till att många snabbt 
slutar vilket självklart blir väldigt kostsamt.  Det är svårt att resurssätta sin organisation 
med rätt kompetens om man inte arbetar med Employer Branding. Nilsson tror att 
organisationer har arbetat med Employer Branding i alla tider men att just det begreppet 
är relativt nytt. 
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Mia Nilsson berättar om Employer Branding och "anställningslivscykeln" som handlar 
om hur medarbetaren uppfattar företaget innan, under och efter anställningen.   

• Attractive: Alla deras processer. Denna del av cykeln handlar om att attrahera rätt 
kompetens och lyckas rekrytera dem, dels genom att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Introduce: Introduktion är oerhört viktigt, första intrycket kan ha en stor påverkan 
på hur människor upplever sin fortsatta tid. I introduktionen på Saab Group visas 
en introduktionsfilm som heter This is Saab. 

• Develop: Hur man utvecklas med kompetensutveckling där du snurrar år ut och år 
in. Medarbetaren ska ha en utvecklingsplan tillsammans med sin chef, kan vara en 
ny tjänst eller något annat som känns motiverande.  

• Exit: Alla slutar på arbetet någon gång och det ska ske på ett professionellt och 
systematiskt arbetssätt. De som slutar ska bära med sig en bra känsla från 
organisationen. 

Nilsson och Helldén Ruocco berättar hur de gör för att attrahera talangerna och de börjar 
redan lokalt på lågskolorna och försöker skapa en relation med ungdomarna som är de 
potentiella arbetstagarna på ett tidigt stadium. De berättar att Saab group existerar, har 
roligt med dem och försöker väcka ett intresse för teknik hos de unge förmågorna. De 
bjuder in till studiebesök för åttor och nior inför gymnasievalet, de erbjuder sommarjobb 
för både gymnasieelever och högskoleelever och finns med på arbetsmarknadsdagar samt 
gör högskole- och företagsbesök, för att skapa en slags gummibandsrelation. De menar att 
det är vanligt att de kommer tillbaka och blir erbjuden längre tjänster. Helldén Ruocco 
berättar om att de har ett mål att ha 30 % kvinnliga chefer år 2015 och då tar de bland 
annat hjälp av tidningen Veckans affärer för att visa att de existerar och söker kvinnliga 
medarbetare. 

Största utmaningen i Saab Groups Employer Brandingarbete är att de ofta förknippas med 
konkursbelagda Saab Automobil. Det är inte så kul att höra att Saab snart ska gå i konkurs 
när de har 300 rekryteringsannonser ute, säger Mia Nisson, Employer Brandingchef. Just 
nu lägger de fokus på att kommunicera ”vilka vi är och inte så mycket vilka vi inte är”. 
Deras strategi är att mer ska visa vilka de är och sluta försvara sig mot vad de inte är.  

5.1.2 Kommunikation på Saab Group 
I rekryteringen har Saab Group valt ett språk och ett bildspråk som ligger inom ramen för 
vilka de är. Människor pratar till människor i rekryteringsannonser och Nilsson menar att 
i mångt och mycket är det mer intressant hur det verkligen är på företaget. Därför 
använder de deras medarbetare i rekryteringsannonserna som får berätta hur det är att 
arbeta på Saab Group. Det är värdefullt att få de mjuka delarna, de potentiella 
medarbetarna ska känna att ”det här känns bra i magen”, att det känns spännande, säger 
Nilsson. 

Det är viktigt att organisationen i verksamheten bryter ner affärsmålen till de lokala 
områdena. Mia Nilsson själv sätter upp en plan tillsammans med sin chef som hon också 
mäts på. Hon menar att det är den bilden alla beskriver att de vill ha. Det kanske inte 
fungerar alla gånger men det är bra att ha målen uttalade. Employer Branding är inte 
exakt det menar hon, men det gör det lättare för att nå känslan av att ”idag tycker jag att 
det är kul att gå till jobbet”. Både Helldén Ruocco och Nilsson talar mycket om vikten av 
att medarbetarna ska veta var företaget är på väg. Har man inte en vision av vart företaget 
är på väg så blir det lätt en myrstack, att veta var man har sin plats i maskineriet är 
jätteviktigt, menar dem.  



20	   	  

De anser att de flesta kan värderingsorden men att man måste reflektera över vad de har 
för betydelse för varje enskild i praktiken. Exempelvis värdeorden: Vilja, kan innebära att 
medarbetaren känner att den vill vara med och utvecklas för framtiden. Förtroende, kan 
handla om att ha förtroende både för kollegorna och inte minst att kunder har förtroende 
för Saab Group. Mia Nilsson vill inte påstå att de har kört alla anställda i en slags 
tomteverkstad där de har blivit stämplade efter att de kan rabbla värderingarnas betydelse, 
”de ska passa alla på sitt sätt”, säger hon. De menar att om alla hittar sitt sätt att arbeta 
som går i linje med värderingarna så kan det innebära att det blir lättare att få ihop Saab 
Groups företagskultur, vilket är en av deras stora utmaningar i och med att organisationen 
är så pass utspridd som den är. 

5.1.3 Ledarskap på Saab Group 
Mia Nilsson pratar om vikten av ledarskapet i Employer Brandingarbetet och menar att 
det är totalt avgörande för hur allt faller. Cheferna ger förutsättningar och backar upp 
resan för medarbetarna och det är oerhört viktigt att cheferna förstår vilken roll de 
besitter, de ska förstå livscykeln och agera professionellt. Ledarna är nyckeln för att 
uppnå ett Employer Brand. Både Nilsson och Helldén Ruocco pekar på vikten av att alltid 
ha ett ledarskap som går enligt företagets värderingar. Varje företag har sin kultur, det ska 
vara i linje med de värderingar företag har. De anser att ett anpassat ledarskap och 
situationsanpassat ledarskap är det som behövs för att arbetet med Employer Branding ska 
få ett lyckat utfall. Det är ju individer man leder och olika människor har olika behov och 
bakgrunder. Olika generationer har olika uppfattningar. 80-talister förväntar sig ett 
coachande ledarskap. 40-talister är vana att ha ett uppdragsledande ledarskap, menar 
Nilsson. 

Åsa Helldén Ruocco förklarar för hur de ser på den nya generationen. 

“Vi tror att den nya generationen vill ha snabbare feedback, att medarbetarna vill vara 
mer synliga. Vi tror att de vill ha många utmaningar och gärna bolla saker, den vill inte 
stänga in sig i ett fack utan ha det brett. Dessutom tror vi att den vill ha mycket mer 
coaching än tidigare generationer.“ 

Åsa Helldén Ruocco säger att många unga går in med inställningen, “Vad har Saab för 
plan för mig?” Det är viktigt att veta att på vilket sätt man kan utvecklas på arbetsplatsen. 
Hon menar vidare att för att hantera den nya generationen måste chefen vara mindre 
operativ själv för att klara av att se varje individ. För att hänga med som ledare menar Mia 
Nilsson att det är huvudsaken att ledarna vill utvecklas, förflytta sig från det 
uppdragsgivna ledarskapet till det mer coachande. Det går inga kurser i hur man ska vara 
utan de försöker att lära in det nya ledarskapet, ”ingen kurs i världen kan ersätta livets 
skola, de måste ständigt hålla sig uppdaterade”, säger hon.  Vidare berättar Nilsson att 
de nyligen hade en konferens som gick igenom det nya ledarskapet för ”the new 
generation”. Hon tror att det viktigaste är att tala om det nya ledarskapet, det ger effekt 
hos ledarna. Belysa kommunicera och öppna ögonen genom att prata och kommunicera, 
detta gör att de ständigt utvecklas och hänger med i det nya sättet att se på ledarskap. Hon 
tror att om man inte lyft det hade det förmodligen blivit en krock.  

Återigen pratar vi om det anpassade ledarskapet och vi tror att det är en framgång att våra 
ledare har den förmågan. Feedback är jättebra i alla generationer, även om olika individer 
ser med olika ögon på vad detta innebär. För vissa är det konstruktiv kritik i möjlighet att 
utvecklas, för andra ses det bara som kritik. Har man ett ledarskap som vill utveckla sina 
medarbetare, ja då har man ett försprång, säger Helldén Ruocco. 
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För att ta reda på hur Saab Group ser på kommunikativt ledarskap ber vi Helldén Ruocco 
att berätta hur de uppfattar det. Man ska veta vilken roll har man som chef, hur man 
skapar ett bra klimat. Det är viktigt att få igång en dialog med medarbetarna och arbeta 
med målsättningar. Som chef behöver du fundera på hur du paketerar det du vill 
kommunicera. Alla påverkas olika för alla har enskilda bakgrunder och som chef bör du 
lära känna varje medarbetare. Retorik handlar mer om att kommunicera med en individ än 
till stora grupper. Prata mycket om värderingar och visa hur det kan ta sig i uttryck 
praktiskt. Tänk över hur du håller i möten, hur du får folk att känna sig delaktiga. 
Kommunikation är relation. Berätta mer i bilder. Kommunikation är svårt, alla tycker att 
man kan kommunicera men man får ofta resonera, ifrågasätta vad de har tänkt få ut.  

Våra informanter berättar även att Saab Group använder sig av så kallad storytelling som 
ett sätt att skapa mening. Varje månad gör de ett utskick samlat med externa och interna 
budskap om vad organisationen står för. De använder VD:n som talar till medarbetarna 
via deras personaltidning Spirit.  

5.2 Resultat från fokusgrupper 
Vi har här utgått från våra frågeställningar i systematiseringen av redovisningen och 
blandar svaren från samtliga fokusgrupper för att påvisa bredden av de olika 
diskussionerna. Varje ny huvudrubrik inleds och avslutas med en kort sammanfattning för 
att läsaren lättare skall förstå sammanhanget med citaten. Innan intervjuerna utlovade vi 
fullständig anonymitet till våra respondenter, därför anges varje citat endast 
”Medarbetare” samt vilken grupp de tillhör. Citaten är skrivna i skriftspråk i syfte att bli 
mer lättlästa.  

5.2.1 Faktorer som utgör ett bra ledarskap 
Här redovisar vi de faktorer som våra undersökningspersoner tycker är de viktigaste i vad 
som utgör ett bra ledarskap.  

5.2.1.1 Tillgänglighet 
Vikten av att ha en tillgänglig chef som tar sig tid att utöva ledarskapet visade sig vara 
centralt i frågan om vad som utgör ett bra ledarskap. Att oanmält kunna bolla funderingar 
med chefen på stående fot är väldigt viktigt för våra respondenter. De vill att en chef ska 
vara just chef och inte ha så mycket andra uppgifter på sitt bord, detta för att ha tid för att 
se sin personal. Allt ser vi från följande citat: 

”Jag kan säga att det ofta blir ganska bra när man bara passerar och tittar in i rummet 
och växlar några ord, det kan liksom bli ganska konstruktiva samtal.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

"Jag kan ta ett exempel som har hänt mig här nu när jag inte fått tag i min chef. Jag har 
ringt henne fyra fem gånger nu de senaste två tre dagarna och jag har inte kommit fram. 
Det kan påverka mig, på ett negativt sätt." 

 (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

 

”Till exempel vid lönesamtal om man nu får lite sämre lön än vad man har förväntat sig, 
så kan det vara så att chefen tycker en sak om hur jag jobbar men han är aldrig där och 
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ser mig. Då sprids ju den informationen vidare till nästa medarbetare och sen till nästa 
och sen tycker alla att chefen aldrig ser mig och vad jag gör.” 

    (Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Att alla chefer har tid, tiden till att utöva ledarskap. Det är egentligen ett heltidsjobb 
men ofta har man även operativa uppgifter vid sidan om och då kanske det inte blir så 
mycket tid kvar till ledarskap och då kanske inte heller till att kunna kommunicera med 
kvalitet.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Cheferna kanske ska vara chef och inte vara inne och peta för mycket i produktionerna, 
vilket vissa är enligt min uppfattning. Kanske sitta lite mer vid skrivbordet och att resa 
runt och träffa sina medarbetare och enbart vara chef så att säga, dalta lite med sin 
personal om jag får uttrycka mig så.”    

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Jag tänkte bara återkomma till det där att chefen måste vara tillgänglig, för det känns 
som att allt det vi har sagt nu kräver ju rätt mycket tid av dem. Och att de sitter mycket i 
möten gör det ju svårt för dem att leva upp till det som vi tycker är bra chefer, så 
tillgänglig är verkligen grundläggande.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Vi menar ju inte att chefen behöver sitta i knäet på oss men en gång i veckan kan han 
vara på plats.”    

 (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

Intrycket blir efter våra genomförda fokusgrupper att medarbetarna i relativt hög grad 
anser att cheferna ofta är frånvarande. En manlig medarbetare förklarade att det i vissa 
fall är så att chefen inte sitter i samma stad eller i värsta fall ens i samma land. Slutsatsen i 
fokusgruppernas diskussion har varit att de tycker att cheferna borde få mer tid till att 
finnas tillgängliga. De tror att det har en positiv inverkan då det skapar mer förtroende för 
ledaren samt att det kan stabilsera arbetsgruppen och undvika ryktesspridning.  

5.2.1.2 Eget ansvar  
Vi såg en tydlig trend i känslan av att själv vilja ta eget ansvar och lösa sina uppgifter med 
vägledning och stöttning av ledaren. Detta gjorde att medarbetarna kände sig viktigare, 
mer delaktiga och mer engagerade. Här diskuterades också att det är viktigt med frihet 
under ansvar. 

”Jag tycker att det är viktigt att en bra chef ska vara duktig på att hjälpa till och 
prioritera. Vi har väldigt mycket att göra och ibland kan det vara så att många av 
uppgifterna skall vara klara samtidigt. Då behöver man få stöd i prioriteringsarbetet. Då 
är det viktigt att den närmaste chefen är rätt insatt i vad det är som man jobbar med. Men 
även att chefen har det förtroendet att man klarar så mycket som möjligt själv.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 5) 



23	   	  

”Att man får utrymme för att ta egna initiativ tror jag är viktigt. Det traditionella, frihet 
under ansvar.”     

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Jag tycker det är väldigt viktigt med delegerat ansvar. Att man själv får sköta 
kundkontakter och sköta uppdrag och sådant somt man avrapporterar efter hand. Men att 
det här med frihet under ansvar eller vad man säger, att man får sköta jobbet själv är en 
väldigt tung bit för mig vill jag nog säga.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”En annan sak som är viktig är frihet under ansvar. Lite grand att överordnad inte lägger 
händerna i soppan.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

Vi ser här att respondenterna drivs av att själva kunna ta mycket eget ansvar och de vill 
känna ansvar över sina arbetsuppgifter. Vi ser även, tillsammans med ovan resonemang 
om tillgänglighet, att det är viktigt att ledaren finns till för att stötta och coacha och att 
samtidigt ge stöd i prioriteringarna.  

5.2.1.3 Coaching, feedback och utveckling 
Coaching och feedback är begrepp som dyker upp som en del av ett bra ledarskap. En 
kvinnlig respondent i den femte gruppen beskriver att ett coachande förhållningsätt är att 
försöka få problemen att ligga kvar hos personalen men att chefen hjälper och stöttar i 
tankesättet och ger stöd åt medarbetaren att klara av det själv. Hon menade att på så sätt 
växer man som människa samt att chefen blir mer tillgänglig då den inte blir lämnad med 
massa uppgifter från andra. Övriga grupper har också haft väldigt intressanta åsikter om 
detta och lyfter just att återkoppling är viktigt.  

”Jag vill även tillägga att chefen bör vara aktiv i personens utveckling och inte bara ser 
att uppgifter blir lösta, utan att alla i gruppen blir bättre.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Det som jag vart inne på tidigare, med risk för att bli tjatig, det här moderna sättet att 
leda på, lite mer coachande. Idag är det mer det gamla sättet som styr, enligt min 
uppfattning. Jobba lite mer som team bildare, se till att teamet, avdelningen, sektionen 
och motsvarande jobbar framåt. Alltså pusha på, en klapp på axeln istället för piskrapp.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Jag håller med om det här med coaching, jag tycker att det är jätteviktigt. Men också att 
man återkopplar och kommer med feedback, det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen en 
sådan här fråga: ”Hur kände du med detta?”, ” Hur gick det för dig?”, om man har fått 
en ny utmaning, så att man kan prata om det efteråt så att det inte bara lämnas över 
släpper det där.”    

(Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Vara lydhörd och ha lite fingertoppskänsla över stämningar tycker jag är viktigt. Och 
inte bara vara ledare utan chef också, så man känner av de mjuka bitarna. Nu har ju jag 
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fördel då jag jobbar på en personalavdelning så det kanske är lite medfött hos dem som 
jobbar här men det har jag känt av förr när man jobbat inom produktion och så att det är 
mest skruv, mutter och hur långt maskinerna orkar gå som har räknats.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Något som jag tycker är väldigt bra är konstruktiv kritik. Om man tycker att något är 
dåligt måste man ju kommunicera, ”Det här är dåligt, därför att... Tror du att det skulle 
fungera bättre om vi gjorde så här?” Eller kommer med förslag på hur man kan lösa 
saker på olika sätt. Det tycker jag är en viktig grej.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

Av de här resultaten kan vi se att det är viktigt för våra respondenter att bli sedda och 
uppskattade för det de presterar. Det krävs inte mycket för att hålla motivationen uppe, en 
klapp på axeln som vi kan se i ovan citat eller som en annan respondent sade, ett mail från 
chefen där den med ett par rader visar sin uppskattning kan räcka.   

5.2.2 Kommunikationens påverkan av trivseln på arbetsplatsen 
Här redovisar vi medarbetarnas svar för varför kommunikationen är viktig för 
organisationer som eftersträvar ett bra ledarskap. Fokusgrupp nummer två diskuterar 
kring vikten av att känna sig delaktig och förstå sin roll i det stora hela. De anser att det är 
en viktig förutsättning för att stora grupper med människor ska kunna bygga något 
tillsammans. I fokusgrupp 1 berättar en medarbetare att trivselfaktorn ökar och att detta 
får utfall i att både produktionen och produktiviteten ökar. Dessutom ökar engagemanget 
för denna.  

”Vi känner ju oss delaktiga på ett annat sätt, vilket innebär att trivselfaktorn ökar... 
Produktionen ökar väl och produktiviteten, vi gör saker och ting bättre och billigare. Med 
större engagemang vilket innebär att kvaliteten ökar.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Jag tycker att det här med förståelse är viktigt för att det skapar, motivation och 
arbetstillfredställelse.”     

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Jag skulle säga att när cheferna är duktiga på att kommunicera och de är synliga på 
olika sätt så gör det att man känner att man är med i matchen, det är den där känslan jag 
tror är viktig. Arbetet kanske man gör på samma sätt oavsett men det känns bättre att veta 
hur det går för företaget och... Ja, att veta var man står så att säga.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Jag håller med, jag tycker också att bra kommunikation är viktig för både för 
självkänslan och för den allmänna tillfredställelsen, alla behöver ju blir sedda och få 
bekräftelse på att vi gör något som är bra, det tror jag är en viktig del i chefsjobbet.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Det här med kommunikation är en teknik och det finns något mer i kommunikation inte 
bara duktig på att kommunicera det fodrar att man sätter sig in och har en medkänsla i 
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kommunikationen också. Empati. Så när du säger om man är duktig på kommunikation, 
vad är en kommunikativ chef, ja det handlar inte bara om kommunikation det handlar 
också om empati.”   

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Delaktighet skapar ju stimulans, om man känner att man är delaktig så ger ju det en 
positiv effekt. Man blir gladare på alla sätt och vis, jobbar hårdare och allt sådant där.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Ja om vi säger att arbetsgruppen är lite missnöjd då eller någon överhuvudtaget i 
arbetsgruppen är missnöjd över hur chefen kommuniceras så sprid ju det som en löpeld 
alltså och det kan spridas över stora delar av organisationen om man har otur, så det 
påverkar hela trivselfaktorn och hur man litar på folk.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

Diskussionen om delaktighet återkommer i samtliga grupper och från diskussionerna att 
döma anser respondenterna att det är viktigt att ha en större vy kring det som skall göras 
så att de vet omfattningen och vilka personer som är inblandade. Precis som utträtt i 
resultatdelen om feedback, coaching och utveckling så handlar det även här om för 
medarbetarna att få uppskattning för sitt arbete och kunna se hur den lilla delen har sin 
verkan i det stora sammanhanget.  

5.2.2.1 Meningskapande 
Ovan resonemang om delaktighet hör tätt ihop med resonemanget om förståelse, att förstå 
hur varje individs arbete tillför något till hela verksamheten verkar vara väldigt viktigt för 
motivationen hos våra respondenter. En medarbetare i fokusgrupp fem menar att bra 
kommunikation kan göra så att man förstår sin del i sammanhanget, han menar att det är 
mycket lättare att jobba när man förstår helheten. Man blir som medarbetare mer 
motiverad till sina arbetsuppgifter.  

”Får man tillgång till relevant och bra information så skapar ju det en delaktighet som 
gör att man ser att, just det jag gör har betydelse. Jag ser vad jag gör i det stora hela 
arbetet liksom, vad som måste göras för att komma framåt. För det är viktigt att man får 
ett slags helhets perspektiv, det har med meningsfullhet att göra, tycker jag. Att man får 
känna att det man gör är meningsfullt.”  

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”En annan sak som jag tycker viktig är att man har en hög transparens, när det gäller 
besluten. Att man talar om mycket varför vissa beslut är tagna.  Så att medarbetarna 
slipper gå runt och undra varför man har bestämt si och så. Och skapar egna 
förklaringar till det då när man inte vet. Så hög transparens tycker jag är viktigt.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Det var ju lite det där att man kan motivera varför i informationen, att det finns 
någonting bakom, så man inte ”roffar” ut grejer och sen så… Ja varför man gör olika 
saker, varför man tar vissa beslut.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 
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”Det är ju viktigt när man tar beslut att man ska agera på ett visst vis eller välja mellan 
lösningar att man motiverar och får det konsensusskapande emellan...// ”Jaha det är det 
som chefen sitter med”. Man måste ta den där tiden att prata om varför man väljer den 
ena lösningen, att det blir lite det där konsensusskapandet. Det går inte alltid att nå men 
att man ska ha ambitionen att alla ska ha en förståelse för varför man väljer gå en väg så 
man inte känner sig överkörd. För det kan bli väldigt dålig stämning i gruppen efter det.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Jag kan uppleva att ibland om man säger en sak till en chef så kan det vara att de säger 
att ja jag förstår dig, men de förstår en inte. Den säger: ”ja, jag förstår du tänker såhär”, 
”Nä jag tänker inte så” men den håller ändå benhårt fast vid det de tycker. Alltså de 
säger att de förstår men de förstår inte, det tycker jag är dåligt.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

Av ovanstående citat ser vi hur viktigt medarbetarna tycker att det är att få förklarat för 
sig om varför vissa beslut tas eller varför man gör på ett visst sätt. Den medvetenheten gör 
att medarbetarna känner sig mycket tryggare och de behöver inte gå runt och undra varför 
det har gjorts på ett visst sätt och om det finns några dolda budskap i besluten.  

5.2.2.2 Dialog 
Vi inleder delen om dialog med just en dialog mellan en medarbetare i fokusgrupp 
nummer ett och moderatorn. Detta exempel är ett typiskt svar som vi har fått i den här 
frågan. Det har framkommit att tvåvägskommunikation är oerhört viktigt ur många 
aspekter.  

- Då kommer vi in på kommunikation... Vad är bra kommunikation för er? 
- Ja, det är väl att den ska vara dubbelriktad. 
- Hur menar du då? 
- Ja, att lyssna och ta till sig. Och inte bara göra motsvarande. 

           (Dialog, fokusgrupp 1) 

”Det är ju också viktigt det här att det är en tvåvägskommunikation att man har möjlighet 
att komma in med förtydliganden och ställa frågor och inte bara få det presenteras att så 
här är det, utifrån en synpunkt. För det är alltid andra frågor som kommer upp som man 
vill ha svar på när det är en annan person som tittar på det, vi är ju olika.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Att vara kommunikativ innebär ju inte att bara kunna prata utan faktiskt även att lyssna. 
Det tycker jag är väldigt viktigt, att kunna lyssna och faktiskt ta sig tid att sätta sig in i det 
faktiska problemet och inte bara släta över det utan att man lyssnar och tar sig tid.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Jag tycker att det är bra att man liksom upplever att chefen förstår dig och att man 
känner att kommunikationen går åt det andra hållet också, ja för annars känner man sig 
inte sedd så det är ju ännu värre. Så ja, hur chefen kommunicerar hur jag mår. Bra 
kommunikation gör att jag trivs.”     

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 
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”Just det där som du säger att alla måste få sin röst hörd, att liksom jag förstår vad du 
säger men jag tycker såhär. Men att man åtminstone har fått säga sin synpunkt.”   

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

För medarbetarna ser vi här att det är viktigt att kommunikationen går åt båda hållen, från 
chef till medarbetare men också tvärt om och att båda förstår varandra. Om inte ska 
medarbetaren kunna ställa frågor för förtydliggöra. Det är viktigt att en chef lyssnar så att 
medarbetarna känner att de blir sedda.  

5.2.2.3 Högt i tak 
Begreppet ”högt i tak” var något som många av de anställda använde. Medarbetarna 
förklarade här värdet av att arbetsklimatet tillåter att de anställda får komma till tals och 
att det finns utrymme till att ibland göra misstag eller missbedömningar. Eller som en 
medarbetare i grupp tre beskriver det, ”det måste finnas ett spelrum för hur saker och ting 
fungerar för varje individ, ibland fungerar det bättre och ibland sämre, man kanske inte 
alltid är på topp.” 
 
”Känslan av att det är högt i tak och att man får möjlighet att själv visa sina kunskaper 
utan att bli för mycket styrd. Det är en sak jag tycker är viktig att man känner i gruppen, 
att det är högt i tak och att det finns glädje.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Att man känner sig uppskattat för det man gör och att man har möjlighet att påverka 
även om man naturligtvis inte alltid kan göra det. Bra ledarskap är om man har 
förtroende för medarbetarna. Och att företaget skapar en vi-känsla, att alla från högsta 
VD:n till längst ner, att alla känner att vi är samma företag vi jobbar för varandra och vi 
strävar mot samma mål.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Högt i tak och att det finns en öppen attityd och hållning. Att man kan diskutera saker 
och liksom ifrågasätta saker och liksom ha en öppen och fri dialog om saker och ting och 
prata igenom och diskutera saker på ett sätt lite mer fritt och öppet utan att folk tar illa 
upp och tar illa vid sig. Att man kan ha en öppen dialog att det finns öppet och fritt 
spelrum om tankar och åsikter, det tycker jag är viktigt.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

 

Respondenterna här säger att om chefen visar förtroende och tillåter att medarbetarna är 
med och påverkar så skapas en starkare känsla av att vara enade, en vi-känsla uppstår som 
de beskriver det. De vill ha en öppen miljö där alla ska få vara med och göra sin röst hörd, 
de vill att det ska vara okej att ifrågasätta och att hålla en öppen dialog. En medarbetare 
uttrycker att ett bra ledarskap är när man har förtroende för medarbetarna vilket denna 
tycker att de visar om du får vara med och påverka.  
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5.2.3 Byggstenar för en attraktiv arbetsplats 
Här har vi summerat det som har besvarat våra frågor om vad det man tycker är de 
viktigaste faktorerna på arbetsplatsen. Vi har valt ut de mest förekommande och har lagt 
dem under respektive rubrik, många svar går dock in i varandra.  

5.2.3.1 Arbetsuppgifter, kollegor och miljö 
Stimulerande arbetsuppgifter, trevliga och kompetenta kollegor tillsammans med en 
trevlig miljö var en del av det som diskuterades mellan medarbetarna som viktiga faktorer 
på arbetsplatsen. Återigen kom det även på tal att sin chefs ledarskap är viktig där den 
psykiska miljön påverkas. 

”Jag kan väl börja med att säga stimulerande arbetsuppgifter, som är anpassande till sin 
kompetens och förutsättningar är det viktigaste och sen naturligtvis trivseln på själva 
arbetsplatsen, att man trivs och det är ju mycket koppling till sina kompisar i närheten 
och naturligtvis till sin chefs ledarskap.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”De närmsta kollegorna är oerhört viktiga att man har en bra miljö runt om kring sig och 
ett gott samarbete. Sedan tycker jag arbetsuppgifterna, för mig kommer de som tvåa. 
Sedan miljön, att man har tillgång till alla saker man behöver för att kunna göra sitt jobb. 
Man ska inte behöva springa och krångla för att kunna göra sitt jobb utan man ska få det 
man behöver. Ja och sen tillgänglighet, att sin chef är tillgänglig. ”    

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Då tycker jag att det viktigaste är nog kollegorna för mig sedan kommer 
arbetsinnehållet. På tredje plats kommer rätt chef och så sätter jag miljön på fjärde och 
då menar jag den psykiska miljön precis som du säger det här med högt i tak och vilket 
klimat man har.  

        Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Jag tycker arbetsmiljön överhuvudtaget både det mjuka och hårda, så är det väldigt 
viktigt för trivseln... Hårda är ju mer lokaler och sådant och mjuka att trivseln i 
arbetsklimatet med kollegorna. På semestern är det ju inte pärmarna och datorn man 
saknar utan det är ju gemenskapen med sina arbetskamrater.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 4) 

Medarbetarna prata här om en trivsam miljö och att det är viktigt med trivseln. Här spelar 
både de mjuka och hårda delarna in som en medarbetare uttryckte det. I ett citat går det att 
utläsa att det är mycket kopplat till sina kollegor i närheten och naturligtvis till sin chefs 
ledarskap.  
 
5.2.3.2 Balans mellan arbete och privatliv 
Att ha en balans mellan privatliv och arbetsliv och möjligheten att jobba på annan plats än 
arbetsplatsen har kommit upp som en diskussion i många av grupperna som en del av vad 
som gör Saab Group till en attraktiv arbetsplats. Dock finns en delad mening i hur de 
anställda ser på det, somliga upplever att det går att balansera i väldigt hög grad medan 
vissa anser att det finns en del begränsningar vilket efterföljande dialog visar: 
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”- Att det är ganska lätt att jobba på Saab och samarbeta på hemmaplan. Att man har 
möjligheten att arbeta lite som det passar, med resten av familjen. 
- Ja det håller jag med om, det är jättebra med den flexibiliteten att det viktigaste är att 
man gör sina arbetsuppgifter men inte när och hur. 
- Ja jag håller med, flexibelt är det. 
- Jag kanske inte riktigt kan hålla med där. Det beror lite på vad man arbetar med. Där vi 
sitter nu är det väldigt flexibelt men jag har ju varit på andra stället där det har varit 
mycket resande. Det finns ju en viss flexibilitet, men det kanske är att du får åka en dag 
tidigare om du jobbar 10-12 timmar de andra dagarna. Så att jag tror att det skiljer 
väldigt mycket inom Saab. 
- Jag har en känsla av att det är väldigt olika vad olika chefer har för inställning också, 
till det här, det har upplevt i alla fall.” 

          (Dialog, fokusgrupp 2) 
”Jag tycker att Saab faktiskt är lyhörda med just det här med personlig utveckling och 
var vill du? Och ja också att det är väldigt trevlig personal. Jag är ganska nyanställd men 
jag upplever att man lär känna folk. Det är inte så himla hierarkiskt utan man kan prata 
med vem som helst.  Och ja det är tillåtet att gå hem och liksom ”vabba” eller vad som 
helst. Alltså att familjen står ganska högt och det är inte att man lever för att jobba utan 
man jobbar för att leva.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

Vi kan utläsa att det är viktigt för våra respondenter att det finns utrymme för att 
balansera privatliv och arbetsliv. De konstaterar att flexibiliteten sitter i vad de olika 
cheferna har för inställning. De upplever att det skiljer sig inom organisationens olika 
avdelningar och att vissa tjänster är mer begränsade än andra.  

5.2.3.3 Löner och förmåner  
Vi frågade medarbetarna vad de var minst nöjda med på arbetsplatsen och fick då igång 
en väldigt intressant diskussion om hur löneläget gentemot erfarenhet ser ut. En 
medarbetare uttryckte detta som att det här med löneläget är en historia för sig själv. 

”För att som det är nu, vi råkar allt som oftast ut för att dem som är expert som har 
jobbat här i 20 år dem har en lön och så kommer det in folk från högskolan som de ska 
lära upp och de går in på samma eller lägre lön och det är ju patetiskt.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Det kan jag ju hålla med om också det här med att det premieras ju inte direkt det här 
med att man har varit länge på ett stort företag. Den kunskapen man har eller 
medarbetarna har det är ju inget plus i kanten.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Det här med löneläget är ju en historia för sig själv. Det är ju lite märkligt att man efter 
fyra år ligger fem tusen efter Göteborgssnitt. Och man vet folk som höjer lönen med fem 
till sex tusen på ett bräde bara genom att byta företag. Det känns ju som att företaget, ja 
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det de har gjort med trivseln är ju bara ”hur billigt kan vi komma undan i det här med 
lönen.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Det som jag tycker känns väldigt tråkigt är att man har en lönepolicy som genomsyrar 
verksamheten eller personer blir väldigt irriterade för lönepolicyn och slutar på grund av 
det.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”När det är lönesamtal och så där så blir det mycket negativ inställning till just det här 
med löner och att man kanske får mindre löneökningar än vad man får på andra företag 
och sådant där och jag tycker nog att företaget borde bli bättre på att kommunicera om 
det här för jag tror att de är medvetna om i ledningen och annat att det finns sådana 
samtal som är väldigt kritiska till vad man får för lön med mera så att man på något sätt 
ska försöka att dämpa den här oron, aggressionen och ilskan som finns på företaget på 
vissa platser då.” 

	   	   	   	   	   	   	   	   (Medarbetare,	  fokusgrupp	  3) 

Här diskuterar grupperna att det är en orättvis lönepolicy inom företaget. Det går att utläsa 
av ovanstående citat att gedigen erfarenhet inte framstår som ett plus i kanten då detta inte 
premieras. Medarbetarna berättar att det kan bli dålig stämning när en nyanställd ska lära 
sig av en äldre anställd och som går in på en högre lön än den. Det framkommer även att 
det är skillnad mellan de olika enheterna och att man kan öka lönen med flera tusen 
kronor bara genom att byta arbetsplats. En medarbetare säger även att personer kan bli 
väldigt irriterade och har slutat på grund av det.  

5.2.3.4 Karriärmöjligheter 
Att veta att det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget och att det kanske finns en 
framtida väg för fortsätt karriär verkar vara en bra motivationsfaktor för våra 
respondenter. Alla grupper påpekade att det var viktigt och såg det som en trygghetsfaktor 
och en chans till personlig utveckling. De tycker att det är positivt att de kan ha så mycket 
olika roller inom företaget vilket ger chans till att inte fastna med samma arbetsuppgifter 
år efter år. En medarbetare berättare även att det finns möjlighet till att gå utbildningar, 
vilket gör att du utvecklas på arbetsplatsen.   

 - Möjligheten att få jobba med många olika typer av uppgifter 

- Just det här att kunna röra sig internt och utveckla sig och även utomlands. 

- Ja precis utomlandsuppdrag är vanligt.  

    (Diskussion, fokusgrupp 1) 

”Jag tänkte på att det ska finnas en vision om en långsiktig framtidstro, ett uttalat mål om 
dit man vill. Att det är kompetenta arbetskamrater, att de hela tiden vill fortbilda sig att 
det finns möjlighet till att gå utbildningar. Att man känner att man utvecklas på 
arbetsplatsen.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 
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”Jag instämmer med de andra två här och det är ju det där också med variation av 
arbetsuppgifter att du kan få kunna växla över och arbeta med lite andra saker, så man 
inte sitter kvar i den roll som man kanske har gjort ett antal år. Utan att det finns 
möjligheter att prova på lite andra arbetsuppgifter och sådant. Det är ju en fördel som 
stora företag oftast har att de möjligheterna finns. Byta lite inriktning och sådant för man 
förändras ju som person också över tiden och får andra intressen och fokusområden.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Jag tänker på Saab för min egen del för min resa här på Saab, det är ju som någon av 
herrarna sa alldeles nyss, att man kan ha så många olika roller. Man kan alltså vara 
inköpare, försäljare och utbildningsledare och så mycket under samma tak. Och man kan 
flytta sig geografiskt och ändå tillhöra Saab. Företaget är ju väldigt stort så det finns ju 
nästan ingen roll som man inte kan ha under Saab paraplyet. Det är ju en trygghet att 
man kan flytta och byta kors och tvärs men man är ändå anställd på Saab och det tycker 
jag är en trygghet i botten.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Min erfarenhet är exakt samma som föregående talare, jag har haft möjlighet att jobba 
med väldigt många olika saker och har utvecklats otroligt mycket under de 10 år jag har 
varit här, det var inte alls så på min förra arbetsplats, där jobbade man väldigt 
fackmässigt då, så det finns väldigt mycket möjligheter här på Saab.”  

        (Medarbetare, fokusgrupp 5) 

För många av respondenterna är det viktigt att känna att de hela tiden utvecklas och att det 
finns möjlighet att testa flera olika områden inom företaget. Våra respondenter tycker att 
det är en av de mest positiva sakerna med att arbeta i en så stor koncern som Saab Group 
är och många har tagit möjligheten att bredda sina kompetenser. 

5.2.3.5 Företagskultur  
När det kommer till Saab Groups kultur framgår det av diskussionerna att den är ganska 
spretig och det är tydligt att Saab Group är många olika organisationer i koncernen. En 
medarbetare i fokusgrupp tre beskriver att det är en stor organisation med mycket folk och 
man har hållit på i väldigt många år. Han menar att mycket sitter mycket i väggarna och 
att man märker det när man kommer in som ny. Ytterligare en deltagare i grupp två som 
tidigare arbetade som internkonsult och såg då tydligt olikheterna, ”det var ju som att 
komma till helt olika företag”.  

”Det är som att springa i en uppförsbacke i rinnande sirap, eftersom inser man att saker 
och ting tar sin tid och det ska ha sina processgångar och man ska göra saker på ett visst 
sätt. Försöker man att göra saker för snabbt så trampar man folk på tårna. Man kan 
försöka förändra vissa saker men mycket sitter väldigt, väldigt djupt och hårt inne så att 
säga. På gott och ont då givetvis, man har mycket erfarenhet från förr och vetskap och 
mycket saker man gör på ett klokt sätt men jag ser det som ganska förändringstungt måste 
jag säga.”     

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Till viss del är det ett ganska konservativt företag med mycket av ränderna som sitter 
kvar fortfarande ifrån den gamla tiden. Jag är förhållandevis nyanställd och hade väl 
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stora förhoppningar och förväntningar om att Saab skulle vara ett hi-tech företag på ett 
modernt sätt. Men när jag kommer innanför grindarna här blir jag inte särkilt imponerad 
av företaget att ligga på sin spets, när det gäller teknik ja, men inte vad det gäller kultur.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Ja som någon har nämnt tidigare här Saab är ju ett stort företag och det har ju en 
bakgrund i att vi är många olika företag som har kommit in under Saabs hatt, och även 
om Saab har jobbat många år på att få ihop oss och vara en vi-känsla som ”Ett Saab” så 
märker man ju fortfarande av de kulturella skillnaderna som finns. Vi jobbar på olika vis 
och tänker lite olika överallt inom Saab och det kan ju ställa till lite problem ibland när 
man ska samarbeta i affärer och sådant. Men samtidigt är det den här bredden som gör 
det intressant.”     

            (Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Man skulle kunna säga att här i Linköping är Saab det gamla uppköpta företaget, så i 
Linköping har det bara varit Saab i 10 år. Och kan man väl också säga att deras gamla 
anda sitter kvar i våra väggar, det är jättesvårt att skilja på dessa två, ibland känner vi 
oss som en annan del av Saab.”   

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 
  

”Jag kan fylla på det som X säger, här att en stor nackdel är den internkonkurrens som 
finns mellan sektioner och avdelning och divisioner som man nu försöker lösa genom en 
omorganisation. Det är absolut ett steg i rätt riktning, det finns liksom inte ett direkt 
botemedel utan det är ett ständigt pågående arbete.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

När det kommer till företagskulturen uppfattar vi det som att de allra flesta är överens om 
att det finns en utmaning i att få ihop företaget och skapa en vi-känsla. Som 
respondenterna säger är det många delar där man märker av den gamla kulturen och de 
beskriver det som att det sitter kvar i väggarna. En respondent från fokusgrupp ett säger 
att det har blivit bättre på deras avdelning sedan de fått en ny chef från Linköping. Denna 
säger att den nya chefen har kommit in med mycket Saab-anda, alltså att ledaren ger en 
större känsla av att man tillhör Saab Group och tycker att det har styrts upp mer och att 
det börjar kännas mycket tryggare och mer strukturerat på deras avdelning sedan dess. 
Många av Saab Group enheter är ju uppköpta företag som självklart har sina kulturer och 
utifrån och enligt våra respondenter verkar det ta tid att förändra detta. 

5.2.3.6 Värdegrund 
Vi undersökte hur medarbetarna såg på Saab Groups värdegrund och om de känner till 
vad företaget står för och strävar efter. Som nämnt i den empiriska bakgrunden har Saab 
Group tre värdeord som ligger till grund för ett gemensamt agerande på arbetsplatsen. Av 
samtliga tjugo respondenter var det en medarbetare som med lite vägledning från 
moderatorn kunde beskriva de olika värdeorden. Efter att vi rett ut värdeorden med 
samtliga grupper frågade vi om hur dessa märktes av i praktiken. Här hade medarbetarna 
en hel del intressanta synpunkter. Dels fick vi en bra uppfattning om hur medarbetarna 
upplever arbetet med att få ihop Saab Group till ett mer enhetligt företag och här säger en 
medarbetare att det är svårt att gå från ord till handling vilket övrigas svar stämmer in på. 
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”Nej, jag kommer inte ihåg men man har säkert hört dem.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 1) 

 

”Är det de där häftena vi har fått ut…?” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Jag tror att vi har tre ord, trust, expertise och vision tror jag... (Drive är den sista, driv 
hjälp från moderatorn)”Drive okej. För vi har tavlor som sitter här och var som man inte 
riktigt tänker på och så går man förbi dem utan att reflektera över vad det egentligen är. 
Det är oftast när man går någon Saab utbildning, någon ledarskapsutbildning som Saab 
kör, där dem trycker mycket på den här policyn och värdeorden och så men annars över 
lag så pratar vi inte så mycket om dem, just vilka ord det är. Men jag håller med dem 
andra om att det viktiga är hur det ser ut i praktiken och det vi faktiskt gör.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 5) 

”Jag känner till värdeorden och jag tycker nog att man har många konkreta exempel på 
vart och ett av orden. Framförallt vilja, jag tycker att det är ett företag där när man står 
inför en utmaning så försöker man verkligen att genomföra det oavsett hur högt berget 
ser ut att vara så bestämmer man sig att nu jäklar ska vi göra det här, liksom.” 

         (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Jag vet inte, jag känner att det kanske inte finns allt det där. Man gör som man alltid har 
gjort på många ställen. Kommer man med nya idéer så accepteras det inte, eller man 
förstår inte, så blir det bara fel. Alltså man tar inte till sig nya idéer och har ingen vilja 
att ta till sig nya idéer.”     

(Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Lena Olwing (vice VD) har väl bedrivit det där rätt hårt. Men man märker inte riktigt av 
det så mycket i det vardagliga, utan då är man tillbaka till att avdelningarnas resultat 
räknas i första hand. Och det innebär ju i praktiken att vi kanske tappar affärer. Det 
märks att ”Ett Saab” inte är deras (chefernas) ledstjärna i den vardagliga operativa 
driften, då är det avdelningarnas resultat som räknas.” 

 (Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”Det är samma sak här, det är klart det nämns väl på avdelningsmötena eller 
motsvarande. Chefen har väl en plikt att meddela detta men sen märker man inte så 
mycket av det i det vardagliga arbetet direkt.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Jag jobbar ju inom HR området och vi jobbar rätt så tappert med det här med 
värderingar och jag tror att alla känner till Saabs värderingar. Men sedan så handlar det 
om att gå från ord till handling och det är någonting som måste börja uppifrån toppen i 
en organisation.  
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Och vi går väl inte riktigt i takt precis som vi ska där. Men vi jobbar på att alla oavsett 
vilken roll man har ska förstå vilken roll värderingarna har för mig. Och utifrån det sen 
kunna agera därefter också.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 3) 

Svaren visar att alla respondenter känner till att det finns vissa uttalade värderingar men vi 
ser även att dessa inte är något som det arbetas aktivt med i det dagliga arbetet. Det fanns 
några av våra respondenter som kunde relatera till värderingarna i det praktiska arbetet 
och som såg meningen med dessa. Medan en del inte tycke att var så viktigt med 
värderingarna, de menade att så länge Saab Group agerar på ett värdigt sätt så spelar det 
ingen roll vad ledningen har bestämt för ord. En medarbetare tycker att det kändes som att 
ledarna har en plikt att berätta om värderingarna men att de inte märks av i det dagliga 
arbetet, en annan ansåg att man gör som man alltid ha gjort i alla fall.  

5.2.3.7 Stoltheter på Saab Group att prata utåt om 
Vi bad våra fokusgrupper att diskutera kring vad de är stolt över hos arbetsgivaren Saab 
Group och vad de väljer att prata utåt till vänner och bekanta när de pratar om sin 
arbetsplats. Här får vi två svar rakt igenom. Den ena sidan är att medarbetarna väljer att 
lyfta fram deras häftiga produkter så som deras stridsflygplan Jas Gripen och skryter 
gärna om att de är oerhört duktiga på teknik. Det visar följande citat: 

”Saab är ju mest känt för sina flygplan och Jas det är ju egentligen det allt folk pratar om 
utanför egentligen. Det är väldigt få som känner till vad Saab egentligen håller på med, 
det är ett väldigt stort företag, och en mängd olika aktiviteter i en mängd olika 
industrier.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 1)  
 

”Jag är förhållandevis nyanställd och hade väl stora förhoppningar och förväntningar 
om att Saab skulle vara ett Hi-tech företag på ett modernt sätt, men när jag kommer 
innanför grindarna blir jag inte särkilt imponerad av företaget att ligga på sin spets, när 
det gäller teknik ja, men inte vad det gäller kultur.” 

(Medarbetare, fokusgrupp 1)  
 
”Det är ju mycket kul grejer, mycket roliga arbetsuppgifter som finns och det ni har varit 
inne på det finns mycket tekniska grejer och det är mycket roligt liksom och det är ju 
därför man är här så att säga för det finns roliga utmaningar att pyssla och greja med så 
att säga, det är helt klart det som är orsaken så att säga.”    

  (Medarbetare, fokusgrupp 3)  
 

”Senast nu för min del var det den här förhoppningsvis tagna Schweiz ordern, då blir 
man ju väldigt stolt. Det är ju liksom sådana ordalag att man känner sig. Det är en 
produkt som är gjord på mitt jobb.”  

(Medarbetare, fokusgrupp 4)  
 

Citaten säger här att på Saab Group gör produkterna och nya affärer dem stolta och det är 
främst vad de associerar arbetsplatsen med. Det är det som gör dem stolta. Ett tydligt citat 
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ovan sa just att när det kommer till teknik är Saab Group framstående men när det gäller 
kulturen så är det sämre.  

Den andra sidan är att medarbetarna även nämner att det bästa med Saab Group är att det 
finns många olika och intressanta arbetsuppgifter inom företaget samt att företaget är 
lyhörda till personlig utveckling. Det är även något de pratar om utåt i frågan vad det 
bästa med arbetsplatsen är.  

 

”Möjligheten att få jobba med många olika typer av uppgifter.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 1) 

”En fördel med att arbeta här är att Saab gör ju så många olika saker. Man kan arbeta 
på samma bolag men ändå göra så otroligt många olika saker. Man kan arbeta med land, 
flyg och båt och så där, det premierar Saab tycker jag.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 2) 

”Jag tycker att Saab faktiskt är lyhörda med just det här med personlig utveckling och 
vart vill du?” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 3) 

”Det är ju ofta som man pratar om vad man själv jobbar med och just sånt, den här 
bredden, ja intressanta arbetsuppgifter och såna saker.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 4) 

”Det som jag sa innan att det finns många möjligheter, många blir kvar här i många år 
för att man kan variera sig i arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det brukar jag säga om 
någon frågar.” 

        (Medarbetare, fokusgrupp 5) 

Det faktum att de kan arbeta på samma bolag men ändå göra så otroligt många olika saker 
premierar Saab Group som arbetsgivare tycker en medarbetare. En medarbetare säger att 
variation i arbetsuppgifterna gör att många blir kvar på Saab Group i många år, och det är 
även det denna brukar prata om till bekanta som frågar om arbetsplatsen.  

 

6. Analys 
I analysavsnittet kommer vi att ställa empirin mot teorin. Vi kommer på samma metodiska vis som i 
resultatdelen redovisa analysen utifrån uppsatsens frågeställningar indelade i tre övergripande rubriker. 
Dock har vi i analysen inte med de mindre underrubriker som vi indelade resultatet från fokusgrupperna 
i, utan har sammanför dem i respektive innehållsrubrik. Detta för att vi analyserar många av de delarna 
ihop. 

6.1 Faktorer som utgör ett bra ledarskap 

Några av de mest förekommande faktorerna som diskuterats i våra fokusgrupper på 
frågan om vad som utgör ett bra ledarskap, är att en chef ska vara tillgänglig, att 
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medarbetare får vara delaktiga, få ta eget ansvar och att chefen ska vara coachande och 
använda feedback.  

Tillgänglighet är en av de faktorer som kommenterades av flera medarbetare i våra 
fokusgrupper. De vill att deras chefer ska se dem och ”ha tiden att utöva ledarskap” som 
en respondent utryckte det. De belyser att de vill att deras chef kommer oanmält då och då 
för korta spontanmöten. De menar att det kan vara väldigt effektivt för att komma på nya 
idéer eller fatta olika beslut. Enligt Johansson et al. (2011) bör ledaren även ha en stark 
empatisk förmåga samt vara en god lyssnare som bryr sig om medarbetaren.  

Intrycket blir efter våra genomförda fokusgrupper att medarbetarna i relativt hög grad 
anser att cheferna ofta är frånvarande. En manlig medarbetare förklarade att i vissa fall 
sitter inte chefen inte i samma stad eller i värsta fall ens i samma land. Summan av de 
diskussionerna har varit att de tycker att cheferna borde få mer tid till att finnas 
tillgängliga. De tror att det blir en positiv inverkan då det skapar mer förtroende för 
ledaren samt att det kan stabilsera arbetsgruppen och undvika ryktesspridning. Då Saab 
Group som har en sådan stor geografisk spridning kan detta vara en möjlig orsak till att 
medarbetarna upplever sina chefer otillgängliga och det är självklart en enorm utmaning 
för företaget.  

Utifrån resonemanget om tillgänglighet och eget ansvar har vi en fundering om det 
möjligen är så att våra respondenters ledare håller på att implementera ett nyare sätt att 
leda på. Det kan möjligen vara så att de strategiskt håller sig i bakgrunden för att låta 
medarbetarna lösa olika situationer själva i syfte att få dem att växa och bli mer 
oberoende. Det kan tänkas att detta är en slags uppstartarsträcka och att medarbetarna inte 
har vant sig vid det här nya sättet att arbeta på. Om så är fallet anser vi att detta bör 
kommuniceras tydligt så att det inte skapar den frustration som medarbetarna anser kan 
uppstå i dagsläget när de inte får den responsen de behöver från sina ledare.  

Att svara på mail eller telefon kan tyckas vara en självklarhet men efter våra intervjuer 
kan vi se att somliga ledare inte svarar sina medarbetare på flera dagar. En medarbetare 
nämnde, att om chefen ska vara borta så räcker det att den informerar om det så att 
medarbetarna i alla fall vet om det. En respondent i grupp två sade, ”Vi menar ju inte att 
chefen behöver sitta i knäet på oss men en gång i veckan kan han vara på plats”. Av det 
tolkar vi det att ledaren inte behöver vara närvarande precis hela tiden men att 
medarbetarna känner att de blir tagna på allvar och får bra information kan undvika 
irritation och skapa ett betydligt behagligare arbetsklimat.  

I teoriavsnittet om kommunikativt ledarskap skriver Johansson et al. (2011) om hur 
viktigt det är att ledaren involverar medarbetarna och tar tillvara på deras kompetens. Det 
är ledarens uppgift att se till att medarbetarna är på det klara med vad som bör göras och 
prioriteras samt kvalitetssäkra arbetet. Eget ansvar och delegerade uppgifter var något 
som visade sig ha stor betydelse för våra respondenter. Medarbetarna blir motiverade av 
att få ta egna initiativ och inte styras för mycket. Det traditionella uttrycket ”frihet under 
ansvar” nämndes i många av grupperna. De vill inte att ledaren ska lägga sig i för mycket 
men heller inte, som vi sett ovan i analysen, att de ska vara frånvarande. Det handlar om 
att ledaren ska sätta riktlinjer och göra prioriteringar för medarbetaren utan att lägga sig i 
för mycket.  

Coachning och feedback kan användas som ett sätt att få medarbetaren att arbeta mer 
självständigt och känna sig mer delaktig. I teoridelen om feedback menar Atwater och 
Brett (2006) att rätt användning av feedback kan göra att människor i mindre grad söker 
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sig vidare till andra organisationer. Detta är ett viktigt resultat för vår studie eftersom att 
Employer Branding till stor del handlar om att få människor att trivas och vilja stanna i 
organisationen. 

Våra medarbetare i fokusgrupperna är rörande överens om att coachning och feedback är 
något de alla behöver, en deltagare uttrycker vid flertalet tillfällen att det behövs ett mer 
modernare ledarskap: ”Det som jag vart inne på tidigare, med risk för att bli tjatig, det 
här moderna sättet att leda på, lite mer coachande. Idag är det mer det gamla sättet som 
styr, enligt min uppfattning”. Medarbetarna menar att det inte är mycket som krävs för att 
hålla motivationen uppe, ett mail med ett par uppmuntrande rader eller en klapp på axeln 
kan räcka. Det är tydligt att de vill kunna bolla med sin ledare och få återkoppling på sitt 
arbete. Att ledaren kan kolla av hur en viss situation kändes och hur olika saker fungerar 
för medarbetaren tolkar vi som väldigt viktigt för våra respondenter utifrån de svar vi har 
fått. 

Åsa Helldén Ruocco säger att de på Saab Group har som ambition att förflytta sig från det 
uppdragsgivna ledarskapet till det mer coachande och hon menar att det är även vad den 
nya generationen kräver. Vi kan här se att Saab Groups ledning är en modern organisation 
som vill utvecklas och hänga med och bemöta medarbetarnas önskemål och behov.  

Vi kan utläsa av medarbetarnas diskussioner att det är viktigt att ha ett ledarskap som ser 
till människans bästa och värnar om dennes utveckling. Detta går i linje med Hackmans 
(2009) beskrivning av de två ledarskapsdimensioner, interpersonella och det auktoritära 
som vi skrev om i teorin. Vi kan konstatera att våra fokusgrupper föredrar den 
interpersonella ledarskapstilen som ser till individens styrkor och kompetens och det är 
precis det som det kommunikativa ledarskapet står för. Inom Employer Branding finns en 
viktig komponent som handlar om arbetsklimat. Den teorin innefattar just ledarens 
kompetens och menar att stimulansen ökar när man känner sig sedd och ens behov 
tillgodoses.  

Utifrån vår analys av teorin och resultatet i den här delen som har handlat om faktorer 
som utgör bra ledarskap kan vi konstatera att samtliga faktorer som har kommit upp från 
medarbetarna ingår i det kommunikativa ledarskapet. Kopplar vi det med resultat från 
Atwater och Brett (2006) kan vi konstatera att ett kommunikativt ledarskap så här långt 
kan tendera att vara en viktig del i ett framgångsrikt Employer Brand. 

6.2 Kommunikation och trivsel 
I teorin om Employer Branding visades den modell som redogör för fem viktiga faktorer 
som utgör ett effektivt Employer Brandingarbete, som visar vad som gör arbetsplatsen är 
attraktiv. Vi ser först till arbetsklimatet som är en av de mest betydande komponenterna. 
Där ingår delar som att trivas med sina medarbetare, ledarens kompetens och ledarskap, 
tydlig rollfördelning och delaktighet. Nedan belyser vi det faktum att ett kommunikativt 
ledarskap främjar till ett trivsamt arbetsklimat för de tillfrågade medarbetarna på Saab 
Group.  

I vårt resultat förklarar medarbetarna vikten av värdet att arbetsklimatet tillåter att de 
anställda får komma till tals och att det finns utrymme till att ibland göra misstag eller 
missbedömningar, att det är högt i tak. De vill ha en öppen miljö där alla ska få vara med 
och göra sin röst hörd, de vill att det ska vara okej att ifrågasätta och hålla en öppen 
dialog. Det inger en känsla av trygghet när dialogen fungerar som den skall, du som 
medarbetare vet vad som behöver göras. En medarbetare uttrycker att ett bra ledarskap är 
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när man har förtroende för medarbetarna vilket denna tycker att de visar om du får vara 
med och påverka. Det kommunikativa ledarskapet ser mycket till medarbetaren och tror 
på dennas kompetens och kunskap. Därför ser vi här en viktig koppling till att ett bra 
ledarskap här just är kommunikativt.  

Vi fortsätter resonemanget om att en kommunikativ ledare involverar medarbetaren och 
hyser tilltro till dem. Vi skådar i resultaten av våra informantintervjuer med Åsa Helldén 
Ruocco och Mia Nilsson att ambitionen att engagera medarbetarna i beslutsfattande samt 
att involvera de i målsättningen, både för det egna arbetet och för organisationen, finns 
hos Saab Group. Respondenterna i fokusgrupperna anser att det är en förutsättning för att 
företaget skall kunna bygga någonting tillsammans och att delaktighet gör att trivseln ökar 
råder ingen tvekan om. Fokusgrupperna menar att delaktighet gör att man blir mer 
produktiv och att resultatet av det blir att de gör uppgifter snabbare och att kvaliteten blir 
bättre på produkterna eftersom att de är mer engagerade. Högström (1999) visar att när 
organisationer tillämpar tvåvägskommunikation kan det bidra till många nya kreativa 
aktiviteter som i sin tur bidrar till ökad produktionseffektivitet som kan bidra till 
besparingar för organisationen, vilket är vad det i slutändan handlar om, att gå med vinst 
och få mätbara resultat. 

Även Bolman och Deal (1997) menar att de positiva effekterna med inflytande från 
medarbetare resulterar i högre arbetsmoral samt att när kommunikationen fungerar väl 
växer medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för hela organisationen. Med stöd i det 
kan vi se vilken kritisk roll ledarna har för hela uppfattningen av företaget som 
arbetsgivare och kan därför hävda att ett kommunikativt ledarskap kan bidra till att stärka 
Saab Groups Employer Brand.  

Respondenterna uttrycker att det är viktigt att förstå hur deras arbete bidrar till arbetet i 
det stora hela. Det är viktigt att förklara varför vissa beslut tas eller varför man gör på ett 
visst sätt. Den medvetenheten gör att medarbetarna känner sig mycket tryggare och de 
behöver inte gå runt och undrar varför det har gjorts på ett visst sätt och om det finns 
några dolda budskap i besluten vilket medför en ökad trivsel på arbetsplatsen.  

Enligt Falkheimer och Heide (2003) kan organisationer idag vara oerhört komplexa och 
medarbetarna ibland inte ens vet allt som organisationen gör därför är det viktigt att 
organisationen kommunicerar bilder av verkligheten som visar vad som gör 
organisationen unik. Våra informanter Nilsson och Helldén Ruocco berättar att Saab 
Group använder sig av så kallad storytelling som ett sätt att skapa mening. Varje månad 
gör de ett utskick samlat med externa och interna budskap om vad organisationen står för. 
De använder VD:n som talar till medarbetarna via deras personaltidning Spirit. 
Falkheimer och Heide (2003) menar att denna typ av berättelser av det här slaget har den 
viktiga funktionen att de skapar, utvecklar och bevarar organisationens kultur. Historier 
och berättelser gör att gemensamma värden och uppfattningar får mer substans. Det gäller 
att ta tillvara på händelser som har uppstått i den organisatoriska vardagen och göra 
berättelser som berättas om och om på arbetsplatsen.  

I teoridelen om ledarens roll i Employer Branding skrev vi om Barrow och Moselys 
(2005) illustration om trovärdighet genom att agera som den lär. Därför är det viktigt för 
Saab Groups VD att denna verkar i linje med den bild som målas upp i deras 
personaltidning Spirit. Annars tenderar trovärdigheten att snabbt försvinna i de berättelser 
och historier som ovan beskrivits har en kraftfull effekt.  
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Vi har skapat en modell som visualiserar detta meningsskapande som 
kommunikationsprocess mellan Employer Branding och kommunikativt ledarskap (se 
figur 3) i en organisation. Employer Branding handlar om att attrahera de bästa talangerna 
och få dem att trivas och stanna i organisationen. Som vi såg i problembakgrunden har 
den nya generationen nya krav på arbetsplatsen. Trivs man inte är den nya generationen 
inte rädda för att byta jobb i princip från en dag till en annan och om vi ser till hur dyrt det 
är med rekrytering kan det innebär stora kostnader. Meningskapande kommunikation kan 
därför vara ett skarpt vapen för att lyckas med att möta de nya behoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Egen modell som visar hur meningsskapande kommunikation kopplar ihop Employer 
Branding och kommunikativt ledarskap. 

Employer brandingchefen Mia Nilsson anser i resultatet att det är viktigt att i den lokala 
verksamheten bryta ner affärsmålen till de lokala områdena. Hon sätter själv upp en plan 
tillsammans med sin chef som hon mäts utifrån. Hon menar att det är en del av Employer 
Branding, för att det gör det lättare att nå känslan av att man tycker att det är kul att gå till 
jobbet, och tydligare kan se meningen med det arbete man utför. 

6.3 Kommunikativt ledarskap som en byggsten i Employer 
Branding 
Några av de delar som kom upp ur resultatet på vad som är viktigt på arbetsplatsen är dels 
arbetsinnehållet, bra kollegor och arbetsmiljö. Relationen till chefen och att ledarskapet 
fungerar bra visade sig vara centralt. Att det finns en balans mellan privatlivet och 
arbetslivet visade sig väldigt viktigt likaså. Att bli likvärdigt behandlad när det gäller 
löner visar sig viktigt för våra respondenter och det är också den aspekt de är minst nöjda 
med på arbetsplatsen. Karriärmöjligheter och att det finns en framtid inom företaget var 
också något som många av våra respondenter nämnde i fokusgrupperna samt 
företagskulturen och värderingar kom upp som en viktig aspekt. 

Att skapa en balans mellan arbete och privatliv är något som medarbetarna i vår studie 
värdesätter hos sin arbetsgivare och något som de också får hos Saab Group. Citaten: 
”Familjen står ganska högt och det är inte att man lever för att jobba utan man jobbar 
för att leva” samt ”Det är ganska lätt att jobba på Saab och samarbeta på hemmaplan” är 
väldigt talande för detta. Även diskussionen som uppstod om flexibilitet i organisationen 
”det är jättebra med den flexibiliteten att det viktigaste är att man gör sina 
arbetsuppgifter men inte när och hur”. Jämför vi med vad teorin säger så är just denna bit 
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viktigt i ett Employer Brandingarbete.  Dock framkommer det även att alla inte känner att 
det är så och ger sin åsikt om att hur det fungerar beror på olika ledare.  

Vi kan se att det är viktigt för ledarna att de i så stor mån som möjligt ger medarbetarna 
utrymme för att balansera privatlivet med arbetslivet eftersom att det uppenbarligen är 
väldigt populärt för dem som har möjligheten att göra det idag. Som respondenterna 
antydde är det beroende på vilken ledare man har och självklart beror det på vilka 
arbetsuppgifter man har då vissa inte går att vara flexibel med. Men vi tycker att man kan 
belysa detta faktum för samtliga chefer. Nilsson sade i informantintervjuerna att de 
arbetar mycket med att hålla ledarna uppdaterade och menar att när man pratar om det 
nya sättet att leda så blir det ofta bra effekter. Utifrån resultatet visas att för vissa chefer 
kan det ta längre tid att implementera och bejaka det nya sättet att leda på vilket är fullt 
naturligt. Vi kan i alla fall se att en mer balans mellan privatlivet och arbetet gör att de 
blir mer nöjda så mer satsningar på det kan få våra respondenter att trivas ännu bättre på 
arbetsplatsen. 

I teoridelen om Employer Branding och komponenten kompensation och förmåner 
indikeras att löner och bonusar spelar in och att detta ska utdelas på samma villkor och 
inte vara orättvist fördelat mellan anställda internt. Här får vi fram att många medarbetare 
anser att lönen varierar mycket mellan anställda och att det inte premieras att en anställd 
har arbetat under en längre tid och har en oersättlig kunskap om något. Enligt en anställd 
är det precis tvärt om. ”Det kan jag hålla med om, det här med att det inte primernas att 
man har varit länge på ett stort företag. Den kunskapen man har eller medarbetarna är 
inget plus i kanten. Det är ju ingen extra stjärna eller aktie som man får någonstans för 
att man har varit länge utan.” För att en medarbetare ska bli ännu mer lojal till sin 
arbetsplats är det även viktigt att denna faktor tas i beaktning för att göra medarbetarna 
tillfredställa.  

Lönepolicyn märkte vi var en irritation i majoriteten av grupperna. Enligt citaten från 
resultatet av våra respondenter visas att medarbetare som är missnöjda med löneläget gör 
att folk slutar. En anställd i våra grupper menar att man kan tjäna fem till sextusen kronor 
mer i månaden bara genom att byta företag. Här tror vi att Saab Group har mycket att 
vinna genom att förändra denna policy. Som vi visade i problembakgrunden kan en 
rekrytering kosta upp till 250 000 kronor. Är det inte möjligt att höja lönerna så tror vi att 
det är väldigt viktigt att organisationen kommunicerar varför det är på det sättet och vad 
det blir för konsekvenser. En av våra respondenter tycker att om det kommunicerades mer 
om detta så kan det dämpa den oro och frustrations om finns i dagsläget. 

Helldén Ruocco och Nilsson berättar att Saab Groups filosofi är att ge medarbetarna de 
möjligheter de vill, därför har de en mängd olika program och aktiviteter som skapar ett 
klimat där initiativtagande och förändringar stöds. Våra respondenter tycker att det är 
viktigt att arbetsgivaren fångar upp vad medarbetaren har för mål och hjälper den i rätt 
rikting och de tycker att det fungerar väldigt bra som det är nu. Många pratar om att de 
har fått möjligheten att testa på många olika yrken inom Saab Group och de menar att det 
är få tjänster som man inte kan ha under Saabparaplyet. En medarbetare uttrycker att hon 
har utvecklats otroligt mycket under sina tio år som anställd och jämförde detta med att så 
inte var fallet på hennes förra arbetsplats.  

Även här handlar det mycket om ledarens kritiska roll, och att få medarbetaren att känna 
att den vågar kommunicera att man vill utvecklas. Ledaren måste vara uppmuntrande och 
ha ambitionen att hjälpa den anställda att utvecklas. Som vi har varit inne på i inledningen 
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av uppsatsen är den nya generationen inte rädda för att byta arbetsplats om den inte 
känner sig stimulerad. Genom att få medarbetarna att känna att den utvecklas och 
stimuleras inom företaget blir det otroligt mycket billigare än att släppa dem och rekrytera 
på nytt. 

I ett Employer Brandingarbete är företagsklimatet väldigt viktigt. Företagskulturen och 
miljön innefattar delar som företagsandan, värderingar, teknisk utveckling på 
arbetsplatsen samt företagets stabilitet. Enligt våra respondenter är företagskulturen 
splittrad på Saab Group. Av resultatet kan vi se att medarbetare som har arbetat på olika 
ställen inom organisationen tycker att det känns som helt olika företag. Och de tycker att 
vi-känslan lyser med sin frånvaro många gånger. En medarbetare som är relativt 
nyanställd hade en förhoppning om att Saab Group var ett modernt företag men tycker sig 
inte bli imponerad när han väl började i organisationen. En annan beskriver att de har haft 
det tufft med att förändra och få bort de gamla ränderna i väggarna men att den nu har fått 
ny chef som vi uppfattar arbetar mycket med Saab Groups budskap. Medarbetaren anser 
även att det har blivit stora förbättringar efter det: ”Nu har vi fått en ny chef iallafall som 
kommer från Linköping, och jag måste väl säga att det är mycket Saab anda. Det har 
styrts upp mycket mer, det börjar kännas mycket mer tryggare och strukturerat på vår 
avdelning. Så ledarskapet är det inte mycket att klaga på, det har blivit en klar 
förbättring”. 

Detta citat visar återigen hur viktigt det är med ett kommunikativt ledarskap i det 
perspektiv att det skapar ordning och struktur som gör medarbetarna tryggare. 

Ser vi till definitionen av Employer Branding säger den att en stor del i ett Employer 
Brandarbete är att skapa ett enhetligt ramverk för ledningen, att detta ramverk ska 
förenkla prioriteringarna och öka produktiviteten i syfte att förbättra rekryteringen, öka 
engagemanget hos medarbetarna samt bevara dessa. För att företag ska uppnå ett 
gemensamt mål måste man ge organisationen en gemensam förståelse om vad som är 
viktigt och vad som skall prioriteras internt. Detta gör många företag idag genom att sätta 
upp gemensamma värderingar, då förstår medarbetarna hur de skall agera och prioritera. 
Att arbeta efter värderingar är också någon viktigt för att stärka företagsklimatet som den 
teoretiska Employer Branding modellen visade. 

I den empiriska bakgrunden skrev vi om Saab Groups värderingar: Drive, Experstise och 
Trust. Mia Nilsson berättade att Saab Groups värderingar är något de flesta kan orden på 
men att man måste reflektera över vad de har för betydelse för varje enskild i praktiken. 
Om alla hittar sitt sätt att arbeta som går i linje med värderingarna kan det innebära att det 
blir lättare att få ihop Saabs företagskultur.  

Av resultaten kan vi se att medarbetarna inte har riktigt samma syn. Av alla vi frågade om 
de kunde berätta om Saab Groups värderingar var det endast en som kunde dem. Vi fick 
svar som ”Är det de häftena vi har fått ut?” och ”Nej, jag kommer inte ihåg men man har 
säkert hört dem.” En man ansåg att det inte spelar någon roll vad ledningen har kommit 
på för ord utan att huvudsaken är att organisationen agerar på ett värdigt sätt. En annan 
respondent berättar att de har tavlor uppsatta med ord i korridorerna men att man bara går 
förbi dem utan att egentligen tänka på vad det står. Respondenterna berättar om att det 
finns en slags kurs om företagets kultur på intranätet som man kan göra. De uttrycker 
också att värderingar är väl något som ledaren har som plikt att nämna men att man inte 
märker av dem i praktiken. 
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Av teorin kan vi utläsa att arbetet med interna strategier är komplicerat och ibland 
ifrågasatt och att studier har visat att effekten av det interna arbetet inte varar på ett 
långsiktigt plan. När effekten av aktiviteterna har lagt sig är det de gamla rutinerna och 
det gamla tänket som tar överhand. Detta är alltså en ständigt pågående process som 
måste återupprepas och vara något en organisation arbetar med för att implementera på ett 
djupt plan. Det är då resultaten blir oslagbart starka och unika, om det görs på rätt sätt 
(Heding 2009:58). 

Vi tolkar det som att våra respondenter tycker att värderingar är lite obekvämt att prata 
om för att de inte känner att de kan så mycket om det. Meligo och Ravlin (1998) menar 
att när människor har liknande värderingar så tenderar de att agera och prioritera 
likvärdigt. Detta är fundamentalt för arbetet med att skapa en enhetlig företagskultur. 
Paarlberg & Perry (2007) poängterar att det inte så enkelt att högsta ledningen kan 
utforma värderingar och kommunicera dessa via formalia. Det krävs hårt arbete från 
mellancheferna att kommunicera vad dessa betyder för sina anställda i praktiken och det 
kan ta lång tid innan de har implementerats ordentligt. Om organisationer arbetar aktivt 
med värderingarna och involverar medarbetarna och får dem att förstå vad värderingarna 
verkligen betyder och vad de har för mening, tror vi att detta kan underlätta för Saab 
Group att skapa en gemensam kultur. Som vi har nämnt tidigare består organisationen av 
många uppköpta företag som har sina gamla värderingar och kulturer kvar och det är inget 
som man enkelt tvättar bort över en natt. Vi tror att Saab Group kan vinna på att göra ett 
ännu större krafttag med arbetet att få ihop företagskulturen.  

Det kommunikativa ledarskapet använder värderingar som styrmedel så att implementera 
ett sådant ledarskap i samtliga delar av koncernen tror vi skulle underlätta detta arbete 
avsevärt. 

Den sista komponenten i ett kärnfullt Employer Brandingarbete enligt teorin är 
produktens styrka på marknaden och inrymmer att den anställda även har ett behov av att 
vara stolt över företagets produkter eller tjänster samt vilken position företaget har på 
marknaden. När vi frågade våra fokusgrupper om vad de är stolta över framkom det ofta 
att de pratade om Saabs Jas Gripen, deras mest kända produkt. De var stolta över att 
arbeta på Saab Group för att det är ett världsledande företag inom den industrin och det är 
även något det de i första hand väljer att prata om utåt när de pratar om sin arbetsplats 
med andra. Genom detta resonemang tolkar vi det som att man är stolt över att arbeta med 
produkten vilket mer stärker det såkallade externa varumärket. Vilket är positivt då detta 
är en viktig komponent i Employer Brand. Vi reflekterade däremot här över att 
medarbetarna inte nämnde i större utsträckning att de var stolta över organisationen som 
arbetsgivare ger medarbetarna. Ambitionen med Employer Brandning är att få 
medarbetarna att tala om hur det är att arbeta i organisationen och sälja in organisationen 
som en attraktiv arbetsplats och lyfta Saab Group som arbetsgivare. Därför tror vi att det 
är viktigt att använda kommunikation för att kommunicera vad det är företaget egentligen 
gör utöver den fysiska produkten. Som exempelvis kan man lyfta det CSR-arbete, det vill 
säga det samhällsansvar som företaget tar, som organisationen utför och involvera 
medarbetarna i detta, det har visat sig vara något som medarbetarna talar om mycket utåt i 
andra studier. Men även som ovan nämnt att involvera medarbetarna i målsättning och få 
dem att förstå vad värderingarna handlar om för dem i praktiken. Detta gör som vi har sett 
under vår studie att medarbetarna blir mer engagerade och stolta och förhoppningsvis 
talar om det för sin omgivning. 
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För att summera detta avsnitt av analysen har vi utrett och kan konstatera att det är 
ledarskapet som styr alla delar i en organisation och är således den ledande handen i ett 
Employer Brandarbete. Det är karaktären i ledarskapet som styr om det är acceptabelt att 
det finns en balans mellan jobb och privatliv och gör en organisation flexibel kring det. 
Det är även ledarens ansvar att kommunicera alla de budskap som utgör ett trivsamt 
arbetsklimat och som ger medarbetaren en klar och tydlig roll i organisationen. Det är 
typen av ledarskap som bestämmer hur företagskulturen kommuniceras, hur du som 
medarbetare ska leva efter värdegrunden. Återigen, det är en ledningsfråga. Det 
kommunikativa ledarskapet rymmer i mångt och mycket de viktiga aspekter Saab Groups 
medarbetare behöver i organisationen för att den ska bli ännu mer trivsam och attraktiv. 
Där kan vi se att ett kommunikativt ledarskap kan bidra till att stärka deras Employer 
Brand.  

 

7. Slutsats 
I detta avsnitt sammanfattar och diskuterar vi resultatet och analysen utifrån syftet med vår studie. 
Genom denna kvalitativa studie besvarar vi syftet genom våra tre frågeställningar som vi har som 
utgångspunkt nedan. 
7.1 Syfte  
I vår uppsats söker vi svar på betydelsen av chefernas kommunikation på Saab Group och 
tar reda på om en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap kan stärka deras Employer 
Brand.  

7.2 Vad tycker Saabs medarbetare är viktigast i vad som utgör ett  
bra ledarskap? 
Medarbetarnas diskussioner visar att det är viktigt att ha ledare som ser till individens 
styrkor och värnar om dess kompetens. Tillgänglighet är väldigt viktigt för våra 
respondenter och det är det är precis vad ett kommunikativt ledarskap förespråkar. Det är 
ledarens ansvar att kommunicera alla budskap som Saab Group vill att medarbetarna ska 
motta och det är ledarna som engagerar medarbetarna och gör dem självgående. I vår 
studie kan vi se tendenser till att vissa ledare är mer motiverade att lägga energi på att 
kommunicera än andra, enligt de tillfrågade medarbetarna. Vi tror att ledare som känner 
till hur viktigt det är att vara kommunikativ kan se en mening med tydlig kommunikation, 
att de förstår vilka positiva effekter det ger och därmed är mer aktiva kommunikatörer. 
Kopplar vi detta till Employer Branding så finns en viktig komponent som handlar om 
arbetsklimat och den innefattar just ledarens kompetens och den menar att stimulansen 
ökar när man känner sig sedd och när ens behov tillgodoses. 

Vi kan se tendenser till att medarbetarna på Saab Group i våra fokusgrupper till relativt 
hög grad är kritiska mot att cheferna ofta är otillgängliga. Vi diskuterade i analysen om 
det kan vara så att vissa ledare medvetet håller sig i bakgrunden för att ge utrymme till 
eget ansvar och beslutstagande i syfte att få medarbetaren mer självgående. Vi tycker oss 
se att våra respondenter vill ta mycket eget ansvar och därför tror vi att om det 
kommuniceras att detta är ett nytt arbetssätt, kan vinden vända ganska snabbt. Många 
medarbetare kan nog tycka att det är ganska spännande och utmanande vilket i sin tur kan 
skapa en stimulans som gör att man tycker att det är kul att gå till jobbet. Det är det ett 
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Employer Brandingarbete ska resultera i, att stärka varumärket internt och göra det 
attraktivt för nya och som här, befintliga medarbetare. 

Vi resonerar att det idag finns oändliga möjligheter att hålla god kommunikation och vara 
tillgänglig för medarbetarna. Om ledaren inte har förmånen att sitta i samma lokaler som 
medarbetarna finns det en mängd andra sätt att visa sina närvaro och tillgänglighet på. Att 
svara på mail eller telefon kan tyckas vara en självklarhet men efter våra intervjuer kan vi 
se att somliga ledare inte svarar sina medarbetare på flera dagar. Tendenser från våra 
respondenter visar att ledarna inte alltid behöver vara tillgängliga. Men att de bör 
kommunicera varför de inte är eller kommer att vara nåbara så att medarbetarna i alla fall 
vet om det. 

Att Saab Group verkar på en global marknad gör den geografiska spridningen till ett 
faktum. Därför förstår vi att en chef inte alltid kan vara tillgänglig på det sättet 
medarbetarna efterfrågar. Men här blir det givetvis ännu viktigare att ha ett ledarskap som 
förespråkar mycket eget ansvar och självstyrning. Och som inser hur viktigt det är att 
kommunicera tydligt så att medarbetarna vet vad som gäller. Ett kommunikativt ledarskap 
verkar därför passa arbetsförhållandena på Saab Group väldigt bra. Vi tenderar att se att 
det kan hjälpa till att stabilisera arbetsplatsen och göra den tryggare och få den att 
uppfattas mer trivsam för medarbetarna.  

7.3 Hur kan chefernas kommunikation påverka trivseln på 
arbetsplatsen? 
När det kommer till trivsel på arbetsplatsen tenderar vi att se att om chefen visar 
förtroende och tillåter att medarbetarna är med och påverkar så skapas en starkare känsla 
av att vara enade. De värderar en öppen miljö där alla får vara med och göra sin röst hörd, 
de vill att det ska vara okej att ifrågasätta och att ledaren ska uppmuntra till dialog. 
Medarbetarna tycker att ett bra ledarskap är när man har förtroende för medarbetarna. 

Att alltid ta in medarbetarnas åsikt är självklart inte möjligt, en medarbetare har kanske 
inte den fulla insikten för att kunna fatta beslut som chefen har.  Men en kommunikativ 
ledare ger bra information om vad som förväntas av medarbetaren genom att sätta upp 
mål och hjälper till att coacha tills de nått målen. En sådan ledare tenderar att ha mer 
förtroende för sina medarbetare och ger dem möjlighet till ”frihet under ansvar”. Ur den 
aspekten tror vi att ett kommunikativt ledarskap kan göra att medarbetarna känner att de 
är mer involverade, mer självgående och oberoende. 

Respondenterna uttrycker att meningsskapande är viktigt och att det är viktigt att förstå 
hur deras arbete bidrar till det stora hela. Återigen tenderar ledarens kommunikation att 
vara betydande för i vilken grad medarbetarna upplever att organisationen är 
meningsskapande. Genom våra fokusgrupper kan vi se att ledaren måste kommunicera 
varför vissa beslut tas eller varför man gör på ett visst sätt. Den medvetenheten gör att 
medarbetarna känner sig mycket tryggare och inte behöver gå runt och undra varför det 
har gjorts på ett visst sätt och om det finns några dolda budskap i besluten. Som vi har sett 
så använder Saab Group sig mycket av berättelser för att göra medarbetarna delaktiga och 
får dem att förstå hela organisationens olika delar och se meningen med sina uppgifter. 
För att det arbetet ska ge ett bra utfall krävs det att ledarna är duktiga på att kommunicera 
och att visa verkligheten genom att leva som de lär. Med det menar vi att ledaren inte kan 
säga att det ska vara på ett visst sätt och sedan själv agera på ett annat. En kommunikativ 
ledare är medveten om att allt kommunicerar. 
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Medarbetarna som vi har intervjuat på Saab Group vill som sagt att det skall finnas 
tvåvägskommunikation och dialog för att de ska känna sig viktiga och trivas. För att detta 
skall vara möjligt måste ledaren ha en kommunikativ förmåga. Vi kan se tendenser att en 
ledare som bara informerar utan att lyssna till medarbetaren och ser till att den har förstått, 
tenderar att snabbt tappa förtroende. När kommunikationen fungerar väl växer 
medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för hela organisationen. Det hintar om att det 
kommunikativa ledarskapet har en enorm betydelse för hela uppfattningen av företaget 
som arbetsgivare. Vi kan därför hävda att en tillämpning av det ledarskapet kan bidra till 
ökad trivsel på arbetsplatsen och därmed stärka företagets Employer Brand då detta är en 
viktig del i det hela.   

 

7.4 På vilket sätt är kommunikativt ledarskap en viktig byggsten i  
ett starkt Employer Brand?  
Medarbetarna som vi har intervjuat hos Saab Group är överens om att organisationen är 
väldigt splittrad. Vi fick höra att två olika enheter kan kännas som två helt olika företag. 
Det är Saabs stora utmaning att få ihop ramverket som är så pass spretigt. Ledaren är en 
viktig spelpjäs i arbetet med att skapa och bevara företagskulturen och få medarbetaren att 
arbeta efter värderingarna i praktiken. Idag är våra respondenter inte särskilt medvetna om 
värderingarnas innebörd, vi kan se tendenser till att det behövs mer fokus och mer 
kommunikation om vad de innebär för att lyckas få alla medarbetare att arbeta på samma 
sätt och med liknande prioriteringar. Vi tenderar att se att det finns skiljaktigheter mellan 
ledningen och hur det ser ut i verkligheten med värderingarna. Medarbetarna nämner att 
”det verkar som att ledarna har en plikt att nämna värderingarna men sedan märker man 
inte så mycket av dem”.  Här ser vi att det brister i leden från ledningsnivå ner till de olika 
cheferna. Vi tror att en förutsättning för att Saab Group skall lyckas med att skapa en enad 
företagskultur, så måste ledarna förstå vikten av värderingarnas budskap. Som vi tidigare 
nämnt använder det kommunikativa ledarskapet värderingar som styrmedel, så att 
implementera och utbilda ledarna i det, i samtliga delar av koncernen tror vi skulle 
underlätta i arbetet med Employer Branding hos Saab Group. 

Balans mellan privatliv och arbetsliv och möjligheten att jobba på annan plats än 
arbetsplatsen har visat sig vara en stor del till varför många av våra respondenter trivs på 
Saab Group. Somliga respondenter upplever att det går att balansera i väldigt hög grad 
medan andra anser att det finns en del begränsningar. Arbetsuppgifternas karaktär kan 
naturligtvis begränsa den friheten men vi tenderar att se att även karaktären i ledarskapet 
styr om arbetsplatsen är flexibel. Ett kommunikativt ledarskap främjar Employer 
Branding på det sättet att den har förmågan att skapa stabilitet i organisationen genom 
tydlig kommunikation. När ledaren är tydlig med vad som förväntas av medarbetaren så 
kan den lättare leverera det som krävs. Vi tenderar att se att Saab Group bör satsa på 
denna ”frihetsförmån” inom hela organisationen. Vi tror att behovet av denna flexibilitet 
har ökat i och med samhällets utveckling som har medfört ökat krav på människans 
tillräcklighet.  

En kärnfull komponent i Employer Brandingarbetet är att de anställda har ett behov av att 
vara stolta över företagets produkter eller tjänster samt vilken position företaget har på 
marknaden. Ambitionen med Employer Brandning är att få medarbetarna att även vara 
stolta över arbetsplatsen och att viljan att sälja in organisationen som en attraktiv 
arbetsplats finns. Vi kan i analysen se tendenser att våra respondenter uppskattar att Saab 
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Group satsar mycket på att utveckla medarbetarna och att det finns en fortsatt karriär 
inom företaget. Med det här vill vi visa att när medarbetarna är nöjda är det också något 
de pratar om utåt. Idag måste en arbetsplats erbjuda något mer än en anställning för att 
kunna konkurrera bland de eftertraktade topptalangerna på arbetsmarknaden. Därför 
tenderar vi att se att det är viktigt att använda kommunikation för att kommunicera vad 
det är företaget egentligen gör och erbjuder utöver den fysiska produkten.   

8. Slutdiskussion 
Här lämnar vi våra fria slutord utifrån vårt resultat, analys och slutsats och lyfter fram våra tankar och 
reflektioner. Vi ger även förslag till framtida forskning inom ämnet.  

I problemformuleringen förde vi ett resonemang om det kommunikativa ledarskapets roll 
i organisationer som vill stärka sitt Employer Brand. Den nyare generationens 
medarbetare är svårflirtade och kräver mycket av sin arbetsplats. Dessutom har 
organisationer blivit allt mer komplicerade och svåra att förstå sig på. Saab Group är ett 
sådant företag som är komplext i och med att det är stort, består av många uppköpta 
företag samt att det är globalt.  

Som vi såg tidigare kan ett effektivt Employer Brandingarbete endast göras när 
organisationer förstår de faktorer som bidrar till att en arbetsgivare är attraktiv. Det är 
först då, när företag arbetar för att integrera dessa faktorer som de framgångsrikt kan 
konkurrera på arbetsmarknaden för att locka nya medarbetare.  

Detta förutsätter att de som driver dessa satsningar förstår att kommunikation är komplext 
och en ständigt pågående process. De måste vara medvetna om att allt kommunicerar, 
även det som inte kommuniceras verbalt. Bärare av kommunikationen är i Saab Groups 
fall ledningen, enhetschefer, linjechefer och projektledarna. Det är dem som ska verka 
som förebilder för medarbetarna, de måste kommunicera på ett sätt som går i enlighet 
med företagets värderingar, annars kan det få stora konsekvenser och sätta käppar i hjulet 
för arbetet med Employer Branding. 

Genom denna studie visar vi hur Saab Group kan underlätta arbetet med alla Employer 
Brandings viktiga komponenter med ett kommunikativt ledarskap. Vi har visat en djup 
förståelse och ett sammanhang, som visar hur bra och dålig kommunikation kan påverka 
medarbetarna. Vi tror att det är viktigt för ledarna som ska anamma denna typ av 
ledarskap, att de förstår hela kontexten. Genom studiens kvalitativa metod, har vi blottlagt 
medarbetarnas resonemang och diskussioner. Därför föreslår vi att delar av denna studie 
kan ligga till grund för ett utbildningsmaterial i arbetet med att implementera ett 
kommunikativt ledarskap hos Saab Group. Detta för att visa på hur det ser ut i dagsläget 
och visa på de positiva effekter ett starkt Employer Brand innebär.  

Det kommunikativa ledarskapet visar genom vår studie ha en stor betydelse för arbetet 
med Employer Branding hos Saab Group. Ledarskapet rymmer i mångt och mycket de 
viktiga aspekter Saab Groups medarbetare behöver för att organisationen skall vara 
meningsfull och attraktiv, med grund i det ser vi att denna satsning är av yttersta vikt för 
Saab Group och dess framtid som en attraktiv arbetsgivare.  

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på betydelsen av chefernas kommunikation på 
Saab Group och om en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap kan stärka deras 
Employer Brand. Med styrka från våra resultat i vår genomförda kvalitativa studie kan vi 
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föreslå att en tillämpning av ett kommunikativt ledarskap är precis vad våra analysenheter 
behöver för att känna sig tillfredställda på arbetsplatsen.   

8.1 Förslag till framtida forskning  
För att göra en mer gedigen och djupare forskning om Saab Group hade en framtida 
studie kunnat inkludera Saab Groups alla enheter på nationell och internationell nivå. En 
sådan studie skulle kunna vara av kvantitativ karaktär för att se om dessa uppfattningar 
som medarbetarna har gäller generellt inom Saab Group eller om det är olika beroende på 
vilken chef man har eller inom vilken enhet den arbetar. Detta hade varit intressant då vår 
studie endast kan säga något om vad enskilda individer har för syn.  

Under den här tiden har vi börjat intressera oss för vad medarbetarna har för roll i att 
hjälpa till att stärka arbetsplatsens Employer Brand. Vi tror att de har en stor roll i att 
aktivt arbeta efter att söka och ta till sig information och verkligen försöka att leva upp till 
det företaget förväntar sig. Så en studie på hur en satsning på Kommunikativ 
Medarbetarskap kan stärka ett Employer Brand är också väldigt intressant. Förslagsvis 
kan man göra den studien på samma sätt som vi har gjort denna studie. 

I och med att denna studie är begränsad till Saab Group hade det varit intressant att 
genomföra en kvantitativ undersökning även hos andra företag för att se om dessa 
uppfattningar gäller generellt inom alla organisationer. 

Det skulle även vara intressant att under en mer omfattande studie forska kring alla delar 
av Employer Branding cykeln. Vilken del spelar störst roll i just Saab Group som är ett 
företag som är differentierat på marknaden. Denna forskning skulle kräva en mer 
kvantitativ ingång för att kunna ställa dessa emot varandra, det skulle därefter vara 
intressant att generalisera resultatet i liknande branscher för att jämföra med övriga.    

Vi uppgav i avsnittet tidigare forskning att den mesta forskning om Employer Branding är 
gjord inom human resources och ekonomi/marknadsföring. Vi saknar forskning på 
koppling till kommunikationsperspektivet. Detta är något vi vill se mer av i framtiden och 
det är något som behövs för att ta fenomenet till en ny integrerad nivå. Många företag har 
börjat slå ihop personal- och kommunikationsavdelningarna så ur ett branschperspektiv är 
detta extra intressant. Detta kan gärna bygga vidare på vårt förslag om att ett 
kommunikativt ledarskap är det ledarskap som verkar vara mest framgångsrikt för ett 
starkt Employer Brand. Det vore intressant att se om så är fallet även i andra 
organisationer. 
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Bilaga 1 Intervjumanual internkommunikationschefen Group:  

Åsa Helldén Ruocco 

	  

1. Vad innebär det för er, vilka olika delar innefattar det hos er? 

2. Vad har ni gjort för att stärka ert Employer Branding? 

3. Vad är chefernas roll i detta? 

4. Hur arbetar ni för att få en entydig bild av varumärket gentemot kunder/anställda? 

5. Hur implementeras detta arbete hos ledarna? 

6. Hur länge har ni arbetat med Employer Branding? 

7. Vad ser du för fördelar med Employer Branding? 

8. Hur gör ni för att attrahera de bästa talangerna?  

9. Värderingar, vet medarbetarna om vad dessa innebär för dem i praktiken? 

10. Hur gör ni när ni rekryterar nya ledare? 

11. Hur gör ni för att skapa goda ambassadörer för Saab? 

12. Arbetar ni integrerat med extern och intern kommunikation? 

13. På vilket sätt? 

14. Hur kopplas varje individs arbete till företagsmålen? 

15. Involverar ni medarbetare i beslutsfattande? 

16. Hur mäter ni om ni har lyckats med ert EB arbete? 
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Bilaga 2 Intervjumanual Employer Brandingchefen på Saab 
Group: Mia Nilsson 

	  

1. Vad innebär Employer Branding för er, vilka olika delar innefattar det hos er? 

2. Vad är skillnaden mot företag som inte jobbar aktivt med Employer Branding men 

som arbetar med samma metoder? 

3. Hur uppstod idén med Employer Branding, varför?  

4. Vilka parter/avdelningar är inblandade i ert Employer Brandingarbete? 

5. Hur länge har ni arbetat med EB? 

6. Employer Branding genom ”anställningslivscykeln” – innan anställning, under 

anställning och efter anställning. Hur arbetar ni med det? 

7. Vad är chefernas roll i detta? 

8. Vilket typ av ledarskap anser du krävs? 

9. Hur implementeras detta arbete hos ledarna? 

10. Hur arbetar ni för att få en entydig bild av varumärket gentemot kunder/anställda? 

11. Hur kommuniceras detta arbete till medarbetarna? 

12. Hur gör ni för att attrahera de bästa talangerna? 

13. Saab arbetar med värderingar, vet medarbetarna om vad dessa innebär för dem i 

praktiken? 

14. Hur gör ni när ni rekryterar nya ledare? 

-‐ Godtages detta sätt att arbeta hos alla? Olika åldrar? 

15. Vad är en god ambassadör för Saab? 

16. Hur kopplas varje individs arbete till företagsmålen? 

17. Vilken är den största utmaningen i ett Employer Brandingarbete? 
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Bilaga 2 Intervjumanual fokusgrupper på Saab Group 

 
1. På vilka olika sätt kommunicerar era chefer med er? 

 
2. Tycker ni att era chefer kommunicerar tillräckligt med er? 

a. Om nej – vad skulle kunna bli bättre? 
b. Vad tror ni att det beror på att det inte fungerar så bra? 

 
3. Hur ska en bra chef vara? 

(försök få deltagarna att säga många olika saker) 

4. Vad är bra kommunikation för er? 
 

5. Tänk på ett tillfälle när ni tyckte att er chef kommunicerade på ett bra sätt.  
Berätta om det tillfället! 

6. Vad betyder det att vara en kommunikativ ledare – hur är man då? 

7. Har ni exempel på händelser när chefer inte kommunicerat på ett bra sätt? 
Berätta om vad som inte var bra. 

8. Det finns säkert chefer här som är duktiga på kommunikation – vad får det för 
konsekvenser? 

a. För er personligen b. För er grupp  c. För Saab Group 
 

9. Hur vill ni att era chefer ska kommunicera? 
a. Om jobbet 
b. Om personliga förhållanden som rör jobbet  
c. Om hur det går för Saab Group 

 
10. Kan era chefers sätt att kommunicera påverka hur ni mår? 

a. Om ja, på vilket sätt? Beskriv gärna en händelse eller ett exempel där ni 
känt att ni blivit påverkade positivt eller negativt av kommunikationen 
eller informationen.  
 

11. Kan era chefers sätt att kommunicera påverka stämmningen/arbetsklimatet i 
arbetsgruppen/på avdelningen? 

a. Om ja, på vilket sätt? Beskriv gärna en händelse eller ett exempel där 
chefens kommunikation påverkat stämningen/arbetsklimatet positivt eller 
negativt.  

 
12. Hur ser en ideal arbetsplats ut?  

- Rangordna de fem viktigaste faktorerna och beskriv hur ni tänker kring det. 
 

13. Kan du beskriva Saab som arbetsgivare?  
- Vad associerar du arbetsplatsen med? 
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14. När du talar om Saab med vänner och bekanta som arbetsplats, vad pratar du om 
då? 
- Ge ett exempel på senaste gången du berättade om den. 
 

15. Tänk på det ni är minst nöjda med på arbetsplatsen, hur skulle ni vilja förändra 
det? 
 

16. Vad hade du för uppfattning om Saab som arbetsgivare innan du började arbeta 
här?  
- Hur väl stämmer den överens med verkligheten? 

 
17. Känner ni till Saabs värderingar? 

- Kan ni ge exempel på hur ni arbetar efter dessa i praktiken? 

 

 

 
	  

	  


