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Sammanfattning 
Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer 

samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man 

vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå 

förlorad. Inom Employer branding finns två perspektiv, External branding och Internal 

branding. Det externa riktar sig till potentiellt anställda och det interna till anställda. 

Majoriteten av forskningen har bedrivits inom det externa området vilket tyder på ett 

forskningsgap inom det interna området. Tidigare studier inom det interna perspektivet 

har fokuserat på Internal branding-processen som kan användas som en strategi för att 

förmedla varumärkets löfte till konsumenter. Internal branding-aktiviteter används för att 

få de anställda involverade i organisationskulturen och formar dem till att agera i linje 

med varumärket. Varumärket bygger på organisationens värderingar som är en del av 

organisationskulturen. Den här studien fokuserar på slutprodukten av processen som är 

organisationens värdeerbjudande samt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Studiens syfte är att bidra med såväl praktisk som teoretisk kunskap inom området 

Internal branding. 

 

För att besvara problemformuleringen: “Hur motsvarar organisationens presenterade 

värdeerbjudande de anställdas faktiska upplevelser av värdeerbjudandet?” har en 

kvalitativ studie genomförts i form av 10 stycken semistrukturerade intervjuer inom en 

och samma organisation. Samtliga respondenter har haft anställning hos Handelsbanken. 

Respondenternas svar finns sammanställda under olika teman i resultatkapitlet 

exempelvis förväntningar, motivation och värderingar. Med anledning att besvara 

problemformulering samt lämna det teoretiska och praktiska bidrag som vi ämnar göra 

har två stycken analyser genomförts. Analys ett riktad till Handelsbanken och analys två 

till organisationer generellt.  

 

Analysdel ett riktar sig direkt till Handelsbanken. Resultatet analyseras gentemot 

arbetsgivarens presenterade värdeerbjudande. Slutsatsen av denna analys visar på att 

Handelsbanken till hög grad motsvarar respondenternas förväntningar på det presenterade 

värdeerbjudandet. Detta på grund av att samtliga respondenter trivs på arbetsplatsen, 

känner sig som en del av organisationen samt att arbetsgivaren erbjuder vad den lovar. 

Det som inte motsvarade de anställdas upplevelser var mångfald och introduktion vid 

internrekrytering till annat kontor. 

 

I analys två använder vi oss av en metod i tre steg för att analysera resultatet gentemot 

den teoretiska referensramen. De faktorerna som visade sig ha störst relevans på 

individers förväntan var delade grundvärderingar, kontinuerlig information till de 

anställda om värdeerbjudandet. Samt att organisationen eventuellt korrigerar 

värdeerbjudandet för att kunna motsvara individers förväntningar som förändras i takt 

med att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändras över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

Förord 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ulrica Nylén som har guidat 

oss och gett oss värdefull feedback på vårt arbete. Vi vill tacka samtliga respondenter på 

Handelsbanken som har tagit sig tid att delta i vår studie och svarat på frågor i och med 

intervjutillfället och möjliggjort detta arbete. 

  

Vi vill även tacka våra klasskamrater för alla välbehövliga luncher och feedback. Sist 

men inte minst vill vi tacka varandra för utomordentligt roligt, lärorikt och väl genomfört 

samarbete! Länge leve positiviteten! 

 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 2019-05-24. 

 

____________________   ____________________ 

   Matilda Andersson          Elin Holmström 
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1. Inledning 

Inledningsvis berörs ämnesval och teoribakgrund, vilket leder fram till en 

problematisering av ämnet som presenteras i problembakgrunden. Inledningen av denna 

studie avslutas med en presentation av problemformulering och syfte. 

1.1 Ämnesval 

Som studenter vid Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet har vi läst inriktningen 

Management på avancerad nivå. Med ett redan existerande intresse för organisationers 

uppbyggnad och människorna inom organisationen, samt ett ökat intresse efter avslutad 

kurs kände vi att det föll sig naturligt att fördjupa oss inom detta ämne i vår uppsats. Vid 

nämnande av begreppet organisation fördes våra tankar till kultur vilket bland annat 

innefattar symboler, handlingar och värderingar. Detta ledde oss in på matchning av 

värderingar och förväntningar mellan arbetstagare och arbetsgivare, vilket ledde oss fram 

till ämnesområdet Employer branding och vidare in på Internal branding. 

 

1.2 Teoribakgrund 
Forskningsområdet Employer branding etablerades 1996 då Ambler och Barrow 

introducerade begreppet inom Human resource management (Backhaus, 2016, s. 193). 

Att intresset för området är stort visar en sökning på Umeå Universitetsbiblioteks 

sökmotor som gav 22 828 träffar. Employer branding kan beskrivas som en 

marknadsföringsprocess (Backhaus, 2016; Theurer et al., 2018). En process är en serie 

händelser, det vill säga aktiviteter, som leder fram till ett resultat (Garvin, 1998). De 

marknadsföringsaktiviteter som ingår i processen Employer branding kan enligt Theurer 

et al., (2018, s. 166) delas in i en trestegsraket. Det första steget innebär att organisationen 

tar fram ett värdeerbjudande som innehåller organisationens huvudsakliga ståndpunkter i 

varumärket. Det andra steget i Employer branding-processen är den externa 

marknadsföringen av värdeerbjudandet till de önskade målgrupperna (Theurer et al, 2018, 

s.166). Det slutliga steget är den interna marknadsföringen av värdeerbjudandet för att 

skapa en engagerad arbetskraft i form av organisationens anställda och att dessa ska förstå 

och handla efter företagets mål och värderingar (Theurer et al., 2018, s.166). Området 

Employer branding bygger främst på marknadsföringsteori och enligt Theurer et al., 

(2018, s. 157) utgör Brand equity theory den grundläggande teorin. Trots att Employer 

branding har sina rötter inom marknadsföringsområdet är konceptet användbart inom 

managementområdet. 

  

Slutprodukten av denna trestegsraket är organisationens Employer brand, vilket kan 

förklaras som organisationens arbetsgivarvarumärke (Backhaus, 2016; Theurer et al., 

2018), vilket det även kommer att benämnas vidare i denna uppsats. I organisationens 

arbetsgivarvarumärke återfinns organisationens värdeerbjudande som riktar sig till 

potentiellt anställda såväl som till anställda (Backhaus, 2016; Theurer et al., 2018). 

Definitionen av ett arbetsgivarvarumärke är enligt Ambler & Barrow (1996, citerad i 

Backhaus, 2016, s. 193) “the package of functional, economic and psychological benefits 

provided by employment, and identified with the employing company”. På svenska kan 

det översättas till den unika sammansättning av funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelar som arbetsgivaren identifieras med samt erbjuder sina anställda. 

Arbetsgivarvarumärket ger en bild av hur det är att arbeta i organisationen. Syftet med 
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organisationens arbetsgivarvarumärke är att attrahera ny personal samt att behålla redan 

anställda inom organisationen (Backhaus, 2016, s. 193–194). Oavsett om organisationen 

arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket eller ej så existerar det (Sjöberg, 2019). Med 

hjälp av dagens sociala medier kan alla individer yttra sina åsikter om en organisations 

arbetsgivarvarumärke, vare sig man är anställd eller ej (Sjöberg, 2019). Detta kan vidare 

påverka både anställda och andra individers uppfattningar och åsikter såväl positivt som 

negativt gällande organisationens arbetsgivarvarumärke. Sjöberg (2019) menar därför att 

vikten av en organisations aktiva arbete med Employer branding är en viktig process som 

bör prioriteras. Employer branding kan nämligen leda till att arbetsgivaren får större 

kontroll över organisationens arbetsgivarvarumärke (Sjöberg, 2019). 

  

Anledningen till att begreppet Employer branding myntades var för att det fanns ett ökat 

behov för organisationer att attrahera och behålla personal (Moroko & Uncles, 2008, s. 

160–161). I och med ett ökat intresse för personerna inom organisationerna blev 

begreppet humana resurser mer utbrett vilket ledde till att Employer branding utvecklades 

som koncept (Moroko & Uncles, 2008, s. 160–161). Humana resurser innebär ett synsätt 

där man ser de anställdas kompetens, erfarenheter och kunskap som en resurs som skapar 

värde till företaget och dess intressenter, det ses som en konkurrensfördel att behålla dessa 

resurser inom organisationen (Moroko & Uncles, 2008, s. 161–162).  

 

Employer branding som process består av två perspektiv, External Employer branding 

samt Internal Employer branding (Backhaus, 2016, s. 194–195), vilka vidare i studien 

kommer att kallas External branding respektive Internal branding. External branding 

syftar till att skapa positiv marknadsföring om företaget som arbetsgivare för att attrahera 

ny personal till företaget (Foster et al., 2010, s. 402). Det är inom detta externa perspektiv 

som den mesta forskningen har genomförts (Backhaus, 2016, s. 194). 

  

Internal branding definieras som de aktiviteter som kommunicerar och utbildar de 

anställda om varumärkets värde (Foster et al., 2010, s. 402; Hoppe, 2018, s. 452). Detta 

kan ses som en strategi för att skapa samhörighet mellan de anställda inom 

organisationen. Huvudsyftet med Internal branding är att organisationen ska utbilda de 

anställda att bli representanter och ambassadörer för organisationens 

arbetsgivarvarumärke (Al-Shuaibi et al., 2016, s. 155; Du Preez & Bendixen, 2015, s. 

78). I dagsläget används ofta Internal branding synonymt med Employer branding 

(Saleem & Iglesias, 2016, s. 43–44), då det inte endast finns en definition av begreppet. 

Vi har tolkat dessa två begrepp som att Employer branding är ett övergripande begrepp 

för hela processen för framtagandet av organisationens arbetsgivarvarumärke, medan 

Internal branding är den del av denna process som består av aktiviteter riktade till 

anställda. 

  

En del av arbetsgivarvarumärket är att konkretisera vad organisationen som arbetsgivare 

kan erbjuda de anställda. I Employer branding-processen kallas detta erbjudande för 

Employer value proposition vilket enligt Theurer et al., (2018, s. 156) definieras som de 

förmåner eller belöningsfördelar som de anställda blir erbjudna. Vilket vidare i denna 

studie kommer att benämnas som värdeerbjudande. En organisations värdeerbjudande 

tolkas enligt oss som de förmåner man som anställd och som medlem av organisationen 

blir erbjuden och får ta del av. Förmånerna kan delas in i instrumentella förmåner 

(Backhaus, 2016, s. 194) i form av exempelvis den avtalade lönen och i symboliska 

förmåner i form av organisationens värderingar (Lievens & Slaughter, 2016 s. 441). Vi 

intresserar oss för dem symboliska förmånerna som värderingar framför de instrumentella 
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förmånerna. Anledningen till att vi intresserar oss för de symboliska förmånerna är för att 

vi anser att anställdas uppfattningar av de instrumentella förmånerna inte skiljer sig i 

samma utsträckning som uppfattningar kring de symboliska förmånerna.  

 

Som vi tidigare nämnt är denna studies fokus på Internal branding. Enligt Backhaus 

(2016, s. 119) är det mer troligt att en individ som delar samma värderingar som sin 

arbetsgivare tenderar att skapa en djupare och mer personlig relation med arbetsgivaren. 

Enligt Nationalencyklopedin är en värdering “handlingen att sätta ett (positivt eller 

negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling” (NE, u.å.). Det 

kan tolkas som att värderingar förmedlar vad som är viktigt för oss i våra liv och är relativt 

stabila över tid (Preera et al., 2018, s. 4). Såväl en organisation som en individ har 

värderingar och organisationsvärderingar definieras enligt Van Rekom et al., (2006, s. 

175) som “central and enduring tenets of the organization” och kan översättas till centrala 

och framträdande principer för organisationen. Dessa värderingar formar organisationen 

eftersom de enligt Van Rekom et al., (2006, s. 175) kvarstår trots att organisationen 

förändras i övrigt, avseende exempelvis personalstyrka, geografiskt läge eller strategi. 

Eftersom värderingarna utgör kärnan i organisationen anser vi att det är viktigt ur ett 

organisationsperspektiv att förmedla dem till anställda för att de ska få en så rättvisande 

bild som möjligt av organisationen. Organisationens värderingar formar de anställdas 

beteenden (Van Rekom et al., 2006) och genom att arbetsgivare får anställda att 

identifiera sig med organisationens arbetsgivarvarumärke kan arbetsmotivation och 

engagemang väckas (Russell & Brannan, 2016, s. 115). 

  

Värderingar är en av grundstenarna inom organisationskulturen (Schneider et al., 2013, 

s. 361, 371), och vi uppfattar det som att det är inom organisationskulturen som de 

anställda verkar och formas till representanter för organisationen. Organisationskulturen 

kan förklaras som grundläggande antaganden om världen och de värderingar som styr 

organisationen (Schneider et al., 2013, s. 361, 371). Organisationskultur är ett komplext 

ämne som genomsyrar organisationen i alla dess aktiviteter. Vidare kommer värderingar 

vara den del av organisationskulturen som kommer att studeras i denna studie som ligger 

i linje med de symboliska delarna av värdeerbjudandet. 

  

Eftersom vi i denna studie kommer studera anställda i relation till sin arbetsgivare blir 

denna relation central i denna studie. Anställningsavtalet är en grundförutsättning för 

relationen mellan anställd och arbetsgivare. Anställningsavtalet utgörs av ömsesidiga 

förpliktelser mellan arbetsgivare och anställd och definierar relationen dem emellan 

(Robinson et al., 1994, s. 137). Genom upprättandet av en relation mellan arbetsgivare 

och anställd kommer förväntningar byggas upp parterna emellan vilket kan förklaras 

genom det Psykologiska kontraktet. Ett Psykologiskt kontrakt innebär enligt Robinson et 

al., (1994, s. 138) och Conway & Briner (2005, s. 30) den anställdes bidrag som den anser 

sig vara skyldig sin arbetsgivare samt de incitament som den anställde anser sin 

arbetsgivare vara skyldig i gengäld. Uppkomsten av en förväntan blir tydligare när en 

organisation presenterar sitt värdeerbjudande för den anställde. Förväntningar kan 

beskrivas som en förmodan av att en viss handling kommer att leda till ett specifikt 

resultat (Vroom, 1995, s. 20). I en situation med två parter i form av arbetsgivare och 

arbetstagare har båda förväntningar på varandra, vi tolkar det som en relation där 

ömsesidiga förväntningar uppstår. Detta leder till att en anställd kan ha byggt upp en 

förväntan på sin arbetsgivare redan före anställningens start men även att förväntningarna 

mest troligt kommer att förändras i takt med att relation mellan arbetsgivare och 



 

 

4 

arbetstagare förändras. Med detta menar vi att relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare är en ständigt pågående process som förändras över tid. 

1.3 Problembakgrund 

Konsekvenser för en arbetsgivare som inte levererar sitt arbetsgivarvarumärke och det 

presenterade värdeerbjudandet i linje med de anställdas förväntningar innebär ett brutet 

Psykologiskt kontrakt (Backhaus, 2016, s. 195; Foster et al., 2010, s. 403). 

Konsekvenserna kan innefatta att det blir svårare för organisationen att behålla sin 

arbetskraft eftersom den anställde behöver tänka över och ompröva sitt sätt att förstå 

organisationen (Backhaus, 2016, s. 195). Det kan även påverka organisationens rykte och 

image i och med att de anställda kan tänkas förmedla en negativ bild av organisationen 

som arbetsgivare (Sjöberg, 2019). Eventuellt negativt ryktesspridande om organisationen 

kan i snabb takt förmedlas via sociala medier. Det resulterar i minskad kontroll av vad 

som förmedlas angående organisationens arbetsgivarvarumärke (Sjöberg, 2019) eftersom 

det ligger utanför organisationens direkta kontroll. Sjöberg (2019) menar vidare att om 

organisationens arbetsgivarvarumärke inte motsvarar den anställdes förväntningar kan 

det leda till hög personalomsättning, vilket är kostsamt för organisationen. Varje avslutad 

anställning innebär enligt Kvarnsell (2018) kostnader i form av avveckling, 

nyrekrytering, upplärning samt konsekvenser till följd av förlorad kunskap. 

  

Tidigare forskning inom Internal branding har haft annat fokus än vår studie. King & 

Grace (2008) med fokuser på anställdas upplevelser av hur organisationer arbetar med 

processen av att marknadsföra arbetsgivarvarumärket. Miles & Mangold (2005) med 

fokus på att använda Internal branding som konkurrensstrategi genom att skapa en image 

hos de anställda. Vallaster & De Chernatony (2005) har fokuserat på ledarskapets roll i 

att ena anställda kring organisationens kultur i stora multinationella företag. Dessa studier 

skiljer sig från vår gällande att de fokuserar på att använda de anställda som medel för att 

uppnå en god relation mellan organisation och kund samt att de fokuserar på Internal 

branding-processen.  

 

Majoriteten av tidigare forskning inom ämnet Employer branding har fokuserat på 

External branding, det vill säga hur en organisation externt kommunicerar sitt 

arbetsgivarvarumärke till potentiellt anställda (Backhaus, 2016, s. 194). Foster et al., 

(2010, s. 403) hävdar att det är sannolikt att nyanställda underpresterar eller lämnar 

organisationen om den inte lyckas leva upp till sitt utlovade arbetsgivarvarumärke. 

Maxwell & Knox (2009, s. 894) anser det problematiskt att tidigare forskning i huvudsak 

fokuserat på nyrekryterade och menar därför att det behövs ytterligare forskning gällande 

vad som gör ett arbetsgivarvarumärke attraktivt i de redan anställdas perspektiv. Detta 

forskningsgap styrks av Theurer et al., (2018, s. 167) som hävdar att forskning behövs för 

att undersöka huruvida det värdeerbjudande som erbjuds av en organisation 

överensstämmer med de anställdas faktiska upplevelser. Foster et al., (2010, s. 403) 

föreslår att de rationella och emotionella fördelarna som organisationens 

arbetsgivarvarumärke presenterar ska vara väl förankrade för att försäkra sig om att de 

stämmer överens med de anställdas förväntningar. 

   

Genom att ha definierat ämnen såsom värderingar som en del av organisationens kultur, 

Employer branding och arbetsgivarvarumärke samt organisationers värdeerbjudande 

gentemot anställda har vi identifierat ett forskningsgap. Employer branding används 

framgångsrikt av organisationer, dock visar forskningsgapet brist på studier med fokus 
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på de anställdas perspektiv av Internal branding. Med fokus på den anställdas 

förväntningar på organisationen tror vi att denna studie kan bidra med praktisk relevans 

för organisationer, oavsett bransch och typ av organisation. Det vill säga i vilken 

utsträckning organisationen lever upp till de förväntningar som anställda har byggt upp 

genom det värdeerbjudande som organisationen har presenterat för dem.   

1.4 Problemformulering 

“Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande de anställdas faktiska 

upplevelser av värdeerbjudandet?” 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur anställda inom 

organisationen upplever att sin arbetsgivare lever upp till det presenterade 

värdeerbjudandet. Studien avser att uppmärksamma vikten av att som arbetsgivare leva 

upp till det presenterade värdeerbjudandet. 

 

Med studien vill vi bidra praktiskt med ny kunskap som kan användas av arbetsgivaren 

för att bättre förstå hur deras anställda upplever deras arbetsgivarvarumärke samt det 

presenterade värdeerbjudandet i form av förmåner som de erbjuder de anställda. Vi ämnar 

bidra med förståelse till företag oavsett branschtillhörighet. Tillvägagångssättet kan 

användas av organisationer för att ta reda på om man som arbetsgivare bör korrigera sin 

strategiska plan gällande värdeerbjudandet. Det är av vikt för att arbetsgivaren ska möta 

den anställdes förväntningar och i längden fortsätta bidra till att anställda blir kvar inom 

organisationen. 

 

Genom att undersöka värdeerbjudandet och koncentrera oss på relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare vill vi lämna ett teoretiskt bidrag inom forskningsområdet 

Internal branding. 

1.6 Avgränsningar  

Avgränsningar har varit nödvändiga för att denna studie ska kunna genomföras och hålla 

en god kvalitet på grund av tidsbegränsningen. Därmed har en avgränsning gjorts 

gällande de två underkategorierna av Employer branding, där External branding har 

exkluderats då detta område hamnar utanför denna studies syfte. I och med studiens 

problemformulering: “Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande de 

anställdas faktiska upplevelser av värdeerbjudandet?”, behöver respondenterna vara 

anställda inom organisationen för att kunna bidra till empirin. Därmed blir denna studies 

fokus på Internal branding. 

 

I studien kommer endast en organisation och dess värdeerbjudande att studeras. Om 

flertalet organisationer skulle delta i studien skulle det leda till en jämförelse mellan 

organisationer och om hur respektive organisation lever upp till sitt värdeerbjudande. Då 

detta inte är vårt syfte kommer endast anställda från en organisation ingå i denna studie. 
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1.7 Begreppsförklaring 

I följande tabell nedan återfinns definitioner av nyckelbegrepp i denna uppsats. 

 

Tabell 1:  Employer branding, Employer brand, External & Internal branding och     

Employer Value Proposition 

Begrepp Förklaring 

Employer branding Process innehållande främst 

marknadsföringsaktiviteter för att ta fram ett 

Employer brand.   

External branding En underkategorisering av Employer branding som 

fokuserar på potentiellt anställda utanför 

organisationen. 

Internal branding En underkategorisering av Employer branding som 

fokuserar på anställda inom organisationen. 

Employer brand-

Arbetsgivarvarumärke 

Slutprodukten av Employer branding-processen. 

Arbetsgivarvarumärke med potentiellt anställda 

och anställda som målgrupp. 

Employer Value Proposition 

(EVP)-Värdeerbjudande 

Företagets samlade värdeerbjudande till potentiellt 

anställda samt anställda, representeras av 

företagets Employer brand. 
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1.8 Disposition 

Anledningen till att vi har en disposition är för att underlätta läsarens förståelse för hur 

vår uppsats är uppbyggd då vi har många delar.  

 

Tabell 2: Disposition 

Kapitel Innehåll 

1.   Inledning Teori bakgrund, problembakgrund, problemformulering, syfte. 

2.   Teoretisk metod Konstruktionistisk verklighetssyn, interpretivistisk kunskapssyn 

och induktiv forskningsansats. 

3.   Teoretisk 

Referensram 

Genomgång av Internal branding området innefattande 

värdeerbjudande, arbetsgivarvarumärke, 

arbetsgivarvarumärkeskapital, tidigare forskning inom Internal 

branding. Teoretiska referensramen bestående av Psykologiska 

kontraktet, Organizational Commitment theory, Person-

Organization fit theory och Vroom´s Expectancy theory. 

4.   Praktisk metod Kvalitativ fallstudie, semistrukturerade intervjuer. 

5.   Arbetsgivarens 

värdeerbjudande 

Den undersökta organisationens presenterade värdeerbjudande. 

6.   Resultat Presentation av data insamlad från intervjuer med respondenter i 

olika teman. 

7.   Analys Analysdel 1 analyserar resultatet i relation till kapitel 5-

Arbetsgivarens värdeerbjudande. Analysdel 2 analyserar 

resultatet i relation till teorin i kapitel 3. 

8.   Slutsats och 

reflektioner 

Slutsatser från analys 1, teoretisk slutsats från del 2, studiens 

begränsningar, samhälleliga och etiska aspekter, förslag till 

vidare forskning. 
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2. Teoretisk metod 

I denna del presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis med 

förförståelse, följt av en beskrivning av verklighetssyn, kunskapssyn och forskningsansats 

som lett fram till forskningsmetod. 

 

2.1 Förförståelse 
Människor lever i olika verklighetsuppfattningar, vilket beskrivs av Sohlberg & Sohlberg 

(2013, s. 81) som att människor är historiska varelser och därmed utifrån olika perspektiv 

och förutsättningar förstår sin verklighet. Detta innebär att människor har en förförståelse 

som kan ses som en utgångspunkt i tolkandet av verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 81). Därmed kommer tolkning av den insamlade datan i denna studie påverkas 

av vår förförståelse och därmed följer ett kort avsnitt med förförståelse nedan. Som 

tidigare nämnts i ämnesvalet så har vi liknande akademisk bakgrund, då båda har studerat 

management som inriktning på D-nivå. Tidigare kurser under vår utbildning varierar 

dock, vilket bidrar till varierad kunskap och förförståelse inför skrivandet av denna 

uppsats. Vidare har vi varierande arbetserfarenheter, Andersson med erfarenhet främst 

inom service- och turismsektorn medan Holmström främst arbetat inom administration 

och service. Tillsammans har vi erfarenhet av att arbeta inom allt från små till stora 

företag, denna erfarenhet tror vi kan leda till viss subjektivitet i form av igenkännande i 

de situationer som respondenterna beskriver vid intervjutillfället. Detta är något som vi 

till så stor mån som möjligt kommer att försöka undvika vid intervjutillfället då det inte 

är meningen att vi som intervjuare ska utbyta åsikter eller visa känslor av igenkännande 

(Trost, 2010 s. 55). Vi är medvetna om att empirin samt analysen är de områden som 

främst skulle kunna komma att påverkas av vår förförståelse men vi har haft som mål att 

vara så objektiva och professionella som möjligt genom vårt arbete. 

2.2 Verklighetssyn 

Teori kan enligt David & Sutton (2016, s. 77) beskrivas som allmänna föreställningar om 

den sociala världen och denna uppfattning sammanfaller med ontologi som beskrivs som 

teorin om den grundläggande verkligheten. Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 59) beskriver 

att en viktig del av idealistisk ontologi är intresset för subjektiva idéer, de attityder och 

föreställningar som olika människor innehar. Detta innebär ett fokus på människors 

tolkning av sin verklighet och i sin tur den betydelse som dessa tolkningar får i den sociala 

konstruktionen av verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 59). Eftersom syftet med 

denna studie är att skapa en förståelse för ett fenomen genom att studera människors 

uppfattningar av sin sociala verklighet överensstämmer konstruktionism bäst med vår syn 

på verkligheten. Konstruktionismen kännetecknas enligt Bryman & Bell (2017, s. 53) av 

synen att de sociala aktörerna uppfattar organisationen och kulturen som en yttre 

verklighet som de är en del av och kan styra och påverka. Eftersom studien ämnar skapa 

förståelse för anställdas upplevelser utgår vi från att såväl anställda som organisationen 

är en del i samspelet av att forma en verklighet båda är en del av. Enligt Bryman & Bell 

(2017, s. 53) omformas detta sociala samspel ständigt och detta tolkar vi som att den 

sociala verkligheten är i ständig rörelse genom samspelet av dess aktörer. Vidare 

beskriver Bryman & Bell (2017, s. 53) att med ett konstruktionistiskt synsätt presenterar 

forskaren snarare en version av den sociala verkligheten än en slutgiltig variant. Även om 

verkligheten med detta synsätt är i ständig rörelse, finns det kulturella element som är 

bestående och som påverkar de sociala aktörerna som en del av detta kulturella system 

(Bryman & Bell, 2017, s. 54). Vi tolkar den sociala verkligheten som att människorna är 
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en del av ett sammanhang som de kan påverka men som i sin tur påverkar dem genom 

det sociala samspelet. Det är med detta synsätt som vi studerar de anställdas upplevelser 

av att vara en del av en organisation och huruvida organisationen lever upp till sitt 

presenterade värdeerbjudande. 

2.3 Kunskapssyn 

“Epistemologi definieras vanligen som läran om kunskapen eller som kunskapsteori” 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 68). Epistemologi beskrivs av Sohlberg & Sohlberg 

(2013, s. 69) som på vilket sätt människor tar till sig kunskap och hur de sedan väljer att 

argumentera för och styrker den kunskap de anser sig inneha. Inom epistemologin finns 

flera grenar, där positivismen använder sig av naturvetenskapliga metoder för att studera 

den sociala verkligheten med ett objektivt förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017, s. 48–

49). Ett alternativ till positivismen är ett tolkningsperspektiv, även kallat interpretivism, 

som anser att det behövs alternativa metoder som tar hänsyn till skillnader mellan 

naturvetenskapens och samhällsvetenskapens studieobjekt (Bryman & Bell, 2017, s. 49). 

Interpretivismen menar enligt Bryman & Bell (2017, s. 49), att forskningsprocesser 

avsedda att studera den sociala verkligheten kräver en logik anpassad efter människan. 

Detta för att lyckas fånga subjektiva meningar i sociala sammanhang (Bryman & Bell, 

2017, s. 49), något vi tycker stämmer överens med vår ambition av att studera anställdas 

uppfattningar av deras sociala verklighet inom organisationen. Något som kan vara 

komplext med ett interpretivistiskt synsätt är enligt Bryman & Bell (2017, s. 51) att det 

vid tolkandet av den sociala verkligheten genom ett externt perspektiv kan framkomma 

överraskande resultat. En annan aspekt som Bryman & Bell (2017, s. 52) nämner är att 

tolkningen ofta sker på flera nivåer med ett interpretivistiskt synsätt. Det första stadiet av 

tolkningen berör hur individer tolkar sin verklighet, det andra stadiet blir hur forskarna 

tolkar individernas tolkning av sin verklighet (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Ett sista steg 

i denna tolkningsprocess är att forskarna måste tolka de två första stadierna i relation till 

det aktuella forskningsområdet med dess teorier och begrepp (Bryman & Bell, 2017, s. 

52). Det interpretivistiska synsättet innebär därmed en utmaning när det kommer till att 

göra individens tolkning av sin upplevda verklighet så rättvis som möjligt. 

2.4 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver enligt Bryman & Bell (2017, s. 42) relationen mellan teori 

och forskning, där deduktiv och induktiv ansats har olika förhållningssätt. Den deduktiva 

ansatsen utgår från teori och härleder en eller flera hypoteser som ska testas tillbaka till 

teorin, från vilken datainsamlingsprocessen tar vid (Bryman & Bell, 2017, s. 43). Den 

induktiva ansatsen går enligt Bryman & Bell (2017, s. 43) åt motsatt håll och utgår från 

resultatet som analyseras och omformar den teori eller det studieområde som låg bakom 

studien. Alvehus (2013, s. 109) förklarar skillnaderna som att en induktiv ansats drar 

slutsatser utifrån studiens empiri medan en deduktiv ansats prövar teoretiska 

föreställningar, hypoteser, mot empirin. De olika forskningsansatserna har olika 

utgångspunkt och Alvehus (2013, s. 109) menar att det snarare sker en växling mellan 

empirisk och teoretisk reflektion och därmed att ansatsen hamnar någonstans mellan en 

fullständig deduktiv och induktiv ansats. Detta styrker Bryman & Bell (2017, s. 45) som 

menar att de båda ansatserna bör uppfattas som tendenser snarare än motpoler till 

varandra. Vi anser oss efter denna argumentation hamna någonstans mellan de båda 

ansatserna men med tendenser närmare den induktiva ansatsen eftersom vi i vår studie 

kommer utgå från empirin. Vi kommer genomföra intervjuer för att sedan analysera, tolka 
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och dra slutsatser utifrån resultatet som blir denna studies teoretiska och praktiska bidrag. 

Vårt resultat ämnar inte generera i ny teori utan snarare bidra till redan existerande teori 

som vi presenterat och utgått från i vår studie vilket ger studien deduktiva tendenser. 

2.5 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod fokuserar enligt Alvehus (2013, s. 20 & Trost, 2010, s. 32) på meningar 

och samband. Idéer som ligger till grund för den kvalitativa forskningen är intresset för 

människors upplevelser samt att de är med och konstruerar den verklighet som de är en 

del av (Alvehus, 2013, s. 20, Trost, 2010, s. 53). Kvalitativ forskning är en tolkande 

forskning och meningen med denna typ av forskning är enligt Alvehus (2013, s. 22) att 

bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen och forskningen blir knuten till teori 

och problemformulering. Maxwell & Knox (2009, s. 904) tror att kvalitativ metod 

kommer spela en allt större roll inom framtida forskning av Employer branding. Detta 

eftersom metoder som används för att studera de anställdas perspektiv behöver ta hänsyn 

till varje specifik organisation och dess egenskaper (Maxwell & Knox, 2009, s. 904). Vi 

anser kvalitativ metod passande för denna studie då vi vill studera anställdas 

uppfattningar vilka vi anser vara situationsspecifika. Syftet med denna studie är att få en 

djupare förståelse för fenomenet arbetsgivarvarumärke och därmed inte att komma fram 

till generaliserbara resultat (Trost, 2010, s. 32). Blomberg (2017, s. 208) skriver att 

organisationskultur i form av värderingar inte enbart kan förklaras genom att studera och 

analysera kulturen på håll, det krävs interaktion med organisationen. Att genomföra det 

under denna relativt korta studie är för oss svårt men det närmsta integration vi kan 

komma är att genomföra en kvalitativ studie. Blomberg (2017, s. 208) menar vidare att 

kommunikation är ett sätt att tolka organisationskulturen och det kommer vi göra genom 

att intervjua anställda inom en organisation. Genom kommunikationen får vi som 

utomstående ta del av organisationens värderingar genom de anställdas upplevelser vilket 

leder oss fram till valet att samla in empiri via en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

2.6 Litteratursökning 

Inledningsvis läste vi facktidningar för inspiration av ämne, exempelvis Civilekonomen 

(u.å.). Vid bestämmandet av ämnet för uppsatsen påbörjades en litteratursökning med 

hjälp av sökmotorn Google men även sökning av mer relevanta källor så som bland annat 

tidigare forskning, framtida forskning samt teorier. För detta ändamål använde vi oss 

främst av Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor samt Ebsco som återfinns på 

universitetsbibliotekets hemsida men även sökmotorn Google för ytterligare ej 

vetenskaplig litteratur. 

  

För att hitta relevanta och övergripande vetenskapliga artiklar inom området Employer 

branding användes sökord såsom employer branding, employer brand, employer value 

proposition, organisational culture, organisational identity. För att gå vidare och hitta 

mer specifik litteratur efter identifierandet av ett forskningsgap inom området användes 

sökord såsom internal brand, expectancy theory, organizational commitment theory, 

person-organization fit theory och research interviews. Litteratursökningen vid Umeå 

Universitetsbiblioteks sökmotor har främst skett med engelska sökord, då tidigare 

forskning inom området främst är skriven på engelska. 
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Vid funnen relevant litteratur i form av vetenskapliga artiklar har vidare läsning skett i 

refererad forskning. De lästa artiklarnas referenslistor har gett oss nya perspektiv vilket 

lett oss djupare in inom det valda ämnet men har även väckt tankar om avgränsningar 

som bör göras i studien. Ytterligare litteratur som har använts vid uppsatsskrivandet är 

övergripande metodlitteratur relevant för samhällsvetenskaplig- och företagsekonomisk 

forskning, mer inriktad metodlitteratur för kvalitativ metod samt kvalitativ intervjumetod. 

Även böcker skrivna inom området management och psykologi har lästs för ytterligare 

perspektiv och kunskap. 

2.7 Källkritik 

Källkritik kan enligt Thurén (2013, s. 4) definieras som metodregler som används för att 

undersöka om någonting är sant eller till vilken utsträckning det är sanningsenligt. Det 

finns fyra källkritiska principer som man bör ha i åtanke vid granskning av källor, dessa 

är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7–8). 

2.7.1 Äkthetskriteriet 

Äkthetskriteriet betyder att källan är vad den avser att vara, det vill säga att den inte är 

förfalskad (Thurén, 2013, s. 17). Det finns alltid en risk att en källa är förfalskad eller 

korrigerad till det bättre (Thurén, 2013, s. 17, 23) och för att minska denna risk har vi i 

denna uppsats främst använt oss av granskad litteratur i form av vetenskapliga artiklar. 

Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar användes främst sökning i Umeå 

Universitets databaser anpassade för forskning för att kunna hitta relevanta källor och 

därmed säkerställa en hög kvalité på litteraturen. Vilket kan tyckas vara korrekt eftersom 

de artiklar vi funnit har granskats och godkänts av andra forskare inom samma 

forskningsområde före publicitet (Umeå Universitetsbibliotek, u.å. & Thurén, 2013, 

s.75). 

  

I introduktionen har vi utöver vetenskapliga artiklar även använt fakta från andra 

publikationer i form av undersökningar och artiklar. Eftersom dessa inte ingår i Umeå 

universitetsbiblioteks sökmotor och blivit granskade på samma sätt innan publicitet är 

risken stor att resultat är förbättrade (Thurén, 2013, s. 17). Äkthetskriteriet (Thurén, 2013, 

s.7) har därför varit av större prioritet då vi är medvetna om att företag kan ha publicerat 

dessa artiklar för egen vinning. Därför har vi endast använt artiklar och undersökningar 

från företag och skribenter som vi funnit trovärdiga eftersom de är skrivna av stora 

forsknings- och undersökningsföretag samt experter inom det berörda ämnet. 

2.7.2 Tidssambandskriteriet 

Kriteriet tidssamband menar att desto längre tid som har gått från att en händelse har 

inträffat till att källan redogör om denna händelse desto mer minskar källans trovärdighet 

(Thurén, 2013, s.7). Det betyder att desto mer aktuell den är i tiden desto högre 

trovärdighet har källan (Thurén, 2013, s.31), detta har lett till att tidssambandskriteriet 

har tagits i åtanke vid letandet av källor. Vid skrivandet av denna uppsats har så aktuella 

källor som möjlig i form av undersökningar och artiklar använts, från senast tre år tillbaka. 

Employer branding och Employer brand är relativt nya ämnen men trots det har vi inte 

upplevt några större svårigheter med att hitta litteratur inom ämnet. I teori- och 

metoddelen har dock äldre källor till viss del använts för att exempelvis definiera 

grundläggande teorier inom ämnesområden. Vi ser dock inte detta som någon svaghet då 

författarna är välrefererade och erkända inom sitt område. Vi är medvetna om att 
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återfunnen litteratur angående Internal branding i kapitlet teoretisk referensram är några 

år gamla men vi anser att dessa studier är närmast vår studie. Vi har därför valt att ha med 

dem. De är även refererade till i nyare litteraturgenomgång. 

2.7.3 Oberoendekriteriet 

Oberoendekriteriet uppfylls när källan är självständig och ej är refererad av annan källa, 

Thurén nämner ytterligare att källan ej ska ha varit under påverkan av andra (2013, s. 8). 

Primärkällor anses vara mer trovärdiga än sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 45). En 

kombination av dessa har använts i denna uppsats. Vi ser det dock inte som någon svaghet 

att sekundärkällor vid ett flertal tillfällen har refererats till, då samtliga har definierat 

begrepp på ett identiskt sätt och refererat till vetenskapliga artiklar skrivna av samma 

forskare. Empirin kommer att utgöras av primärdata som resultat av intervjuer med 

tillfrågade respondenter.   

2.7.4 Tendensfrihet 

Thurén (2013, s. 8) beskriver tendensfrihet som att det inte ska finnas någon 

misstänksamhet om personligt inflytande på en källas bild av verkligheten. Anledningen 

till att källan avger en förvrängd verklighetsbild kan vara på grund av personliga, politiska 

eller ekonomiska intressen (Thurén, 2013, s. 8). Vid användandet av ej granskad litteratur 

har medvetenheten kring tendensfrihet varit av stor vikt, det har lett till större 

eftertänksamhet och sökning av ytterligare källor utan tendens (Thurén, 2013, s. 64). 

Partiska källor är enligt Thurén (2013, s. 64) vanligt förekommande och för att undersöka 

om litteraturen är pålitlig har vi läst ett flertal källor inom samma område för att 

kontrollera att samma resultat och fakta nämns av ett flertal olika källor. Denna sökning 

och kontroll har även använts vid granskning av vetenskapliga artiklar eftersom även de 

kan vara tendentiösa (Thurén, 2013, s.63, 75–76). De källor som främst kan ses som 

tendentiösa är eventuellt Sjöberg och Kvarnsell då dessa kan ses som mindre formella. 

Vi är medvetna om att vissa stycken i teorin endast byggs på en enda källa, vilket kan ge 

en tendens att det endast kan vara på ett sätt. Vi är medvetna om att det kan ses som en 

svaghet i teorigenomgången.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en djupgående förklaring av begreppen arbetsgivarvarumärke och 

arbetsgivarmärkeskapital för att skapa förståelse för området Internal branding. Vidare 

presenteras tidigare forskning inom Internal branding samt relevanta teoriområden som 

i analysen kommer användas för att förklara den insamlade empirin samt fylla det 

återfunna forskningsgapet inom Internal branding-området. Teoriområdena är det 

Psykologiska kontraktet, Personal-Organization fit theory, Organizational Commitment 

theory samt Vroom’s Expectancy theory.  

3.1 Värdeerbjudande 

Då denna studies syfte är att undersöka de anställdas faktiska upplevelser av 

organisationens presenterade värdeerbjudande börjar vi med att definiera vad ett 

värdeerbjudande är, hur det framställs samt presenteras för de anställda. Anställdas 

faktiska upplevelser innebär vad individer uppfattar att de får ta del av som anställd och 

hur väl det motsvaras av vad organisationen erbjuder dem. I vår studie kommer vi 

fokusera på de subjektiva delarna av värdeerbjudandet som förklaras närmare senare 

i detta stycke. Eftersom vi kommer fokusera på de anställdas upplevelser är det denna del 

av värdeerbjudandet som kommer studeras i denna studie. Organisationens presenterade 

värdeerbjudande är det erbjudande i form av förmåner som ett företag erbjuder sina 

anställda (Theurer et al., 2018, s. 156). Värdeerbjudandet blir därmed ofta en stark 

igenkänningsfaktor för organisationen och dess arbetsgivarvarumärke (Lievens & 

Slaughter, 2016, s. 411). Värdeerbjudandet kan beskrivas som ett paket bestående av 

organisationskultur, ledarstil, image samt vad företaget erbjuder sina konsumenter i form 

av produkter och service (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502). Alla dessa delar summeras 

till organisationens unika värdeerbjudande som återfinns i arbetsgivarvarumärket, riktat 

till anställda inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502). Värdeerbjudandet 

kan enligt Theurer et al., (2018, s. 167) användas för att positionera sitt 

arbetsgivarvarumärke på arbetsmarknaden och göra organisationen konkurrenskraftig 

gentemot konkurrenter. Genom kontinuerlig påminnelse om företagets värdeerbjudande 

formas organisationskulturen kring företagets målsättningar och formar förväntningar 

hos anställda gällande hur det är att tillhöra och arbeta för organisationen. Detta möjliggör 

upprättandet av en unik kultur inom organisation som de anställda värdesätter att tillhöra 

och vill stanna inom (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503–504). 

  

Förmånerna i organisationens värdeerbjudande kan delas in i symboliska och 

instrumentella förmåner (Backhaus, 2016, s.194). Instrumentella förmåner är objektiva 

och innebär bland annat lön, arbetstider och arbetsmiljö (Backhaus, 2016, s. 194), vilket 

de anställda enkelt kan ta till sig. Dessa instrumentella förmåner skapar en uppfattning 

om hur det är att arbeta inom organisationen och därmed även förväntningar hos de 

anställda. Dessa förmåner är relativt konkreta och går inte att tolka på så många olika sätt. 

De symboliska förmånerna är dock inte lika tydliga som de instrumentella då de är 

symboliska och därmed kan uppfattas som svårare att ta till sig för de anställda (Lievens 

& Slaughter, 2016 s. 411). Symboliska förmåner innefattar värderingar och status men 

kan även ses som karaktärsdrag som är typiska för den specifika organisationen 

(Slaughter et al., 2004, s. 86). Vikten av dessa symboliska förmåner är stor då de 

förmedlar information om vad organisationen står för (Lievens & Slaughter, 2016 s. 411). 

Dessa är inte uttalade i samma grad som de objektiva och lämnar därmed större 

tolkningsutrymme hos de anställda. Även de symboliska förmånerna väcker förväntan 
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hos de anställda och kan vara mer individuella än dem instrumentella. Vi vill i denna 

studie närmare undersöka hur de anställda uppfattar de symboliska delarna av 

värdeerbjudandet. I och med att värdeerbjudandet finns i arbetsgivarvarumärket kommer 

vi nu att förklara hur ett arbetsgivarvarumärke definieras. 

3.2 Arbetsgivarvarumärke 

Backhaus (2016, s. 193) beskriver arbetsgivarvarumärket som en unik sammansättning 

av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som förknippas med 

arbetsgivaren. Ett arbetsgivarvarumärke används av en organisation för att skapa 

konkurrensfördelar, införliva organisationens värderingar hos de anställda samt få dem 

att vilja stanna inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501). 

Arbetsgivarvarumärket innehåller därtill organisationens presenterade värdeerbjudande 

(Theurer et al., 2018, s. 156). Arbetsgivarvarumärket framställs med avsikt att vara 

konsekvent med organisationens övriga varumärken (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). 

Det är viktigt att alla organisationens varumärken går i linje med organisationens 

värderingar för att inte varumärkets trovärdighet ska försvagas (Maxwell & Knox, 2009, 

s. 894). 

  

Syftet med organisationens arbetsgivarvarumärke är att attrahera, motivera och behålla 

personal inom organisationen (Backhaus, 2016, s. 193). Dock menar Russell & Brannan 

(2016, s. 114) att syftet med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke inte är att locka till sig all 

tillgänglig arbetskraft utan snarare att attrahera och behålla de bäst lämpade individerna 

för den specifika organisationen (Russell & Brannan, 2016, s. 114). Därmed behöver 

organisationen vara medveten om vad den förmedlar via sitt arbetsgivarvarumärke för att 

kunna påverka vilka personer som söker sig till organisationen. Även vidare för att få 

lämpliga anställda att stanna inom organisationen. Åsikterna kan gå isär gällande vad som 

anses vara den bäst lämpade personalen men enligt Russell & Brannan (2016, s. 114) 

och Foster et al., (2010, s. 403) är en accepterad uppfattning att det gäller personer som 

anpassar sig bäst efter organisationen samt delar organisationens värderingar och 

målsättningar. 

  

Lojalitet till ett arbetsgivarvarumärke är enligt Backhaus & Tikoo (2004, s. 508) 

anknytningen som en anställd har till sin arbetsgivares varumärke. Om den anställde 

känner lojalitet gentemot varumärket är det förknippat med tillit vilket jämställs med den 

grad av engagemang som den anställde känner gentemot sin arbetsgivare (Backhaus & 

Tikoo, 2004, s. 508). Det kan visa sig genom den grad av engagemang som den anställde 

känner gällande acceptans av organisationens målsättning och värderingar, villighet att 

arbeta hårt samt benägenheten av att stanna inom organisationen även om det skulle 

finnas faktorer som motiverar den anställde att sluta (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508). 

Enligt Backhaus & Tikoo (2004, s. 509) kan organisationer använda Employer branding 

för att forma beteenden hos de anställda som går i linje med organisationskulturen. Om 

detta lyckas bör de anställda känna lojalitet inför arbetsgivarvarumärket (Backhaus & 

Tikoo, 2004, s. 508) och detta ämnar vi undersöka i denna studie via våra intervjufrågor. 

  

3.3 Arbetsgivarvarumärkeskapital 

Backhaus & Tikoo (2004, s. 504) beskriver Employee brand equity som ett teoretiskt 

perspektiv som kan vara användbart för att skapa förståelse för Employer branding. 
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Begreppet Employer brand equity kommer vidare i uppsatsen att benämnas som 

arbetsgivarvarumärkeskapital och Saleem & Iglesias (2016, s. 44) förklarar detta kapital 

som ett sätt att förstå och mäta utfallet av Internal branding-aktiviteter. Detta eftersom 

arbetsgivarvarumärkeskapital beskriver de anställdas kännedom och kunskap om 

varumärket, Saleem & Iglesias (2016, s. 44) menar att Internal branding-aktiviteterna kan 

ha effekt på denna kunskap och kännedom hos de anställda. Backhaus & Tikoo (2004, s. 

504) menar vidare att arbetsgivarvarumärkeskapital får anställda att såväl stötta som att 

stanna inom organisationen. 

                                                               

Till skillnad från Brand equity som studeras från kundens perspektiv, menar Saleem & 

Iglesias (2016, s 44) att i och med introduceringen av arbetsgivarvarumärkeskapital blir 

det möjligt att studera varumärket ur arbetsgivarens perspektiv. Detta gynnar oss i vår 

studie då vi vill bortse från kundens perspektiv på varumärket och istället se till de 

anställdas perspektiv. Theurer et al., (2018, s. 156) menar att all information som är 

relaterad till arbetsgivarens varumärke finns lagrad i de anställdas kännedom om 

arbetsgivarvarumärket. De anställdas kännedom om sin arbetsgivares varumärke utgör 

respektive anställds arbetsgivarvarumärkeskapital. Detta kapital utgörs i sin tur av den 

anställdes uppfattningar av hur familjär den anställda ifråga känner sig med varumärket 

samt vilken image och vilket rykte den anställda förknippar med arbetsgivarvarumärket 

(Theurer et al., 2018, s. 156). Arbetsgivarvarumärkeskapitalet bestämmer den anställdes 

uppfattning kring hur attraktiv organisationen är som arbetsgivare (Theurer et al., 2018, 

s. 156). Hur attraktiv en organisation uppfattas beskriver Theurer et al., (2018, s. 156) 

som individens subjektiva värdering av hur attraktivt varumärket uppfattas genom de 

associationer som förknippas med varumärket. Därmed är precis som 

arbetsgivarvarumärket även dess kapital något subjektivt som tolkas utifrån den enskilde 

anställdes perspektiv. 

  

Hittills har vi definierat begreppet värdeerbjudande, arbetsgivarvarumärke och 

arbetsgivarvarumärkeskapital. Värdeerbjudandet återfinns i arbetsgivarvarumärket och 

arbetsgivarvarumärkeskapitalet är den kunskap och kännedom som den anställde har om 

arbetsgivarvarumärket. Dessa begrepp presenteras i detta kapitel för att senare i denna 

studie kunna undersöka de anställdas upplevelser av organisationens presenterade 

värdeerbjudande. Vilket ligger till grund för att ge djupare förståelse åt organisationen 

angående eventuella skillnader mellan organisationens presenterade värdeerbjudande och 

individens faktiska upplevelser av värdeerbjudandet. Både värdeerbjudandet och 

arbetsgivarvarumärket återfinns i sin tur inom Internal branding-området. Internal 

branding är den process som tar fram och presenterar värdeerbjudandet och 

arbetsgivarvarumärket för de anställda. 

3.4 Internal branding 

Som tidigare nämnt i teoribakgrunden finns två perspektiv inom Employer branding, där 

vi kommer att se till Internal branding. Vår studie syftar till att studera anställdas 

upplevelser av organisationens värdeerbjudande. För att kunna göra det kommer vi 

undersöka slutprodukten av Internal branding-processen nämligen värdeerbjudandet och 

hur anställda inom en organisation upplever det. 

  

Internal branding är teori angående individer som tillhör en organisation, det vill säga 

redan anställda. Det är ett splittrat område och det finns både olika perspektiv och 

definitioner av Internal branding i nuläget. I problembakgrunden definierades Internal 
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branding som de aktiviteter som kommunicerar och utbildar de anställda om varumärkets 

värde (Foster et al.; Hoppe, 2010, s. 402; 2018, s. 452). Vi översätter King & Grace’s 

(2008, s. 360) definition av Internal branding som att arbetsgivaren hanterar de anställdas 

erfarenheter inom organisationen. Detta är definitioner som går i linje med hur vi ser på 

Internal branding. Vår tolkning av begreppet Internal branding är de aktiviteter som 

arbetsgivaren använder internt för att ena sina anställda och påverka deras beteende och 

attityd så att de går i linje med organisationens målsättning och värderingar. 

  

Nedan presenteras tidigare forskning inom området Internal branding för att ge läsaren 

en inblick i forskningsområdet och för att tydliggöra hur vår studie bidrar i förhållande 

till den etablerade forskningen. I Miles & Mangold´s analys från 2005 kartlägger de hur 

Southwest Airlines använder Internal branding som strategi för att uppnå 

konkurrenskraft. I detta fall använder arbetsgivaren Internal branding för att skapa en 

image hos de anställda. Genom att kontinuerligt överföra ett budskap innehållande 

organisationens målsättning och värderingar till de anställda formar arbetsgivaren sina 

anställda. En image skapas som de anställda motiveras av att leva upp till och på det viset 

överförs denna önskvärda image från anställda till kunder (Miles & Mangold, 2005, s. 

538). Denna studie exemplifierar väl hur Internal branding kan användas strategiskt av 

organisationer för att positionera sig på marknaden och skapa konkurrensfördelar. I 

artikeln är teorin Psykologiska kontraktet central och genom uppföljning med 

slumpmässigt utvalda nyanställda undersöker organisationen Southwest Airlines om de 

lever upp till de anställdas förväntningar. Även vad de anställda tycker om bland annat 

anställnings- och inlärningsprocessen tas i beaktning (Miles & Mangold, 2005, s. 542). 

Enligt Miles & Mangold (2005, s. 542) används imagen för att upprätthålla de anställdas 

Psykologiska kontrakt och skapa en positiv känsla av organisationstillhörighet. Vi anser 

denna artikel relevant att presentera då det Psykologiska kontraktet är centralt, vilket 

teorin även kommer vara i vår studie. 

  

Då Miles & Mangold (2005) såg den uppbyggda imagen som medlaren mellan 

organisation och anställd för att på så sätt leverera varumärkets löfte till kunder, såg 

Vallaster & De Chernatony (2005) ledarskapet som medlaren mellan organisation och 

anställd. Antingen det är image eller ledarskap som medlar så utgör medlaren stommen i 

relationen mellan anställd och arbetsgivare och är en viktig del för att upprätthålla det 

Psykologiska kontraktet. I Vallaster & De Chernatony´s studie från 2005 

uppmärksammas ledarens roll för att i globala och multikulturella organisationer få de 

anställda att agera i linje med varumärkets värderingar. Vallaster & De Chernatony 

(2005) fokuserade på serviceföretag i sin studie och intervjuade tio personer i 

ledarposition för att bättre förstå vilken roll ledaren har i att förmedla 

organisationskulturen till de anställda och bygga ett starkt varumärke internt (Vallaster & 

De Chernatony, 2005, s. 186). Detta för att kunna ena de anställda och få dem till 

representanter för varumärket vilket gör det möjligt att leverera varumärkets löfte till 

företagens kunder. I Vallaster och De Chernatony´s (2005) studie uppmärksammade de 

att kulturen kan vara en komplex bit i Internal branding-processen i multinationella 

företag då de anställda ska enas kring arbetsgivarvarumärket trots att de kommer från 

olika bakgrunder och därmed innehar olika kompetens och värderingar. Därmed anser vi 

att denna artikel tillför en intressant aspekt på Internal branding och på de utmaningar 

som kan finnas med att ena anställda kring arbetsgivarvarumärket.     

  

King & Grace (2008) tar i sin studie de anställdas perspektiv på Internal branding genom 

att intervjua anställda på olika företag verksamma inom servicesektorn. King & Grace 
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(2008) undersöker de anställdas syn på varumärket och deras uppfattningar av hur 

arbetsgivaren arbetar med Internal branding-aktiviteter som redskap för att få dem 

involverade i varumärket. I studien intervjuades anställda inom olika organisationer som 

hade olika synsätt på användningen av Internal branding. King & Grace (2008) kunde dra 

slutsatser om vilket sätt som var det mest strategiska för att uppnå konkurrensfördelar. 

King & Grace (2008) kom fram till att ju mer information som de delger sina anställda 

desto mer involverade i varumärket blir de. Ju mer involverade de anställda är i 

varumärket desto mer engagemang känner de inför sin organisation. När de anställda är 

involverade och känner engagemang har de en större benägenhet att leverera 

varumärkeslöftet till kunderna. Denna studie undersöker de anställdas upplevelser av 

arbetsgivarvarumärket med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

  

Efter att nu ha gått igenom en del av den forskning som finns inom Internal branding-

området har vi dels visat på bredden inom området. Samtliga studier vi presenterat ovan 

har genomförts i syfte att stärka varumärket gentemot kunder genom att anställda 

representerar arbetsgivaren. Utifrån denna litteraturgenomgång har vi inte återfunnit 

någon studie som ser till de anställdas vinning på det sätt som vi gör det. Vi vill använda 

Internal branding med huvudsyftet att få anställda att trivas och må bra på arbetsplatsen 

genom att arbetsgivaren levererar det den har lovat de anställda genom anställning. 

Utifrån det identifierade forskningsgapet ämnar vi bidra teoretiskt inom området Internal 

branding med vår studie av de anställdas perspektiv istället för konsumenternas 

perspektiv. Vi anser att det saknas en förståelse för hur de anställda upplever att sin 

arbetsgivare levererar varumärkets löfte till dem. Vi vill därför genom vår studie 

undersöka enbart de anställdas perspektiv på värdeerbjudandet och då helt utan fokus på 

kundernas perspektiv av vad varumärket levererar till dem. Praktiskt ämnar vi bidra med 

kunskap om värdeerbjudandet och hur de uppfattas av de anställda och om det bör 

korrigeras för att behålla de anställda och möta deras förväntningar. Detta kommer vi ta 

reda på genom att intervjua anställda inom en organisation. Medan samtliga presenterade 

studier har fokuserat på processen av att få anställda engagerade så fokuserar vi på vad 

de anställda har upplevt och känner. 

  

För att kunna lämna ett teoretiskt bidrag inom området Internal branding kommer vi 

använda oss av etablerad teori för att förstå och förklara vårt insamlade datamaterial. Vi 

kommer använda det Psykologiska kontraktet för att förstå och förklara hur relationer 

mellan anställd och arbetsgivare uppstår och förändras över tid. Vroom’s expectancy 

theory kommer att användas för att förstå och förklara hur förväntningar uppstår. Medan 

Organizational Commitment theory och Person-Organization fit theory kommer 

användas för att förstå och förklara de positiva effekter som kan uppstå om anställd och 

arbetsgivare delar värderingar. Genom att analysera vår insamlade empiri med hjälp av 

detta teoretiska ramverk ämnar vi lämna ett teoretiskt bidrag inom forskningsområdet 

Internal branding. 

3.5 Psykologiska kontraktet 

Det blir relevant att ta med det Psykologiska kontraktet i vår teoretiska referensram för 

att undersöka om organisationen behöver korrigera det värdeerbjudande som de 

presenterar. En korrigering kan behöva göras av organisationen angående 

värdeerbjudandet för att de anställdas Psykologiska kontrakt inte ska brytas. Vårt 

praktiska bidrag i och med denna studie är att väcka medvetenhet om eventuella 

nödvändiga korrigeringar gällande värdeerbjudandet för att få anställda att stanna inom 
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organisationen. Ytterligare argument för att inkludera det Psykologiska kontraktet i den 

teoretiska referensramen är att skapa förståelse för de följder som kan förekomma om 

organisationen lyckas med att leverera det presenterade värdeerbjudandet. Ytterligare en 

anledning är att skapa en bättre förståelse för hur relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare byggs upp och förändras över tid. 

  

Backhaus & Tikoo (2004) kom genom sin studie fram till att lojalitet och engagemang 

till arbetsgivarvarumärket bygger på ett utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Detta utbyte eller den egentliga relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare kommer 

vidare i vår studie att benämnas som det Psykologiska kontraktet (Conway & Briner, 

2005, s. 30). Det Psykologiska kontraktet kommer ligga till grund för vår teoretiska 

referensram då vi ämnar undersöka relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom 

en organisation. Vilket är en förutsättning för att vi ska kunna lämna ett teoretiskt bidrag 

inom området Internal branding. Uppfattningen kring vad parterna anser sig vara skyldiga 

varandra för att upprätthålla relationen är ytterst subjektiv (Robinson et al., 1994, s. 138) 

men grundar sig på anställningsavtalet. Utbytet mellan parterna sker i form av ageranden 

och exempel på detta kan vara att organisationen erbjuder den anställde lön, möjlighet till 

befordran och erfarenhet (Conway & Briner, 2005, s. 30). I utbyte vill arbetsgivaren att 

arbetstagaren har vissa efterfrågade egenskaper, färdigheter samt anstränger sig för att 

genomföra specifika uppgifter som denne förväntas genomföra (Conway & Briner, 2005, 

s. 30). Vidare menar Backhaus & Tikoo (2004) att tillit uppkommer när varumärkeslöftet 

är uppfyllt och det Psykologiska kontraktet efterlevs. För att detta ska vara möjligt 

behöver varumärket vara konsekvent med organisationens identitet och kultur.  Positiva 

effekter av att kontraktet hålls är lojala och engagerade anställda som i större utsträckning 

engagerar sig i arbetet, vill stanna inom organisationen samt har en högre benägenhet att 

acceptera organisationens värderingar och målsättning. Lojalitet gentemot 

arbetsgivarvarumärket kan i sin tur generera i högre produktivitet (Backhaus & Tikoo, 

2004). 

  

Det Psykologiska kontrakten innehåller enligt Conway & Briner (2005, s. 26) vanligtvis 

både uttalade och icke uttalade löften från organisationen. Vilket leder till att 

förväntningar skapas hos individen till följd av organisationens presenterade 

värdeerbjudande (Theurer et al., 2018, s. 156). Ett uttalat löfte i ett Psykologiskt kontrakt 

kan vara en instrumentell förmån i form av lön och vilka arbetstider som den anställde 

förväntas att arbeta (Backhaus, 2016, s. 194). Ett icke uttalat löfte kan enligt Conway & 

Briner (2005, s. 26) vara mer symboliska förmåner som Backhaus & Tikoo och även 

Slaughter et al., (2004, s. 505; 2004, s. 86) beskriver som organisationskulturen. 

Organisationskulturen är närmare bestämt företagets specifika värderingar som de 

anställda lär sig allt eftersom de arbetar i organisationen och iakttar andra anställda 

(Slaughter et al., 2004, s. 86). Det ifrågasätts dock till vilken grad ett löfte kan vara 

outtalat och ändå ingå i det Psykologiska kontraktet, det vill säga vad individen kan 

förvänta sig av organisationen som arbetsgivare utöver uttalade förmåner. Conway & 

Briner (2005, s. 27) menar på att det är lättare att förstå sig på de materiella förmånerna i 

form av ett anställningsavtal jämfört de mer subjektiva förmånerna i form av exempelvis 

organisationens värderingar. Dock menar tidigare litteratur inom branding att de 

subjektiva blir alltmer viktiga då de instrumentella förmånerna inte skiljer sig åt så 

mycket om man jämför organisationer som tillhör samma bransch (Backhaus & Tikoo, 

2004, s. 506). Detta gör att det är de subjektiva förmånerna i organisationens presenterade 

värdeerbjudandet som vi kommer att fokusera på då graden av uppfyllelse av dessa 

kommer att ha stor inverkan på det Psykologiska kontraktet. 
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Uppskattningar uppkommer vid nästintill all kommunikation och ageranden mellan 

parterna i en relation vilket leder till framtida förväntningar (Conway & Briner, 2005, s. 

46), likaså gör det presenterade värdeerbjudandet och individens tidigare erfarenheter. 

Om individen inte upplever att organisationen uppfyller förväntningarna bryts det 

Psykologiska kontraktet som följd. Robinson et al., (1994, s. 140) menar att detta beror 

på att det blir obalans i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, då arbetsgivaren 

inte motsvarar den anställdes förväntningar uppstår ett underskott av fördelar. Detta 

underskott gör att den anställde omprövar de ömsesidiga skyldigheterna gentemot sin 

arbetsgivare och detta väcker känslor hos individen som påverkar relationen. Om dessa 

känslor innebär att den anställde känner sig orättvist behandlad eller sviken av sin 

arbetsgivare menar Robinson et al., (1994, s. 141) att relationen skadas eftersom 

förtroendet och tilliten till arbetsgivaren har försämrats. Detta leder till att den anställde 

inte upplever att arbetsgivaren längre erbjuder den utlovade anställningen eller personligt 

stöd vilket gör att den anställde inte känner lojalitet och därmed har större benägenhet att 

avsluta sin anställning (Robinson et al., 1994, s. 141). Tidigare forskning visar på att ett 

brutet Psykologiskt kontrakt är förknippat med högre personalomsättning eftersom 

anställda har en högre intention att avsluta sin anställning vid ett brutet kontrakt 

(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 507). 

  

Det Psykologiska kontraktet bör ses som en ständigt pågående process då det innebär en 

relation mellan två parter som ständigt utvecklas och förändras i och med ändrade 

förutsättningar (Conway & Briner, 2005, s. 32, 132; Robinson et al., 1994, s. 139). 

Backhaus & Tikoo (2004, s. 504) menar att det traditionella utbytet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare har varit att anställda utlovar lojalitet gentemot sin organisation i utbyte 

mot en säker anställning. I takt med att arbetsmarknaden har förändrats har också det 

Psykologiska kontraktet förändrats och utbytet handlar snarare om att som arbetsgivare 

erbjuda anställda utbildning och utveckling mot ansträngning och flexibilitet (Backhaus 

& Tikoo, 2004, s. 504). Denna nyare typ av anställning förknippas med högre osäkerhet 

och medför därmed en negativ uppfattning av arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 

504). Arbetsgivare kan då använda Employer branding som en metod för att 

marknadsföra de fördelar som de fortsatt erbjuder sina anställda trots den mer osäkra 

formen av anställning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504). Relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare förändras över tid och detta beror på att det sker fler utbyten i relationen 

dem emellan (Robinson et al., 1994, s. 139). Ju fler ömsesidiga skyldigheter som byggs 

upp i relationen över tid desto mer tillit skapas parterna emellan vilket karaktäriserar en 

mogen relation (Robinson et al., 1994, s 139). Ömsesidig tillit beskrivs vidare av 

Robinson et al., (1994, s. 139–140) som kärnan i en relation och ju mer tillit som uppstår 

desto djupare relation formas. Detta betyder att anställningar över tid borde leda till att 

tillit byggs upp mellan arbetstagare och arbetsgivare vilket gör att det bör vara svårare för 

en anställd att bryta upp och lämna organisation ju längre den varit verksam. Detta 

stämmer väl överens med den traditionella synen på en anställning där utbytet består av 

lojalitet och säkerhet i form av en anställning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504). 

  

Det Psykologiska kontraktets beståndsdelar har nu beskrivits och hur relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare uppstår samt förändras över tid. Vi har också förklarat vilka 

konsekvenser och känslor som kan uppstå till följd av ett brutet Psykologiskt kontrakt. 

För att bättre förstå vilka fördelar ett icke-brutet kontrakt mellan de båda parterna kan 

generera kommer vi nedan introducera teorierna Organizational Commitment theory samt 

Person-Organization fit theory. Vi anser att dessa två teorier kompletterar det 
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Psykologiska kontraktet eftersom de förklarar den anställdes upplevelser då lojalitet och 

engagemang växer. Om matchningen mellan individen och organisationen är positiv, det 

vill säga att de båda parterna delar värderingar är det mer troligt att parternas 

förväntningar möts och att det Psykologiska kontraktet uppfylls samt att relationen 

förstärks. 

3.6 Värderingar 

Tidigare forskning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 506) menar att ju bättre matchning 

mellan individens och organisationens värderingar desto större chans är det att individen 

attraheras av att arbeta inom organisationen. Ett mål med Employer branding-processen 

enligt Backhaus (2016, s. 194) är att behålla medarbetarnas engagemang gentemot 

arbetsgivaren genom att känna sig som ett med organisationens varumärke. Teori 

angående matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare är tidigare sedd från ett externt 

perspektiv då den ämnar attrahera ny personal externt. I den här studien fokuserar vi på 

redan anställda och därmed kan matchningen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens 

värderingar hjälpa oss förstå hur en långvarig relation kan bibehållas. En teori som 

fokuserar på matchningen mellan person och organisation gällande värderingar och 

övertygelser är enligt Amos & Weathington (2008, s. 615) Person-Organization fit 

theory. Enligt Amos & Weathington (2008, s. 615) är denna teori viktig för organisationer 

då en bättre matchning kan generera fördelaktiga attityder och beteenden hos de anställda. 

Detta går i linje med vad Internal branding-aktiviteter avser att göra då arbetsgivaren 

genom dessa aktiviteter önskar skapa enhetliga beteenden hos de anställda som går i linje 

med organisationens värderingar (Saleem & Iglesias, 2016, s. 44). Amos & Weathington 

(2008, s. 626–628) kom genom sin studie fram till att personer som upplever att de delar 

värderingar med sin organisation är mer nöjda med både sitt jobb och med sin 

organisationstillhörighet. Studien visade även att denna nöjdhet återspeglades i en 

minskad personalomsättning och att anställdas känslor inför sin organisation påverkade 

deras känslor inför sitt jobb och vice versa (Amos & Weathington 2008, s. 626). 

  

Ytterligare en teori utöver Person-Organization fit theory som berör till vilken grad 

anställda känner engagemang och lojalitet gentemot sin arbetsgivare är Organizational 

Commitment theory (Kessler, 2013, s. 526). En anställd anses vara engagerad när den vill 

genomföra arbetsuppgifter och uppdrag för organisationen för att behålla sin tillhörighet 

i organisationen (Kessler, 2013, s. 526). Vad som engagerar individer är individuellt och 

teorin tar upp tre olika perspektiv som berör olika faktorer som engagerar olika individer 

(Kessler, 2013, s. 527). Det beräknande perspektivet menar att graden av engagemang 

hos individen beror på hur starkt individen värderar hens investeringar i sin arbetsgivare 

(Kessler, 2013, s. 527). Den anställdes investeringar berör det sociala engagemang, den 

status, de ekonomiska fördelar och den kunskap som individen byggt upp under tiden den 

varit anställd hos organisationen (Kessler, 2013, s. 527). Dessa investeringar skulle gå 

förlorade vid avslutad anställning (Kessler, 2013, s. 526).  

 

Det andra perspektivet berör till vilken grad individens attityd och känslomässiga 

koppling till sin arbetsgivare får individen att känna engagemang inför sin 

organisationstillhörighet. Här menar teorin att huruvida individen identifierar sig med 

organisationens värderingar och målsättning påverkar graden av engagemang (Kessler, 

2013, s. 527). Enligt Cook & Wall (1980, s. 40) är det vanligt att de anställda känner 

större tillhörighet till sin arbetsgivare om de godkänner organisationens 

arbetsgivarvarumärke, det vill säga delar arbetsgivarens värderingar. Denna upplevda 
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tillhörighet hos individen leder i sin tur till större engagemang och effektivitet gentemot 

organisationen vilket leder till att individen strävar efter att behålla sitt medlemskap 

(Mathews & Shepherd, 2002, s. 369; Kessler, 2013, s. 527). 

 

Det tredje perspektivet är en kombination av de två tidigare perspektiven och kallas för 

det flerdimensionella perspektivet (Kessler, 2013, s. 527). Organizational Commitment 

theory kan bidra till organisationers förmåga att motivera individer genom att 

uppmärksamma organisationen på att olika aktiviteter kan väcka engagemang hos olika 

individer (Kessler, 2013, s. 528). Genom att genomföra aktiviteter som motiverar 

individen är det mer troligt att den anställde känner tillgivenhet till organisationen som 

arbetsgivare och strävar efter att behålla sitt medlemskap. 

  

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte endast medför fördelar att den anställde känner 

stort engagemang och lojalitet gentemot organisationen (Genevičiūtė-Janonienė & 

Endriulaitienė, 2014, s. 562). Det beror på varför dessa känslor av engagemang och 

lojalitet uppkommer hos individen. Nyare forskning inom Organizational Commitment 

theory har betraktat vilka nackdelar som kan komma med känslorna av lojalitet och 

engagemang gentemot sin organisation (Genevičiūtė-Janonienė & Endriulaitienė, 2014, 

s. 559). Ett exempel kan vara att den anställde känner sig fångad i organisationen och om 

individen inte har ett flertal alternativa anställningar kan det leda till rädsla för att förlora 

sitt medlemskap i organisationen (Genevičiūtė-Janonienė & Endriulaitienė, 2014, s. 559). 

Denna rädsla kan enligt Genevičiūtė-Janonienė & Endriulaitienė (2014, s. 559) resultera 

i mindre effektivt utfört arbete av individen med känsla som stress, frustration och 

återhållsamhet som följd. 

  

Precis som Organizational Commitment theory menar Person-Organization fit theory att 

det är mer troligt att den anställde känner lojalitet till en organisation om arbetsgivare och 

arbetstagare värdesätter samma saker (Amos & Weathington 2008, s. 627). I en studie 

utförd av Amos & Weathington (2008, s. 626) visade det sig att om värderingar stämmer 

överens mellan person och organisation så känner den anställde sig mer tillfreds med sin 

organisationstillhörighet (Amos & Weathington 2008, s. 626). För att organisationen ska 

känna till individens värderingar menar Amos & Weathington (2008, s. 626) att 

organisationen måste se varje anställd som individ. Det visade sig att organisationer som 

bortser från individer och istället främst fokuserar på vinst gör att anställda känner sig 

mindre tillfreds med sin organisationstillhörighet samt med sitt arbete (Amos & 

Weathington 2008, s. 626). 

  

En genomgång av Person-Organization fit theory och Organizational Commitment theory 

har visat att engagerade och lojala anställda har en större benägenhet att stanna inom sin 

organisation. Dessa teoriområden ämnar bidra praktiskt till organisationer genom att 

uppmärksamma vikten av att ta reda på vad som bidrar till engagerade medarbetare. Samt 

vilka organisatoriska fördelar som engagerade och lojala medarbetare kan bidra till. 

Vidare kommer området förväntningar beröras. Detta då organisationens presenterade 

värdeerbjudande väcker förväntningar hos de anställda.   

3.7 Förväntningar och motivation 

När en arbetsgivare presenterar sitt värdeerbjudande för sina anställda väcks det en 

förväntan hos de anställda. I och med denna förväntan uppstår en vilja att ta del av 

värdeerbjudandet och för att bättre förstå varför denna känsla av motivation uppstår hos 
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den anställde blir motivationsteori aktuellt. Definitionen av begreppet motivation är till 

vilken grad individen vill och väljer att engagera sig i vissa specifika beteenden (Mitchell, 

1982, s. 82). Vidare är det känt att motivation traditionellt har setts som ett individuellt 

fenomen med vilket menas att varje individ är unik och att motivationsteorierna tar 

hänsyn till det (Mitchell, 1982, s. 81). Motivation beskrivs även som avsiktlig med vilket 

menas att motivationen antagligen finns inom arbetstagarens kontroll, då ett accepterat 

synsätt är att den anställde har valt att agera på ett visst sätt (Mitchell, 1982, s. 81). 

Ytterligare ett erkännande om motivation är enligt Mitchell (1982, s. 81) att det är 

mångfacetterat där de viktigaste faktorerna beskrivs som uppkomsten av motivation samt 

vad det får för konsekvenser. Den väckta motivationen leder nämligen till att individen 

väljer att agera på ett visst sätt framför ett annat (Mitchell, 1982, s. 81). 

  

Det finns ett flertal motivationsteorier med olika utgångspunkter och vad de har 

gemensamt är att de har som syfte att förutse beteenden (Mitchell, 1982, s. 81, 85). 

Exempel på erkända motivationsteorier som kartlägger hur motivation väcks är Maslows 

behovstrappa samt McGregor´s och Hertzberg´s motivationsteorier (Mitchell, 1982, s. 

85). Vi kommer dock inte i denna studie fördjupa oss i dessa teorier då de studerar varför 

motivation väcks hos individen. Vi ämnar undersöka vad det är som gör att anställda 

väljer att agera i linje med arbetsgivarvarumärket eller inte. Då passar motivationsteori 

som ser till beteenden i relation till motivation bättre för detta syfte. En erkänd 

motivationsteori inom detta område är Vroom´s Expectancy theory (Mitchell, 1982, s. 

85) som vi anser passande då den ser till individens förväntningar. 

  

Vroom´s Expectancy theory från 1964 är en välkänd teori om motivation. Teorin menar 

att motivation skapas till följd av en individs förväntan, valens och instrumentalitet 

(Vroom, 1995, s. 4, 17). Förväntan definieras som den sannolikhet att en viss handling 

eller prestation kommer att leda till ett specifikt resultat (Vroom, 1995, s. 20; Thierry & 

Van Eerde, 1996, s. 576). Då denna studies syfte är att undersöka huruvida organisationen 

möter de anställdas förväntningar kommer fortsättningsvis faktorn förväntan i Vroom´s 

Expectancy theory att beskrivas mer djupgående relativt valens och instrumentalitet. I 

denna teori utgår man från att individen är förnuftig och logisk i sitt tänkande. En annan 

utgångspunkt är att individen förstår redan innan vad den behöver prestera för att uppnå 

ett visst resultat, samt vad detta resultat skulle betyda för individen (Furnham, 2005, s. 

306). Även organisationer har traditionellt setts som rationella i sitt agerande då de vill 

ha ut mesta möjliga produktion till lägsta möjliga kostnad (Mitchell, 1982, s. 82). Därmed 

har organisationens ledning traditionellt uppmuntrat de beteenden som bidrar till 

effektivitet (Mitchell, 1982, s. 82). Utefter vad organisationen önskar för beteenden hos 

sina anställda utvecklas ett så kallat motivationssystem som uppmanar anställda att agera 

på ett visst sätt (Mitchell, 1982, s. 82). 

  

Enligt Vroom´s Expectancy theory uppstår värdet av individens motivation genom en 

multiplicering av de tre faktorerna; förväntan, valens och instrumentalitet (Baciu, 2017, 

s. 147). För att motivation ska uppstå måste ekvationen bli positiv och därmed måste 

samtliga tre faktorer som ingår i teorin vara högre än noll (Baciu, 2017, s. 148–149). 

Organisationen påverkar de tre motivationsfaktorerna hos individen i större eller mindre 

utsträckning (Baciu, 2017, s. 147–148). Graden av förväntan beror på olika variabler 

såsom tydligheten av målen på prestationen, individens självkänsla och självförtroende, 

stöd från kollegor och organisation, samt individens tidigare kunskap och erfarenheter 

(Baciu, 2017, s. 147). Organisationen kan påverka faktorn förväntan hos individen genom 

graden av tillhandahållande av nödvändiga resurser som behövs för att den anställde ska 
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kunna genomföra en arbetsuppgift (Baciu, 2017, s. 147). Dessa nödvändiga resurser är 

exempelvis chans till kompetensutveckling i form av utbildning, ansvarsfördelning och 

möjlighet till intern rekrytering, vilket samtliga kan komma att påverka den anställdes 

självkänsla (Baciu, 2017, s. 147). 

  

Enligt Vroom (1995, s. 20) uppstår och består förväntan inte endast av de val som 

individen själv gör utan även händelser som individen inte kan påverka. Vroom 

exemplifierar detta med att säga att en student som går en utbildning ej med största 

säkerhet kan förvänta sig att han eller hon ska fullfölja och klara av utbildningen (Vroom, 

1995, s. 20). Kopplat till Internal branding tolkar vi det som att endast för att 

organisationen erbjuder den anställde ett värdeerbjudande, kan inte arbetsgivaren 

automatisk förvänta sig att leva upp till den anställdes förväntningar på värdeerbjudandet. 

Gällande de förväntningar som uppkommer hos individen kommer de påverkas av 

tidigare erfarenheter och preferenser (Vroom, 1995, s. 20). Även till vilken grad individen 

tror att det är möjlig att en viss utgång kommer att inträffa kommer förväntningen att 

påverkas (Vroom, 1995, s. 20). 

  

Teorins ytterligare två faktorer utöver förväntan är valens och instrumentalitet (Baciu, 

2017, s. 147). Faktorn valens beskrivs som den subjektiva upplevelsen, det vill säga 

attraktion eller önskan att uppnå ett visst resultat (Baciu, 2017, s. 148). Organisationen 

kan påverka faktorn valens genom vilka typer av belöningar som de anställda erbjuds 

(Baciu, 2017, s. 148). Instrumentalitet beskrivs enligt Baciu (2017, s. 148) som ett 

objektivt medel som används som motivationsfaktor för att vilja genomföra en uppgift, 

exempelvis den lön som arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om. Organisationen 

kan påverka faktorn instrumentalitet hos individen genom system gällande befordran, 

visad uppskattning och lön (Baciu, 2017, s. 148). Även i vilken utsträckning 

organisationen informerar den anställde om dessa system och om informationen är 

sanningsenlig (Baciu, 2017, s. 148). 
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4. Praktisk metod 

I detta avsnitt går vi igenom studiens praktiska tillvägagångssätt vilket inkluderar en 

beskrivning av forskningsdesign samt den organisation som ingått i studien. Vi 

presenterar urvalsmetod, förberedelser av intervjuguiden, insamling av empirin, 

utförandet samt sammanställning och analysmetod av den insamlade datan. 

4.2 Forskningsstrategi 

De som genomför en studie måste överväga vilken typ av forskningsstrategi som lämpar 

sig bäst för den situation som ska studeras (Yin, 2007, s. 22). I denna övervägning har vi 

även tagit hänsyn till den argumentation vi har fört i den teoretiska metoden. Enligt Yin 

bör forskningsfrågan, den grad av kontroll som forskaren har över konkret skeende samt 

om fokus ligger på aktuella eller historiska händelser tas i beaktning vid val av 

forskningsstrategi (2007, s. 22). Vi avser att främst studera anställdas aktuella upplevelse 

av sin arbetsgivare och genom intervjuer med anställda skapa förståelse för deras 

upplevelser. Då vi har en konstruktionistisk syn på verkligheten ser vi det som att 

anställdas upplevelser uppstår genom ett samspel mellan organisation och individ. Vi 

kommer ställa frågor om såväl dåtid, nutid som framtid för att skapa en djupare förståelse. 

Fokus kommer dock vara att ta reda på hur de anställda upplever sin nutida 

organisationstillhörighet och om organisationen lever upp till det presenterade 

värdeerbjudandet. Vi har ingen avsikt att styra de anställdas beteenden på något vis och 

då är fallstudie en passande forskningsstrategi enligt Yin (2007, s. 25). 

  

Vi anser att fallstudie är en passande forskningsstrategi för vår studie. Eftersom en 

fallstudie precis som vår studie genom att förstå komplicerade sociala situationer har som 

avsikt att bidra till den samlade kunskapen om organisatoriska företeelser (Yin, 2007, s. 

17). Vår studies problemformulering innehåller en hur-fråga och är av förklarande art då 

den avser undersöka, tolka och förstå anställdas uppfattningar av sin sociala verklighet 

inom sin organisation. Enligt Yin (2007, s. 23) väljs ofta fallstudier som 

forskningsstrategi vid denna typ av förklarande frågeställning. En fördel med fallstudie 

som strategi är att den gör det möjligt att bibehålla helheten och det meningsfulla i 

verkliga händelser (Yin, 2007, s. 18). Det kommer att underlätta tolkningsprocessen 

eftersom vi får ta del av de anställdas upplevelser i och med intervjuerna. Vi väljer att 

göra en enfallsstudie eftersom vi endast studerar anställda från en och samma organisation 

istället för att studera anställda från flera olika organisationer. Anledningen är att om flera 

organisationer undersökts i studien skulle det automatiskt leda till jämförelse mellan de 

undersökta organisationerna vilket inte skulle stämma överens med vårt syfte. En 

enfallsstudie blir därmed relevant då vi inte ämnar jämföra ett flertal arbetsgivare med 

varandra och skillnader mellan hur anställda upplever att sina arbetsgivare lever upp till 

sitt presenterade värdeerbjudande. Genom att genomföra samtliga intervjuer inom samma 

organisation kommer vi att få ett flertal individers åsikter och uppfattningar gällande 

samma arbetsgivarvarumärke. Det kommer göra att vi får ett omfattande empiriskt 

material som kan bidra till att generera det teoretiska bidrag som vi ämnar lämna inom 

Internal branding-området. Om vi istället genomfört en flerfallsstudie med samma antal 

intervjutillfällen och med endast ett fåtal respondenter från respektive organisation tror 

vi att det skulle ha genererat i ett bredare perspektiv på hur arbetsgivare motsvarar sina 

anställdas förväntningar. Om vi exempelvis skulle ha intervjuat respondenter från fyra 

organisationer skulle det bli svårt att dra konkreta slutsatser och bidra med ny kunskap 
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inom området Internal branding. Då vi avser skapa djup anser vi att en enfallsstudie blir 

mer relevant för att besvara denna studies syfte. 

4.3 Forskningsdesign 

Enligt Saunders et al., (2012, s. 340, 374, 416) finns det tre stycken metoder för att samla 

in primärdata, dessa är observation, intervju och enkät. Utifrån problemformuleringen 

“Hur upplever anställda att organisationen lever upp till sitt värdeerbjudande?” har 

forskningsdesignen utformats. För att ge svar på denna fråga har en kvalitativ metod i 

form av intervjuer använts för att samla in primärdata. Primärdata kan förklaras som ny 

data insamlad för den specifika undersökningen (Saunders, 2012, s. 678). Ytterligare en 

metod för att få tillgång till data är att använda sig av sekundärdata, vilket är existerande 

och insamlad data från tidigare undersökningar (Saunders, 2012, s. 304). Fördelar med 

sekundärdata är att datainsamling som arbetsmoment blir mindre tidskrävande samt att 

det kan finnas stora mängder data tillgängligt att analysera (Saunders, 2012, s. 317). Dock 

är sekundärdata ej en tillämplig datainsamlingsmetod då inga tidigare studier har 

genomförts med syfte att studera exakt samma frågeställning som i denna uppsats. 

Anledningen till att intervjuer valts framför enkäter och observationer är för att de 

anställda kan förmedla sina upplevelser om arbetsgivaren. Detta kan de anställda 

återberätta i form av exempel och beskrivningar av situationer och känslor vilket inte 

skulle kommit fram på samma sätt vid en enkät eller observation. 

  

Intervjuer kan enligt Rowley (2012, s. 261) skapa förståelse för hur individer bygger upp 

och håller ihop sin sociala värld. Intervjuer beskrivs som en passande metod för att ta 

reda på hur människor agerar, tänker och känner i specifika situationer (Rowley, 2012, s. 

261). Då vi önskar skapa förståelse för anställdas upplevelser anser vi intervjuer vara en 

relevant metod för denna undersöknings ändamål. Vi tror att vi genom intervjuer kan få 

en djupare förståelse för anställdas uppfattningar om arbetsgivarvarumärket som fenomen 

och om hur deras arbetsgivare lever upp till sina anställdas förväntningar på 

värdeerbjudandet. King & Grace (2008, s. 362) menar att en kvalitativ 

datainsamlingsmetod i form av intervjuer är den mest lämpliga metoden för att ta reda på 

respondenternas perspektiv. Intervjuer resulterar i stora volymer data, möjligheten att 

följa upp och söka förtydligande av respondenternas svar vid behov (King & Grace, 2007, 

s. 362).  Detta resulterar i att primärdata kommer behöva samlas in för analys, 

insamlingen sker via intervjuer med 10 stycken individer från en och samma organisation, 

eftersom vi har valt forskningsstrategin enfallsstudie. 

  

Vid en forskning baserad på intervjuer följs en intervjuprocess enligt Rowley (2012, s. 

261). Denna process kan delas in i tre delar, planering och design av intervjuguide, 

genomförandet av själva intervjun samt sammanställning och analys av data (Rowley, 

2012, s. 261). Det finns ett flertal olika strukturer att välja bland vid designandet av 

intervjuguiden, allt från strukturerade till semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Rowley, 2012, s. 262). Strukturerade intervjuer är utformade med frågor som 

respondenten förväntas svara med relativt korta svar utan några utsvävningar, frågorna 

ställs i samma ordningsföljd vid varje intervju (Rowley, 2012, s. 262). Ostrukturerade 

intervjuer utgörs av ett antal teman eller ämnen och denna typ av intervjuteknik går ut på 

att få respondenten att prata mycket om och kring det nämnda ämnet (Rowley, 2012, s. 

262). Intervjuaren måste anpassa följden på ämnena utifrån respondentens svar, vilket gör 

att det kan variera från varje intervjutillfälle, vilket kan leda till svårigheter att jämföra på 

grund av att det kan variera vad man får för svar under intervjun (Rowley, 2012, s. 262). 
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Det tredje alternativet, semistrukturerade intervjuer är en kompromiss av dessa två 

intervjutekniker och är den vanligaste skriver Rowley (2012, s. 262).  

 

Eftersom vi vill ha möjlighet att ställa frågor i olika ordningsföljd beroende på 

respondentens svar är semistrukturerade intervjuer passande eftersom man inte behöver 

följa intervjuguiden precist. Eftersom vi är nybörjare i rollen som intervjuare är det 

enklare om vi kan variera och kan anpassa vår ordningsföljd av frågor samt ställa 

följdfrågor utifrån respondentens svar, istället för att följa en intervjuguide kronologiskt 

som i en strukturerad intervju (Rowley, 2012, s. 262). Då vi är beroende av 

respondenternas svar och vill att de ska svara inom området för att kunna besvara vår 

problemformulering är semistrukturerad en mer lämplig metod framför en ostrukturerad 

metod. Detta för att det finns en risk att respondenterna svävar ut i sina svar vid 

användande av ostrukturerad intervjumetod och därmed hamnar långt bort från essensen 

och därmed inte besvarar vår frågeställning. Något som vi tror kan vara utmanande med 

den valda metoden är att vi ska analysera det som respondenten berättar för oss. Vidare 

ska detta presenteras på ett trovärdigt och rättvisande sätt. Detta metodval ställer krav på 

oss som intervjuare då vi måste vara aktiva, lyssna och inflika med eventuella följdfrågor 

för att intervjun ska komma till sin rätt. 

  

Valet av struktur på intervjun utgör intervjuprocessens första del tillsammans med 

utformandet av frågor, uppskattad intervjutid och antalet intervjuer som bör genomföras 

(Rowley, 2012, s. 263–264). En testintervju genomfördes en tjänsteman inom 

bankvärlden. Testintervjun genomfördes för att undersöka utformningen på frågorna samt 

ungefärlig intervjutid, vilket visade sig vara den tid vi uppskattat. Även för att ta reda på 

om respondenten förstod frågorna vilket respondenten gjorde, dock gjordes en del 

korrigeringar för att förbättra intervjuguiden ytterligare. Den andra delen av 

intervjuprocessen består av själva genomförandet av intervjun med faktorer som 

respondentens förståelse, graden av utförliga svar samt hur engagerad respondenten är i 

intervjun vilka samtliga moment är av stor vikt (Rowley, 2012, s. 265–267). Det tredje 

och sista momentet i intervjuprocessen utgörs av meningsskapande av den insamlade 

datan vilket görs via bearbetning och analys vilket bör påbörjas så snart som möjligt efter 

insamlingen (Rowley, 2012, s. 267). 

4.4 Urval av organisation och respondenter 

Vid urval av organisation och respondenter har vi utgått från vår problemformulering 

“Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande de anställdas faktiska 

upplevelser av värdeerbjudandet?”. Att hitta respondenter som är villiga att ställa upp i 

intervjuer och bidra till insamling av data är enligt Rowley (2012, s. 264) ett av de mest 

tidskrävande och svåra momenten i en studie. Detta hade vi i åtanke när vi kontaktade 

organisationer gällande vår intervjuförfrågan. Eftersom vår problemformulering inte var 

specificerad mot en viss bransch eller organisation kontaktades cirka 15 organisationer 

genom att vi kontaktade dem (Appendix 1). 

  

Våra kriterier när olika organisationer kontaktades var att de skulle vara en stor, 

väletablerad och rikstäckande organisation. Med stor organisation menar vi en 

organisation med minst 500 anställda och med väletablerad att den skulle vara välkänd 

för gemene man. Anledningen till att vi ville undersöka en stor organisation var för att få 

tag på det önskade antalet respondenter men även för att stora organisationen ofta har en 

uttalad strategi och målsättning för att ena anställda (Johnson et al., 2017, s. 172, 174). 
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På grund av storleken är det ofta nödvändigt med en stark kultur för att få anställda att 

arbeta mot en gemensam målsättning (Johnson et al., 2017, s. 174). En uttalad 

organisationskultur var också ett kriterium vi hade och vilket vi skapade oss en 

uppfattning om efter att ha läst på om organisationerna. Vid vår första diskussion 

angående vilka organisationer som skulle kontaktas hade vi de mest attraktiva 

arbetsgivarna för ekonomer i åtanke (Academic Work, 2018). Då många av dessa 

arbetsgivare tackade nej till att delta i studien på grund av policy alternativt högsäsong 

kontaktades attraktiva arbetsgivare oavsett bransch. Organisationen som tackade ja 

återfanns i efterhand på en av Academic Works listor över de mest attraktiva 

arbetsgivarna för ekonomer (Academic Work, 2018). Den undersökta organisationen 

påverkar denna studiens resultat. Hade en annan organisation studerats hade resultat sett 

annorlunda ut i och med att det är anställdas upplevelser av det presenterade 

värdeerbjudandet vi studerar. 

  

Initialt använde vi oss av ett målstyrt urval vilket används i majoriteten av de kvalitativa 

undersökningar som genomförs (Bryman & Bell, 2017, s.407). Denna typ av urval är ett 

strategiskt urval och innebär att urvalet styrs av målet med forskningen. Respondenterna 

för intervjuerna är utvalda för att de uppfyller specifika kriterier för att kunna besvara 

studiens problemformulering (Bryman & Bell, 2017, s. 406–407). Dessa kriterier är i vår 

studie att individen ska inneha en anställning inom organisationen som tackade ja till att 

delta i studien. Utöver en anställning hade vi som kriterium att de tillsammans som 

respondentgrupp skulle bidra till olika perspektiv på arbetsgivarens värdeerbjudande. Det 

gjorde att vi sökte efter individer med olika lång anställningstid, anställningstyp, olika 

befattningar och från olika kontor. Vi kontaktade tre olika kontor, samtliga belägna i norra 

Sverige. Vi kommer inte att ange vilka kontor för att hålla kontoren anonyma samt för att 

minska risken att kunna identifiera respondenterna. 

  

Antalet intervjuer som bör genomföras beror på vilken typ av frågor som ställs vid 

intervjutillfället, det vill säga vilken struktur på intervjun det är. Vid semistrukturerade 

intervjuer med ett uppskattat tidsspann på 45–60 minuter är sex till åtta respondenter ett 

lämpligt antal (Rowley, 2012, s. 264). Samtidigt säger Trost (2010, s. 144) att ett fåtal väl 

genomförda intervjuer är mer värdefulla än ett flertal mindre väl genomförda intervjuer. 

Vår ambition var att genomföra 10 stycken semistrukturerade intervjuer inom en och 

samma organisation. Vi uppskattade att intervjuerna skulle ta 30–45 minuter. 

 

Den organisation som tackade ja till att bidra med samtliga intervjutillfällen var 

Handelsbanken. De som tackade ja till att delta i studien var tre stycken chefer från tre 

olika kontor. Samtliga tre deltog själv i en intervju samt tillfrågade ytterligare en anställd 

från respektive kontor om att delta i en intervju, vilket kan ses som ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval kan beskrivas som att forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor 

som i sin tur tar kontakt med ytterligare individer (Bryman & Bell, 2017, s. 411). Att tre 

av respondenterna innehar chefsposition tror vi har en påverkan på resultatet i form av att 

de presenterar värdeerbjudandet för sina anställda på respektive kontor. Att dem både är 

anställda och chefer och därmed har ett arbetsgivarperspektiv samtidigt som den 

anställdes perspektiv gör att svaren kan tendera att påverkas på grund av den roll och 

ansvar som chefen besitter. I och med snöbollsurvalet kan svaren komma att påverkas på 

grund av att chefen valt ut och är medveten om vilken anställd som deltagit i denna studie. 

Därmed tror vi att svaren eventuellt kan komma att förskönas för att imponera eller hålla 

god ton med arbetsgivaren. Dock är respondenterna anonyma med namn och kontor vilket 

görs i syfte att det ska vara svårt att identifiera respektive respondent. 
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Då vår ambition var att genomföra 10 stycken semistrukturerade intervjuer kontaktade vi 

ytterligare fyra individer. Eftersom vi ville ha mångfald bland respondenterna gällande 

anställningstid och position kontaktades personer i vårt kontaktnät som vi visste arbetade 

inom organisationen. Dessa fyra respondenter utgör ett bekvämlighetsurval, vilket 

Denscombe (2018, s. 71) beskriver som ett urval utifrån vilka som finns i forskarens 

närhet. De fyra personerna som utgör bekvämlighetsurvalet studerar samtliga ekonomi 

vid Umeå universitet, program och årskull varierar. Två stycken av dessa respondenter 

var endast bekant för en av oss som genomför studien. De två andra respondenterna var 

nära vän till en av oss men inte till den andra vid respektive intervju. Vi är medvetna om 

att vår relation till respondenterna kan haft påverkan på intervjuerna och svaren, vilket 

har tagits i beaktning. Vi har vid intervjutillfället bortsett från vår vänskapsrelation med 

respondenterna och agerat professionellt och behandlat dem som övriga respondenter 

med anställning inom Handelsbanken. 

 

4.5 Förberedelse för intervju och intervjuguide 
Konstruktionen av en intervjuguide kan enligt Trost (2010, s. 71) variera och det beror 

främst på intervjuarens intervjuteknik och enligt Saunders (2012, s. 384) även kunskap 

inom de valda ämnesområden som kommer att beröras. Vår intervjuguide består av 21 

stycken frågor indelade i tidsperspektiven dåtid, nutid samt framtid där störst fokus läggs 

på upplevelserna av den nuvarande situationen. Trost (2010, s. 84) menar att de inledande 

frågorna sätter grunden för resten av intervjun. Därför inleds intervjun med 

bakgrundsfrågor angående bland annat respondentens anställning i organisationen vilket 

motsvarar fråga 1–5 (Appendix 3). Dessa frågor saknar teoretisk koppling men vi anser 

dem nödvändiga för att ta del av den information som vi önskar. Även för att skapa en 

inbjudande och avslappnad stämning innan de mer djupgående och eventuellt mer 

känsliga frågorna ställs. Efterföljande frågor ställs gällande värderingar, förmåner samt 

förväntningar och den anställdes upplevelser gentemot arbetsgivaren, samtliga med 

teoretisk koppling. 

4.6 Utförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes antingen i grupprum på Umeå Universitet eller i konferens- 

eller kontorsrum på något av organisationens kontor på de olika orterna. Samtliga 

intervjuer genomfördes med en anställd vid respektive intervjutillfälle. Vi började 

intervjutillfället med att informera respondenten om vad deltagandet i intervjun innebar, 

denna information hade vi även skickat ut till respondenten i förväg (Appendix 2). Efter 

det startade vi ljudinspelningen, vilket samtliga respondenter godkände att vi använde oss 

av. Vidare utgick vi från frågorna i intervjuguiden (Appendix 3) och vid behov ställde vi 

följdfrågor eller spontana frågor som vi upplevde kunde bidra till att bättre förstå 

respondenten eller för att få respondenten att utveckla sitt svar. Då vi använde oss av en 

semistrukturerad intervjuteknik ställdes inte alltid frågorna i samma ordningsföljd. De 10 

intervjuerna tog mellan 15 minuter till 59 minuter och i genomsnitt 30 minuter. 

  

Efter varje genomförd intervju reflekterade vi över vad som sagts under intervjutillfället 

samt om det var någon fråga som borde korrigeras inför nästa intervju. Detta för att 

respondenten bättre skulle förstå frågan, detta med ambitionen att få ut så mycket 

användbar information som möjligt från varje intervjutillfälle. Vi märkte att en del av 

respondenterna kom in på materiella förmåner framför symboliska förmåner vid frågan 

om vilka förmåner de tror har gjort att de sökt sig till organisationen. Vi förtydliga därmed 
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just denna fråga med att lägga till symboliska förmåner och i vissa fall gav vi exempel 

för att förtydliga ännu mer. Redan efter några genomförda intervjuer började vi se 

mönster där respondenterna svarade liknande på en del av frågorna. Rowley (2012, s. 

263) menar att när datan inte längre tillför någon ytterligare relevant information behövs 

inte ytterligare intervjuer genomföras. Därmed kände vi att 10 intervjuer var ett 

tillräckligt antal för att få en djupare förståelse för att kunna uppnå vårt syfte. Antalet 

genomförda intervjuer överensstämmer även med Rowley’s rekommendation (Rowley, 

2012, s. 264) om sex till åtta semistrukturerade intervjuer á 45 till 60 minuter. Därmed 

anser vi att 10 intervjuer var nödvändigt eftersom intervjuerna i snitt varade i 30 minuter. 

4.7 Hantering av data 

Efter genomförda intervjuer och insamling av data behöver materialet hanteras. Analys 

och bearbetning av data anses vara en krävande process i och med att det inte anses finnas 

ett specifikt tillvägagångssätt som är rätt (Rowley, 2012, s. 267). Det leder till att det är 

upp till de som genomför studien att bestämma hur den insamlade datan ska analyseras 

samt presenteras för att återge en så rättvisande bild som möjligt av det som studerats 

(Rowley, 2012, s. 268–269). 

4.7.1 Analys av datamaterial 

Tematisk analys är ett vanligt förekommande sätt att analysera den kvalitativa insamlade 

datan för att hitta teman och mönster i den (Braun & Clarke, 2006, s. 79). En tematisk 

analys kan beskrivas som en metod som utgörs av sex steg, vilka följer nedan (Braun & 

Clarke, 2006, s. 88). Dessa steg har varit vår utgångspunkt i den tematiska analysen men 

stegen behöver inte alltid följas i kronologisk ordning enligt Braun & Clarke (2006, 86–

87), utan kan bearbetas fram och tillbaka för att få bästa möjliga resultat av analysen. Vi 

kommer därmed presentera stegen i ordningsföljd men vi har under processens gång gått 

fram och tillbaka mellan stegen. Vi kommer beskriva stegen utförligt för att underlätta 

läsarens förståelse över hur analysen har gått tillväga. 

  

1. Forskarens första steg är att bekanta sig med den insamlade datan. Det innebär att 

transkribera intervjuerna, läsa igenom transkriberingen ett flertal gånger samt att 

anteckna initiala tankar och idéer om hur datan kan tänkas att tematiseras. 

2. Forskaren kodar den insamlade datan för att identifiera mönster. Detta utförs 

manuellt eller via dataprogram. 

3. Tidigare framtagna kodningar av relevant data delas in i potentiella teman. 

4. Utvärdera de framtagna temana och korrigerar för att se till att ingen relevant data 

har missats vid kodning i tidigare steg. 

5. Definiera och namnge de funna temana, genomgång av samtliga teman var för sig 

för att bestämma tydliga definitioner som sedan kommer att presenteras i 

analysen. 

6. Producera analysen i textform. 

  

Vi började transkriberingsprocessen med att lyssna igenom ljudinspelningarna och 

översätta tal till skrift av vad som sagts under intervjutillfället. Detta har gjorts så snabbt 

som möjligt efter intervjutillfället, för att lättare kunna komma ihåg vad som sagts och 

redan i detta steg påbörja såväl kodning, förslag till teman samt analys. Till en början 

transkriberades intervjuerna ordagrant men ju fler transkriberingar som gjordes desto 

säkrare blev vi och därmed bortsåg vi från utfyllnadsord och upprepningar. Detta på grund 

av att vi anser att upprepningar samt utfyllnadsord stör snarare än tillför information. Med 
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utfyllnadsord menar vi exempelvis eh, öh och typ. Vi har noga med att de ord vi bortsett 

från inte ändrat innebörden av respondentens svar utan endast gjort det lättläst och 

förståeligt. Vid transkriberingen har vi försökt förtydliga den känsla respondenten gav i 

och med sitt svar, exempelvis om hen tvekade eller svarade snabbt och övertygat. Vi 

delade upp transkriberingen av samtliga intervjuer för att vara så tidseffektiva som 

möjligt. Vid intervjutillfällena tillfrågades respondenterna om de önskade att läsa det 

transkriberade materialet före det publiceras i denna uppsats. Detta är något som Rowley 

(2012, s. 267) ger som rekommendation då respondenten genom att läsa igenom 

transkriberingen kan göra eventuella korrigeringar eller förbättringar. För att uppfylla 

detta önskemål skickades respektive transkribering ut till respektive respondent för 

eventuell korrigering samt godkännande innan påbörjande av kodning och vidare analys. 

Samtliga respondenter godkände det transkriberade materialet och inga korrigeringar 

gjordes därmed annat än talspråk vid citering har förbättrats. Även personliga svar som 

respondenterna önskade att utesluta i studien har respekterats. 

 

Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med datan, skriva 

initiala tankar och identifiera mönster (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Kodning innebär att 

den insamlade datan organiseras i generella grupper (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Vid 

genomläsning har vi kodat datan manuellt genom att markera eller kommentera relevanta 

stycken i texten. Kodningen genomfördes individuellt för att identifiera mönster, 

gemensam diskussion har sedan genomförts för att uppmärksamma essensen i materialet. 

  

Tredje steget i analysen är att återfinna teman i den insamlade datan. Då det inte finns 

någon speciell regel för hur man tematiserar datan har vi valt att utgå från vår 

intervjuguide och dess frågor. Vid diskussion återfann vi tre övergripande teman i 

kodningen tillsammans. Det första identifierade temat var arbetssätt på grund av att 

samtliga respondenter i studien berättade om organisationens unika arbetssätt, det spelade 

därmed en central roll i den insamlade empirin. Det andra temat som identifierades var 

arbetsgivarvarumärket i och med att det innehåller värdeerbjudandet som vi ämnar 

undersöka de anställdas upplevelser av i denna studie. Det tredje temat var 

organisationstillhörighet. Många delar i det empiriska materialet ansågs passa in under 

detta tema, exempelvis vad anställda värdesätter, förväntar sig av sin arbetsgivare och om 

de delar värderingar med arbetsgivaren. Vid ett första utkast av teman så blev det 

sistnämnda det mest omfattande temat. 

  

Analysens fjärde steg utgörs av att granska och förbättra de teman som framtagits under 

föregående steg (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Medan vi skrev resultatkapitlet började 

det framträda allt fler underkategorier till temat organisationstillhörighet. Det resulterade 

i att nya teman togs fram som förmåner, motivation, vad de anställda värdesätter, 

värderingar, delaktighet och förväntningar skapades utöver de tidigare temana arbetssätt 

och arbetsgivarvarumärke. Målet med det femte steget i den tematiska analysen är att 

namnge samt identifiera vad kontentan med de återfunna temana är samt hur de går att 

koppla till teori (Braun & Clarke, 2006, s. 92). Då vi har delat in vår analys och slutsats i 

två delar kommer endast analysdel två att kopplas till den teoretiska referensramen. 

  

Det slutliga steget i den tematiska analysen är att skriva en sammanhängande 

analyserande text med exempel och citat för att visa kontentan av den insamlade datan 

(Braun & Clarke, 2006, s. 93). I detta steg har vi fokuserat på den informationen som är 

relevant för vår studie. Vi anser att det materiella delarna såsom lön och arbetstider inte 

är något som är unikt för den specifika arbetsgivaren. Därmed har vi fokuserat på de 
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symboliska förmånerna, exempelvis organisationskultur samt upplevda känslor hos de 

anställda inför att tillhöra organisationen. Därmed är det dessa upplevelser som 

presenteras i resultatkapitlet. Vår ambition är att skriva ett innehållsrikt resultat för att ha 

en bra grund till analysen. Även strukturen har tagits fram med ambition att läsaren enkelt 

ska förstå och hänga med. I vissa teman är respondenternas svar sammansatta medan i 

andra teman är respondenternas svar presenterade individuellt. Anledningen är att vissa 

svar är individuella medan vid andra svar liknar respondenternas uppfattningar och 

upplevelser varandra. 

 

Efter att resultatet skrevs genomfördes analysen. Vi har valt att dela upp analysen i två 

olika delar, analys ett och analys två. Anledningen till att denna uppdelning har gjorts 

beror på att vi har undersökt en organisation och samlat in data från Handelsbanken. 

Denna data har möjliggjort att vi kunnat besvara vår problemformulering vilket sker i 

analys ett. Där vi analyserar om Handelsbanken motsvarar de anställdas förväntningar på 

organisationens presenterade värdeerbjudande. Kapitlet “Arbetsgivarens 

värdeerbjudande” handlar om Handelsbankens presenterade värderbjudande. Det 

kommer före denna studies resultatkapitel med anledning till att ge läsaren chans att 

analysera på egen hand och vidare följa med i vår analys, både del ett och två. Då vårt 

syfte var att lämna ett bidrag till organisationer generellt blev vår lösning att även göra 

en andra analysdel. I analys två sker den teoretiska kopplingen mellan den insamlade 

datan och studiens teoretiska referensram. I och med att detta bidrag inte riktar sig till en 

specifik organisation krävs det att den organisation som är intresserad av att ta reda på 

om den motsvarar sina anställdas förväntningar på värdeerbjudandet samlar in egen data 

till analys. Tillvägagångssättet som vi har använt oss av i analysdel två anser vi vara 

användbart för organisationer överlag. I resultatet återfinns de nio temana arbetssätt, 

arbetsgivarvarumärke, förmåner, förväntningar, motivation, vad de anställda värdesätter, 

delaktighet, värderingar samt de anställdas framtidsplaner. I analysdel ett återfinns 

rubrikerna arbetsgivarvarumärke, arbetssätt, värderingar och rekrytering, anställdas syn 

på värdeerbjudandet samt företagskultur. Under dessa rubriker återfinns de nio temana 

från resultatet och vilka teman som återfinns var förklaras under respektive rubrik i 

analysdel ett. I analysdel två återfinns rubrikerna det Psykologiska kontraktet, 

förväntningar och motivation samt värderingar. Under respektive rubrik återfinns de nio 

temana från resultatet och under respektive rubrik i analysdel två förklaras vilket tema 

som återfinns var. Rubrikerna i analysdel ett utvecklades efter att den insamlade empirin 

matchades mot arbetsgivarens värdeerbjudande (kapitel 5). Rubrikerna i analysdel två 

utvecklades utifrån teorierna i den teoretiska referensramen (kapitel 3).   

4.8 Sanningskriterier kvalitativ metod 

Den bredare vetenskapsfilosofiska grunden som beskrevs i den teoretiska metoden och 

som omfattade verklighetssyn, kunskapssyn och forskningsansats blir en del av hur 

kvalitetsbegreppet uppfattas (Alvehus, 2013, s. 122). Två vanligt förekommande begrepp 

gällande kvalitetskriterier inom forskningen är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 

2017, s. 379–380). Reliabilitet handlar om utifall genererade resultat i studien är 

upprepningsbara med samma mätinstrument (Alvehus, 2013, s. 122). Vi anser att 

reliabiliteten i denna studie kan anses vara låg eftersom vi undersökt anställdas 

upplevelser vilka är unika för varje individ som deltagit i studien. Anledningen varför 

reliabiliteten kan anses som låg beror på att även om andra forskare skulle genomföra 

samma typ av studie skulle det leda till ett annorlunda resultat. Dels beroende på vilka 

respondenter som deltar i intervjun men även om samma respondenter skulle delta kan 
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svaren på frågorna vid intervjutillfället komma att skilja sig åt. Vilket kan bero på 

respondentens inställning vid intervjutillfället men även interaktionen mellan respondent 

och intervjuare. Eftersom vi använt oss av en tolkande forskningsansats anser vi att andra 

forskare inte skulle tolka respondenternas svar på samma sätt som vi gjort eftersom alla 

forskare har olika förförståelse och förutsättningar. 

  

Kvale (1995, s. 22) menar att validitet handlar om en metod undersöker det den är ämnad 

att undersöka. Vi menar att vår metod gör det utifrån att den insamlade empirin kommer 

att jämföras med arbetsgivarens presenterade värdeerbjudande och därmed anser vi att 

studien uppfyller kravet om validitet. För att försäkra oss om detta har vi utformat vår 

intervjuguide som hjälpmedel. Den innehåller frågor som hjälper oss att svara på denna 

studies problemformulering. Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att skapa en 

djupare förståelse för anställdas uppfattningar av hur deras arbetsgivare lever upp till sitt 

presenterade värdeerbjudande. Då syftet är att skapa en djupare förståelse och studien är 

kvalitativ innebär det att resultaten inte kommer vara statistiskt generaliserbara, vilket 

innebär att de personer som ingår i studien utgör ett stickprov som är representativt för 

hela den population som studien ska uttala sig om (Fejes & Thornberg, 2015, s. 

270).  Istället kommer den teoretiska slutsatsen att vara teoretiskt generaliserbar vilket 

innebär att det kommer utvidga en teoris tillämpningsområde (Alvehus, 2013, s. 128). 

Denna studies slutsats del ett är användbar för den undersökta organisationen men 

studiens tillvägagångssätt är applicerbart även på andra organisationer. Det betyder att 

andra organisationer behöver samla in egen data men kan använda sig av denna studies 

tillvägagångssätt för att analysera och dra slutsatser för att ta reda på om de behöver 

korrigera sitt presenterade värdeerbjudande.  

4.9 Forskningsetik 

För att forskning ska hålla hög och god kvalitet vid både genomförandet av studien och 

presentation av resultatet är det viktigt att de forskare som har utför studien följer de etiska 

riktlinjer som rekommenderas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 2). För att upprätthålla god 

forskningssed har vi strävat efter att följa de krav som ingår i de etiska principerna som 

gäller vid forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Ett sätt att 

uppnå tillförlitlighet och trovärdighet inom kvalitativ forskning är enligt Yin (2011, s. 31) 

transparens. Transparens handlar om att beskriva och vara öppen med de kvalitativa 

forskningsmetoderna för att det ska vara möjligt för läsaren att förstå och bedöma dem 

(Yin, 2011, s. 31). För att det ska vara möjligt att granska den insamlade datan ska den 

också vara tillgänglig för läsaren (Yin, 2011, s. 31). Vi har som avsikt att på ett tydlig och 

metodiskt sätt redogöra för vårt resonemang och metodiska ställningstaganden längs 

vägen. Eftersom vi använder oss av en tolkande forskningsansats kommer vi inte kunna 

undgå att vårt sätt att tolka teori och empiri påverkas av vår syn på kunskap och 

verkligheten. 

  

Informationskravet innebär att studiens forskare ska informera deltagarna i studien om 

studiens syfte (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Detta har skett genom en standardiserad 

text som har skickats med vid förfrågan om deltagande i studien (Appendix 1). I denna 

text har information angående studiens syfte, frivilligt deltagande samt att intervjun kan 

avbrytas när som helst samt att respondenten kan välja att avstå från att svara på frågor 

om så önskas delgetts. Vidare har information (Appendix 2) angående själva 

intervjutillfället förmedlats i text till respondenten när denne tackat ja till att delta i 
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studien. Informationen har ytterligare förmedlats i början av intervjun innan 

ljudinspelningen startat för att påminna och göra respondenten medveten om sina 

rättigheter. Därmed anser vi att informationskravet uppfylls i denna studie. 

  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har tackat ja till att delta i studien samt att de har 

fått information om att deras deltagande är frivilligt och har rätt att avbryta intervjun om 

så önskas (Bryman & Bell, 2017, s. 141, 151). Bryman & Bell (2017, s. 151) nämner 

vidare att det är svårt att följa samtyckeskravet till högsta grad då mindre överskridelser 

kan komma att förekomma, vilket sker i de flesta samhällsvetenskapliga undersökningar. 

Det innebär oftast att intervjutiden överskrider den informerade tiden (Bryman & Bell, 

2017, s. 151). Denna typ av överskridelse har inte förekommit i vår studie då vi 

informerade respondenten att avsätta 45–60 minuter för intervjutillfället. Denna tidsgräns 

har vi hållit då intervjuerna hade en genomsnittstid på 30 minuter. I majoriteten av fallen 

varade dock mötena ungefär 60 minuter då vi introducerade oss för varandra, gick igenom 

informationen som ingår i informationskravet före intervjun samt samtalade efter 

intervjun. Innan vi började ställa själva intervjufrågorna frågade vi om respondentens 

samtycke angående att spela in för att sedan kunna transkribera intervjun, samtliga 

deltagare gav sitt samtycke om att inspelning var okej. Dock skulle vi kunnat genomföra 

detta moment annorlunda och spelat in när respondenten givit sitt samtycke angående 

inspelning för att undvika eventuella missförstånd och öka den höga graden av samtycke 

just för inspelningsmomentet, detta menar Bryman & Bell & Vetenskapsrådet (2017, s. 

153 & 2017, s. 27) är ett bra tillvägagångssätt. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att information angående respondenterna ej ska bli 

tillgänglig för obehöriga och därmed behandlas med högsta förtroende (Bryman & Bell, 

2017, s. 141). Detta för att respondenterna, platser eller organisationer ej ska kunna 

identifieras (Bryman & Bell, 2017, 148). I kvalitativa studier kan det dock vara svårt med 

konfidentialitet samt anonymitet då risken finns för att exempelvis respondenterna kan 

identifieras i och med publicering av studiens resultat (Bryman & Bell, 2017, s. 148). När 

vi gick igenom informationen i början av intervjutillfället fick respondenten frågan om 

hen önskade att vara anonym och svaret varierade bland respondenterna. Detta ledde till 

att vi bestämde att samtliga respondenter skulle vara anonyma i studien. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet byttes respondenternas namn ut till R1 till R10 för att 

respondenterna ej skulle kunna identifieras. En av bakgrundsfrågorna var hur lång 

anställningstid respektive respondent hade för att kunna analysera synsätt på 

värdeerbjudandet utifrån anställningstid och position. För att hålla respondenterna 

anonyma till högre grad har vi valt att ange anställningstid i intervaller om fem år vilka 

återfinns i tabell tre. 

 

Anonymiteten gällande organisationen som de anställda tillhörde var inget önskemål från 

någon av respondenterna. Vi är dock medvetna om att vi i appendix 1 har skrivit att 

arbetsgivaren kommer vara anonym i uppsatsen, precis som de anställda. Vi är medvetna 

om att vi inte har uppfyllt anonymiteten angående organisationen vilket gör att 

konfidentialitetskravet ej är uppfyllt. Vid genomgång av information vid intervjuernas 

start fick respondenterna förfrågan angående anonymitet, majoriteten svarade att de som 

respondenter ville vara anonyma. Däremot sa ingen av dem att organisationen som 

arbetsgivare var tvungen att vara anonym. Därmed blev huruvida organisationen skulle 

förbli anonym eller ej en fråga som vi som genomfört studien funderat och diskuterat 

mycket. Vi kom fram i samtycke med respondenter med chefspositioner fram till att 

organisationen inte nödvändigtvis skulle vara anonym. Detta beslut grundades för att på 
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bästa sätt besvara studiens problemformulering och syfte i och med öppenheten i 

jämförelse mellan det presenterade värdeerbjudandet och de anställdas upplevelser av 

värdeerbjudandet. 

 

I samtycke med anställda inom organisationen som vi intervjuat och som har befogenhet 

att ta ett beslut gällande organisationens anonymitet, kommer vi att skriva ut vilken 

organisation det handlar om. Anledningen till att vi kommer att benämna organisationen 

vid namn är för att kunna skriva om vad organisationen står för som arbetsgivare, arbetar 

med samt erbjuder till sina anställda. Detta för att kunna analysera om organisationen 

motsvarar de anställdas faktiska upplevelser utifrån det värdeerbjudande som 

organisationen har presenterat för de anställda. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna 

besvara studiens problemformulering. Därigenom kan en djupare förståelse bildas om 

huruvida arbetsgivarens strategiska plan angående värdeerbjudandet bör korrigeras för att 

få nöjda eller nöjdare anställda som därmed vill stanna inom organisationen. I och med 

att vi är öppna med vilken organisation respondenterna tillhör kan konfidentialiteten 

anses vara av något lägre grad. Detta på grund av att eventuella obehöriga skulle kunna 

tänkas ta reda på vilka individer som har deltagit i studien genom en mer grundlig 

undersökning. Detta anser vi dock som en liten risk i och med att vi inte kommer att 

nämna vilka kommuner de intervjuade arbetar i. Vidare kommer samtliga inspelade 

intervjuer och transkriberingar att raderas från våra datorer när studien är slutförd för att 

undvika att obehöriga får tillgång till dem vilket är i enlighet med Vetenskapsrådet (2017, 

s. 27).      

  

Det sista kravet som ingår i de etiska forskningsprinciperna är nyttjandekravet och med 

det menas det att empirin och informationen angående individerna som deltagit i studien 

ska endast användas för studiens ändamål (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Redan från 

första kontakten med potentiella respondenter har vi informerat individerna att empirin 

endast användas för denna studien men klargjort att studiens resultat kommer att 

publiceras på Umeå Universitets databas DIVA där samtliga examensarbeten laddas upp. 

Respondenterna har därmed varit medvetna om att deras svar från intervjuerna kommer 

att analyseras samt publiceras på databasen samt godkänt detta i och med sitt samtycke 

om att delta i studien. 

4.10 Källkritik angående insamlad empiri 

Vår primärdata består av respondenternas uppfattning av sin verklighet. Alltså blir det 

intressant att relatera den information som vi samlat in genom våra genomförda intervjuer 

med de fyra källkritiska principerna presenterade i kapitlet om den teoretiska metoden. 

Äkthet innebär att informationen inte ska vara förfalskad (Thurén, 2013, s. 17) och vi tror 

inte att respondenterna har haft avsikt att tala osanning. Vi tror däremot att respondenterna 

kan ha förskönat sina svar till viss del eftersom de representerar sin arbetsgivare i och 

med deras deltagande i denna studie. Vi kan också tänka oss att respondenterna har 

fokuserat på de positiva med deras arbetsgivare och valt att inte berätta om eventuella 

brister eller väldigt personliga åsikter. Vi har försökt skapa en förtroendeingivande 

stämning vid intervjutillfället samt i kontakten med respondenterna för att få dem att 

känna sig bekväma och vilja dela med sig av sina upplevelser på ett så sanningsenligt vis 

som möjligt. 

 

Med oberoendekriteriet menas det att källan är självständig och ej refererad och att den 

ej ska vara under påverkan av andra (Thurén, 2013, s. 8). Vi anser att våra respondenter 
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är oberoende sett till självständighet och att dom ej är refererade i och med att vi har 

träffat samtliga i verkligheten och intervjuat dem individuellt för att ta del av deras 

upplevelse. Dock anser vi att respondenten kan anses vara under påverkan i och med att 

den representerar sin arbetsgivare och därmed förväntas svara på ett visst sätt som kan 

överensstämma med vad organisationen står för och vill förmedla. Ytterligare en aspekt 

på oberoendekriteriet är att vi som intervjuare är bekanta med fyra av respondenterna, 

detta skulle kunna komma att påverka deras svar. Både att de känner sig mer bekväma 

och delger mer information om hur de upplever sin arbetsgivare men även att ämnet 

frångås och tiden läggs på oväsentligheter för denna studie. 

 

Kriteriet tidssamband innebär att desto mer aktuell källan är i tiden desto mer trovärdig 

är den (Thurén, 2013, s. 31). Detta kriterium har varit mer eller mindre uppfyllt eftersom 

en del av våra frågor handlar om dåtid. Därmed har respondenterna beskrivit händelser 

eller känslor som har inträffat i vissa fall för flera år sedan beroende på hur länge 

individen har varit anställd i organisationen. Detta kan komma att påverka svaren på 

grund av att respondenterna inte kommer ihåg specifika känslor och upplevelser och 

därmed svarar det som de tror sig ha upplevt. 

 

Thurén beskriver tendensfrihet som att det inte ska förekomma misstanke om personlig 

inflytande på källans bild av verkligheten från intervjuarna (Thurén, 2013, s. 8). Vi som 

intervjuare har strävat att vara tendensfria och inte styra respondentens svar i önskad 

riktning. Däremot tror vi att eftersom respondenterna har både ett personligt och 

ekonomiskt intresse av att tillhöra organisationen så kan de ha påverkat deras svar till viss 

del. Detta hade inte kunnat undvikas då vårt syfte är att undersöka anställdas upplevelser 

av det presenterade värdeerbjudandet. Oavsett vilken organisation vi hade undersökt hade 

samma situation uppstått i och med deras organisationstillhörighet och frågornas 

utformning. 
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5. Arbetsgivarens värdeerbjudande 

Då vi ämnar undersöka om de anställda upplever att deras arbetsgivare lever upp till sitt 

presenterade värdeerbjudande kommer vi i följande kapitel redogöra vad Handelsbanken 

som arbetsgivare presenterar att de kan erbjuda sina anställda. Detta kapitel ligger till 

grund för att kunna genomföra första steget i vår analys, vilket är att analysera resultatet 

gentemot organisationens värdeerbjudande. På det sättet kommer vi att kunna besvara 

vår problemformulering i analyskapitlet. Rubrikerna nedan har tagits fram för att kunna 

jämföra de anställdas upplevelser som presenteras i resultatet med Handelsbankens 

presenterade värdeerbjudande och vad det står för som organisation. Anledningen till att 

Handelsbankens värdeerbjudande presenteras före resultatkapitlet är för att läsaren 

enklare ska kunna följa med i resonemanget i kommande analyskapitel. 

5.1 Handelsbanken i korthet 

Organisationen Handelsbanken är en av storbankerna i Norden med över 700 kontor 

fördelat i 22 länder (Handelsbanken, 2010, s. 3). Handelsbanken har funnits sedan 1871 

och är etablerat på den svenska aktiemarknaden sedan 1873 (Handelsbanken, u.å., c). 

Handelsbanken beskriver att målsättningen med verksamheten är att ha högre lönsamhet 

än genomsnittet av jämförbara konkurrenter på hemmamarknaden. Det främsta sättet att 

uppnå detta mål är utifrån att ha nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna 

(Handelsbanken, u.å., d). Handelsbanken beskriver sin företagsfilosofi som att de ska 

vara en starkt decentraliserad organisation, att kunden ska stå i centrum framför enskilda 

produkter, att lönsamhet alltid ska prioriteras före volym samt att de ska tänka långsiktigt 

(Handelsbanken, u.å., d). 

5.2 Ett decentraliserat arbetssätt 

Det decentraliserade arbetssättet kännetecknas av att “kontoret är banken” 

(Handelsbanken, 2010, s. 3). Med det menas att kontoret och därmed indirekt de individer 

som arbetar på kontoret har ansvar för samtliga beslut och kundrelationer som rör 

affärerna på den lokala marknaden (Handelsbanken, 2010, s. 3). Den anställde får i ett 

tidigt stadie ta eget ansvar och fatta beslut (Handelsbanken, u.å., e). Kontoret är en enskild 

resultatenhet (Handelsbanken, u.å., e). I och med att fokuset ligger på den enskilda 

kunden och dennes behov sker ingen central marknadsföring, utan det är upp till var och 

ett av kontoren då de känner sin lokala marknad bäst (Handelsbanken, 2010, s. 3). 

5.3 Företagskultur och värderingar 

Handelsbanken förklarar att deras starka företagskultur och värderingar är avgörande för 

bankens framgång (Handelsbanken, u.å., h). Dessa finns förankrade i deras 

decentraliserade arbetssätt och menar att den interna rörligheten bidrar till att såväl 

arbetssättet som kulturen sprids genom hela verksamheten (Handelsbanken, u.å., h). 

Handelsbanken förklarar att stark etik skapar förtroende och menar att deras framgång är 

beroende av att kunder och omvärlden känner förtroende för organisationen 

(Handelsbanken, u.å., a). Banken beskriver att deras grundläggande värderingar gentemot 

sina anställda är att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare (Handelsbanken, u.å., b). 
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5.4 Vad banken efterfrågar 

Vid rekrytering söker Handelsbanken efter personer som delar organisationens 

grundläggande värderingar som främst handlar om relationen mellan anställda och 

kunder (Handelsbanken, u.å., g). Banken menar att det är koncernens gemensamma 

värderingar som skapar bankens kultur, arbetssätt och grundläggande människosyn 

(Handelsbanken, u.å., g). Vid rekrytering har arbetsgivaren som mål att bygga en 

långsiktig relation med den anställde (Handelsbanken, u.å., h). För att detta ska vara 

möjligt tror Handelsbanken att de måste erbjuda den anställde förutsättningar för att 

utvecklas i arbetet samt att de behöver möta den anställde i det stadie i livet som individen 

befinner sig i (Handelsbanken, u.å., h). Handelsbanken beskriver att jämställdhet, 

mångfald och en inkluderande kultur är delar av deras grundläggande värderingar 

(Handelsbanken, u.å., f). Med det menas att man vill ta tillvara på de anställdas potential 

samt bredda rekryteringsbasen för att bli mer än arbetsgivare med anställda som speglar 

samhället som man verkar inom.  Handelsbanken söker den som brinner för kundservice 

och är ansvarstagande, lösningsorienterad och tar initiativ (Handelsbanken, u.å., e). Att 

ledarskap är något som intresserar den sökande och att den eventuellt är öppen för att 

rekryteras internt till andra orter nationellt eller internationellt (Handelsbanken, u.å., e). 

5.5 Vad banken erbjuder de anställda 

Banken skriver att de som arbetsgivare erbjuder många utvecklingsmöjligheter, 

exempelvis fördjupning inom det område som individen finner mest intressant men även 

att inta en chefsposition efter att individen lärt sig arbetsuppgifterna från grunden 

(Handelsbanken, u.å., e). Även att inta en ny tjänst på annan ort inom Sverige samt att 

arbeta internationellt är något som Handelsbanken erbjuder (Handelsbanken u.å., e). 

Individens inlärningsprocess sker via interna utbildningar, vilket sker kontinuerligt och 

strukturerat via bankens personalavdelning och centrala enheter (Handelsbanken, u.å., h). 

Då banken arbetar med att rekrytera internt genomförs det årliga individuella planers- och 

utvecklingssamtal för att ta reda på den anställdas mål och om de är möjliga att uppnå 

utifrån det egna kontorets verksamhetsplanering (Handelsbanken, u.å., h). De uppsatta 

målen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren följs sedan upp under året (Handelsbanken, 

u.å., h). 
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens insamlade data från de genomförda intervjuerna. 

Respondenternas svar kommer att redovisas utifrån de valda temana, baserade på 

intervjufrågorna. Empirin kommer att stärkas med citat från respondenterna. I och med 

respondenternas anonymitet kommer samtliga respondenter att benämnas som R1, R2, 

R3 upp till R10 istället för deras namn. Organisationen som samtliga respondenter är 

anställda vid är Handelsbanken. Vidare utgör detta kapitel grunden för kommande 

kapitel, analys och slutsats. 

6.1 Beskrivning av respondenter 

I tabellen nedan har frågorna ett, två, fyra och fem från intervjuguiden (Appendix 3) 

sammanfattats för att få en överblick över vilka respondenter som deltagit i denna studie. 

I och med beslutet att respondenterna ska förbli anonyma så kallas individerna i denna 

studie för R1 till och med R10. Tabellen innehåller information om hur långt respektive 

intervjutillfälle varade, vilken titel inom organisationen som respondenten innehar. 

Vilken typ av anställning som respondenten har i nuläget, hur länge respondenten varit 

anställd inom organisationen i intervall om fem år samt antal titlar respondenten har haft 

under sin anställningstid. Antal titlar innebär hur många olika typer av tjänster som 

individen angett att den haft inom Handelsbanken. Majoriteten av respondenterna har 

angett att de jobbat på flera olika kontor inom Handelsbanken även om de innehaft sin 

tjänst på ett specifikt kontor och då har vi räknat det som en titel då det innebär samma 

typ av tjänst. 

 

Tabell 3: Beskrivning av respondenter 

R Tid Titel Anställningstyp 

(förkortas anst.) 

Anställnings- 

tid 

Antal 

titlar 

under 

anst.tid 

R1 15 

min 

Kundtjänst Timanst. 0–4 år 1 

R2 28 

min  

Privat- & 

företagsrådgivare 

Tillsvidareanst. 5–9 år 2 

R3 26 

min 

Kundtjänst Timanst. 0–4 år 1 

R4 17min  Kundtjänst Timanst. 0–4 år 1 

R5 36 

min 

Ställföreträdande 

kontorschef 

Tillsvidareanst. 10–14 år 4 

R6 36 

min 

Kontorschef Tillsvidareanst. 20–24 år 3 
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R7 21 

min 

Privat- & 

företagsrådgivare 

Tillsvidareanst. 25–29 år 7 

R8 24 

min 

Studentprogrammet Timanst. övergår 

tillsvidareanst. 

0–4 år 1 

R9 59 

min 

Ställföreträdande 

kontorschef 

Tillsvidareanst. 25–29 år 6 

R10 30 

min 

Privatrådgivare Tillsvidareanst. 5–9 år 3 

 

6.2 Arbetssätt 

När vi bad respondenterna berätta kort om organisationen som arbetsgivare berättade 

samtliga om arbetsgivarens arbetssätt och struktur. Samtliga respondenter ansåg att 

organisationens arbetssätt var väldigt unikt och karaktäristiskt för arbetsgivaren oavsett 

hur länge respondenten varit anställd inom organisationen och titel. Detta resulterade i att 

arbetssättet kontinuerligt nämndes av samtliga respondenter under respektive 

intervjutillfälle. Vad som kännetecknar arbetssättet inom organisationen är att det är 

decentraliserat och nedan följer utdrag ur respondenternas svar som redogör för 

arbetssättet på ett tydligt sätt. 

  

Respondent R2 förklarade sin arbetsgivare Handelsbanken och dess arbetssätt som: “En 

decentraliserad organisation där vi har vårt kontorsnät som är vårt allra största vapen, 

medans konkurrenterna svänger vänster så svänger vi höger. När konkurrenterna lägger 

ned kontor och mer centraliserar sitt styre och beslutsfattande så väljer vi helt enkelt att 

decentralisera det”. Med det menade R2 att dennes arbetsgivare har ett differentierat 

arbetssätt och organisationsstruktur jämfört med dess konkurrenter på marknaden. Även 

R1 berättade att organisationen jobbar på att ha många kontor istället för att centralisera 

sig och att de därmed skiljer sig från deras konkurrenter på marknaden. Hen berättade 

även att hens arbetsgivare tänkte lite mer på kundkontakten än vad konkurrenterna gör. 

Det decentraliserade arbetssättet kännetecknas av att de anställda får ta många egna beslut 

vilket samtliga respondenter tagit upp. För att de anställda ska kunna ta egna beslut har 

de anställda förklarat det som att Handelsbanken ger dem förutsättningar genom stöttning 

och uppbackning. Detta förklarar R2 som att “det är lite som att sitta på en stol utan 

ryggstöd. Dom vill att du ska sitta kvar men inte att du ska luta dig bakåt och liksom tro 

att någon annan ska ta besluten åt dig för då kommer du att ramla bak. Men skulle du 

ramla bak så har du organisationen bakom dig som tar emot dig”. 

  

Det decentraliserade arbetssättet som Handelsbanken arbetar efter innebär att varje kontor 

har bestämmanderätt, ansvarar för sitt eget resultat samt utformar och anpassar sin 

verksamhet efter den lokala marknaden. Respondenterna R5, R6, R7 och R9 som alla 

arbetat inom organisationen i minst tio år förklarar att varje enskilt kontor kan ses som 

ett eget litet företag. Anledningen till att organisationen väljer ett decentraliserat istället 

för ett centraliserat arbetssätt som deras konkurrenter är att de tror på lokal närvaro, 

kompetens och kännedom om den lokala marknaden som de menar att de endast kan 

inneha om de finns och syns nära kunden. Det har lett till att trots som R7 nämner: “Vi 
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lever i en digital tid men vi tror på att finnas både lokalt och digitalt” är Handelsbanken 

starkast förknippad med lokal närvaro. Den lokala kännedomen är något som genomsyrar 

hela organisationen och det visas genom att organisationen har valt att behålla många 

kontor på mindre orter för att fortsätta känna sina kunder och visa närvaro, detta nämner 

respondenterna R2, R4, R5, R7, R8 och R9. Dock menar R9 att denna strategi är kostsam 

för organisationen samtidigt som det ses som en av arbetsgivarens styrkor. Något som 

organisationen förknippas med enligt R9 är sin kostnadseffektivitet vilket kan påverka 

atmosfären negativt. 

   

Den decentraliserade strukturen upplevs dock inte endast som positiv av samtliga 

respondenter. Respondenten R3 som är timanställd inom banken och har arbetat på olika 

kontor i flertalet kommuner har i och med sin tid som anställd i organisationen upplevt 

svårigheter gällande organisationens struktur. Decentraliseringen och varje kontors 

bestämmanderätt och anpassning efter den lokala marknaden har lett till att hen har känt 

osäkerhet angående vad som förväntats av hen i hens yrkesroll vid arbete på annan ort 

och kontor. Hen menade att det saknades fasta rutiner på hur anställda som kom från ett 

annat kontor skulle informeras gällande genomförande av arbetsuppgifter på det nya 

kontoret. I och med avsaknaden av lokalkännedom samt kunskap om det för hen nya 

kontorets arbetssätt så upplevde R3 att kundmötet kunde påverkas negativt. Även 

respondent R9 tar upp utmaningar gällande arbetsgivarens arbetssätt. R9 menade att en 

utmaning med det decentraliserade arbetssättet är att den anställde ska behärska många 

aspekter i sin yrkesroll vilket kan upplevas som kravfyllt. 

  

Att organisationen har många kontor inom små avstånd betyder att förutom att finnas nära 

kunderna att finns det många kontor att arbeta på som anställd, detta är något som ett 

flertal respondenter nämner. Handelsbanken har som strategi att främst rekrytera internt 

vilket leder till att många av de anställda som intervjuades hade arbetat på ett flertal olika 

kontor, många i ett flertal kommuner. Samtliga respondenter menar att det är en styrka 

att organisationen kan erbjuda de anställda att byta tjänster och kontor om den anställde 

är intresserad av detta. Antingen för att få ytterligare ansvar och göra karriär men även 

att byta tjänst eller kontor för att det passar individens livssituation bättre. Denna 

möjlighet till utveckling och att göra karriär inom organisationen är något som bland 

annat respondent R2, R3, R7 och R10 säger att arbetsgivaren är väldigt lyhörda och 

positiva till. Detta är även något de själva har upplevt under sin tid som anställd inom 

organisationen. Ett exempel är respondent R7 som idag är kontorschef och befinner sig i 

intervallet 25–29 år gällande anställningstid har innehaft ett flertal tjänster på olika 

kontor. Allt från mindre kontor med ett fåtal anställda till kontor med större 

personalstyrka. Förutom att ha arbetat på ett flertal kontor har hen även besuttit olika 

typer av tjänster med varierande arbetsuppgifter och denna möjlighet ser hen som en 

styrka hos arbetsgivaren. Ytterligare en respondent som har upplevt arbetsgivarens 

positiva inställning till individens vilja att utvecklas och röra sig internt inom 

organisationen är R8. Det har lett till att hen kommer att tillträda en tillsvidareanställning 

i annan kommun än den hen har arbetat som timanställd i tidigare. 

  

Vidare gällande var organisationen är verksam berättade respondenterna R6, R7 och R9 

att organisationen inte endast är verksam i Sverige utan även har kontor i andra länder 

runt om i världen. Detta skapar möjligheter till att anställda som är intresserade av att 

utvecklas vidare och prova på att arbeta utanför Sverige kan erbjudas tjänster 

internationellt utan att behöva byta arbetsgivare och organisationstillhörighet. 
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Respondent R2 som har arbetat inom organisationen i minst fem år och inom två olika 

kommuner menade att organisationen öppnade fler kontor medan R9 och R10 som har 

jobbat inom organisationen som befinner sig i intervallet 25–29 år respektive 5-9 år och 

tillhör en annan kommun än R2 upplevde att organisationen under senare år hade stängt 

ett flertal mindre kontor. R10 såg det som en negativ utveckling eftersom det påverkade 

dels de anställdas möjligheter att bli chef men också deras möjlighet att rotera mellan de 

olika kontoren. Även ställföreträdande kontorschefen R5 som arbetade i samma kommun 

som R2 berättade att anledningen till att hen valde att söka sig till organisationen var på 

grund av det stora antalet kontor som fanns inom kommunen och därmed gjorde det 

möjligt för hen att söka och få en chefsposition. 

  

Att Handelsbanken är lyhörd inför individen är något som många av de anställda 

upplever. Respondent R6 menar att arbetsgivaren visar detta genom att prata med de 

anställda kontinuerligt, främst via de personliga utvecklingssamtalen som genomförs med 

arbetstagarens närmsta chef årligen. Dialog angående arbetstagarens mål och önskan om 

utveckling gås exempelvis igenom på dessa möten och tillsammans tas en plan fram hur 

man ska gå tillväga för att individen ska uppnå sina både kort- och långsiktiga mål. R9 

som är ställföreträdande kontorschef menar att organisationen visar de anställda 

uppmuntran genom att försöka hjälpa de anställda att uppnå sina mål. Detta menar R9 är 

en anledning till att många anställda vill stanna inom organisationen. Respondent R8 och 

R9 ger exempel på att organisationen visar att de försöker hjälpa de anställda genom att 

erbjuda dem utbildningar på arbetsplatsen som de anmäler sig till i samråd med sin chef. 

Samt lägger upp en handlingsplan över vad den anställde behöver göra praktiskt för att 

uppnå sina mål som exempelvis kan innebära en ny typ av tjänst. R5 berättar om 

öppenheten och hens positiva upplevelser av att rotera och byta tjänst inom 

organisationen, hen sade att det var en självklarhet att berätta för sin chef om man sökte 

en ny tjänst inom organisationen.  

6.3 Arbetsgivarvarumärke 

I följande tema kommer respondenternas svar att sammanflätas då många respondenter 

har angett liknande svar angående deras upplevelser om arbetsgivarens varumärke. Temat 

bygger på frågorna 12 och 13 (Appendix 3). I detta tema har svaren förkortats ned då vi 

märkte att frågorna hade ett externt perspektiv snarare än ett internt perspektiv. Vi tog 

med de delarna av svaren som vi ansåg var relevanta för vår frågeställning. 

  

Samtliga respondenter uppfattar sin arbetsgivares varumärke som starkt. Att varumärket 

uppfattas som starkt tror R2, R6 och R9 beror på att organisationen är en av få storbanker 

som aldrig har tagit emot nödlån och därmed ser hen banken som en stabil bank. R8 tror 

att det starka varumärket grundar sig i att banken historiskt sett haft ett jättebra förtroende 

och att man idag har nöjda kunder som kan lita på banken i stor utsträckning. R5 och R10 

beskriver sin arbetsgivares varumärke som tryggt, stabilt och säkert. R2 tar också upp att 

banken funnits väldigt länge och att den även har ett högt anseende internationellt. Även 

R8 menar på att banken funnits länge och därmed haft möjlighet att bygga upp ett starkt 

varumärke. R3 ser varumärket som tryggt och traditionellt och menar att organisationen 

månar om den lokala närvaron genom att finnas på plats på den lokala orten så att kunder 

kan komma och träffa sin kontaktperson på banken. Exempel på anledningar till att 

arbetsgivarvarumärket uppfattas som tryggt och stabilt är enligt R9 att banken i mångt 

och mycket säljer ett förtroende. Skulle förtroendet naggas i kanten så tror R9 att 

lönsamheten på lång sikt skulle överges eftersom med ett lågt förtroende går det inte att 
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ta lika mycket betalt. R7 känner sig stolt över att representera sin organisation såväl på 

jobbet som utanför och detta beror på att: “vi står för bra grejer”. 

6.4 Förmåner 

I detta tema frågade vi respondenterna angående förmåner som förknippas med 

arbetsgivaren och varför de sökte sig till organisationen. Då menade vi symboliska 

förmåner och inte materiella förmåner så som lön. Ibland fick vi ge exempel för att 

förtydliga vad vi menade med symboliska förmåner och då i form exempelvis 

organisationskultur. Här har vi valt att presentera varje respondents svar var för sig 

eftersom vi har sammanställt respondentens svar från fråga sex, sju, åtta samt 21 

(Appendix 3). Strukturen på dessa svar anser vi underlätta för läsaren och ger den en 

djupare förståelse i och med den individuella uppdelningen respondenterna emellan. 

  

R1 sökte sig till organisationen efter att ha fått tips av en kompis. R1 svarade något 

tveksamt att arbetsuppgifter fanns inom hens intresseområde samt utbildningsområde 

vilket gjorde att hen tilltalades att bli en del av organisationen. Vidare upplever R1 att 

hen har fått ta del av dessa förmåner. R1 berättar att hen inte vet om förmånerna behöver 

förändras då hen endast är timanställd och inte anser att det är speciellt många förmåner 

som förekommer då. R2 berättade att det var organisationens arbetssätt och goda rykte 

som lockade respondenten att bli en del av organisationen. Det personliga ansvaret och 

att få ta mycket egna initiativ var det som främst intresserade individen. Även att kunna 

styra sin vardag på arbetet och att strukturen på organisationen är platt lockade, att man 

har nära till närmsta chef och där vidare till VD:n. Respondenten upplevde att hen har fått 

ta del av dessa förmåner under hela sin anställningstid, och hen befinner sig inom 

intervallet 5-9 år gällande anställningstid. Mindre i början men ju längre tid som gått 

desto mer har hen fått ta del av dem, i nuläget anser R2 att hen får ta del av dem varje 

dag. R2 upplever inte att någon förmån behöver förändras utan att det är jättebra som det 

är med medbestämmanderätten. 

  

Omfattande och varierande arbetsuppgifter var något som lockade respondent R3 till att 

bli en del av organisationen och R3, som arbetat på olika kontor i olika kommuner. Det 

decentraliserade arbetssättet och det egna beslutstagandet upplevde respondenten som 

något som hen fått ta del av samt att hen fått uppleva i arbetssätt på olika kontor. R3 anser 

sig inte ha vetskap om vilka förmåner som arbetsgivaren erbjuder hen i dagsläget men 

hen har ändå en känsla av att de förmåner som finns nu är bra. R3 fortsätter att berätta att 

hen möjligtvis saknar mer generella policys som gäller övergripande mellan kontoren då 

hen upplevt att det i vissa lägen kan vara svårt att veta hur man ska vara på de olika 

kontoren i de olika kommunerna.   

  

Arbetsgivarens goda rykte och att personal verkar trivas där var det som tilltalade R4 att 

bli en del av organisationen och R4 fick även tips av en kompis av att söka sig till 

organisationen. Respondentens upplever att hen har fått ta del av förmånerna eftersom 

även hen trivs väldigt bra på arbetsplatsen. Det beror på att personalen är hjälpsam och 

att arbetsgivaren är mån om personalen och vill att de anställda ska stanna inom 

organisationen. Vid följdfrågan om hen alltid fått ta del av dessa förmåner så berättar 

respondenten att hen inte har tagit del av förmånerna jättemycket under sina 0–4 år som 

timanställd. R4 anser inte att några av de förmåner som arbetsgivaren erbjuder behöver 

förändras men vet inte om hen tagit del av så många av förmånerna egentligen, men vet 

inte heller vad som skulle kunna förbättras. 
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R5 som idag är ställföreträdande kontorschef lockades av att kunna göra karriär inom 

organisationen utan att behöva flytta då hen såg många möjligheter inom den kommun 

där hen arbetar. Hen valde därmed aktivt att lämna sin tidigare arbetsgivare inom samma 

bransch för att kunna uppfylla sina karriärdrömmar. Decentraliseringen, tron på 

medarbetaren och att få bestämma själv gjorde att R5 ville arbeta för organisationen. Hen 

känner att hen har fått ta del av dessa förmåner under sina 10–14 år inom organisationen 

och skulle inte vilja byta arbetsgivare. Eftersom respondenten har kunnat söka de tjänster 

som hen velat upplever hen att hon alltid fått ta del av förmånerna. R5 anser inte att 

arbetsgivarens förmåner behöver förändras utan tycker det är jättebra som det är och 

menar att arbetsgivaren snarare marknadsför sina förmåner till anställda på ett annat sätt 

nu jämfört med förr. Förr fokuserade man på förmånligt pensionssparande medan man 

idag snarare fokuserar på möjligheterna som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och 

trycker på att arbetsuppgifterna är varierande och roliga.    

  

Den platta strukturen på Handelsbanken och att få ta egna beslut på kontoret var de 

förmåner som lockade R6 till organisationen. Stort ansvar, att man jobbar nära varandra, 

att alla blir sedda och bidrar till verksamheten var ytterligare bidragande faktorer. R6 

svarar ett tydligt ja angående om hen fått ta del av förmånerna under sina 20–24 år som 

anställd inom organisationen och menar att alla är en del av verksamheten och behövs. 

Respondenten har inte upplevt förändring gällande förmånerna under sin anställningstid 

och menar på att organisationen har en viss kultur och arbetar på ett visst sätt som fungerar 

bra. Hen berättar vidare att många trivs som jobbar för organisationen och blir fast på ett 

positivt sätt. R6 anser inte att förmånerna som arbetsgivaren erbjuder sina anställda 

behöver förändras utan menar att man aktivt som anställd söker sig till en organisation 

som man är intresserad av och med den kommer det förmåner som man får ta del av. 

Utöver dessa förmåner anser R6 att man inte kan ställa några ytterligare krav på förmåner 

utan att man får vara glad för det man får och hen går därmed inte runt och tänker på om 

hen saknar något. 

  

I nuläget arbetar R7 som kontorschef och har varit en del av organisationen i 25–29 år 

och det var det egna ansvaret likaväl som det lokala tankesättet som tilltalade respondent 

R7 till att bli en del av organisationen. R7:s upplevelser av att få lära känna och följa 

kunderna på lång sikt var även något som lockade hen till organisationen. Respondenten 

känner att hen får möjlighet att utvecklas och flytta på sig internt i och med: “räcker jag 

upp handen att jag skulle vilja prova det här så får jag möjligheten om den ändå finns”. 

Det här är något som hen har upplevt i och med att hen säger “jag tycker att 

organisationen alltid har varit öppen och mottaglig och intresserad av mig som individ 

och min potential”. R7 tror att så länger organisationen fortsätter att visa tillit till var och 

en av medarbetarna och ge dem arbetsuppgifter att leverera och arbeta på så tror hen att 

arbetsgivaren kommer fortsätta att ha nöjda medarbetare. Därmed anser inte R7 att något 

behöver förändras.    

  

De förmåner som lockade R8 att bli en del av organisationen var att hen upplevde att 

arbetsgivaren kan erbjuda de förutsättningar som behövs för att hen ska utvecklas och ta 

sig dit hen vill genom bra coachning och stöd. Hen tar även upp bra teamkänsla och den 

decentraliserade strukturen, som innebär eget beslutsfattande. Dessa förmåner upplever 

R8 “ger mig motivation och glädje i arbetet, att min arbetsgivare tror på mig och min 

kunskap och de tror jag också leder till att både jag blir nöjdare och bidrar till ett bättre 

resultat”. Respondenten upplever att hen alltid fått ta del av förmåner i stor utsträckning 
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genom att hen fått ett stort nätverk inom organisationen samt en grundlig 

inlärningsprocess. Förmånerna har blivit starkare under respondentens 0–4 åriga 

anställningstid. R8 menar att vid starten var det mest en inlärningsprocess för att komma 

in i systemet och organisationens värderingar. Nu får hen chansen att utvecklas mer 

kunskapsmässigt via internutbildningar. R8 anser inte att några förmåner som 

arbetsgivaren erbjuder sina anställda behöver förändras. 

  

R9 är ställföreträdande kontorschef och har varit anställd inom organisationen i 25–29 år. 

R9 berättar att hen bildat sig en uppfattning om att arbetsgivaren var bra och därför sökte 

sig till organisationen. Detta berodde på många olika aspekter, dels utifrån att ha läst på 

om arbetsgivaren samt utifrån bekanta som berättat vad det innebar att vara anställd inom 

organisationen. R9 tar upp aspekten trygg arbetsgivare i och med att dem ej har sagt upp 

någon på grund av arbetsbrist under de senaste 45–50 åren. En annan aspekt är att 

organisationen är platt och erbjuder möjligheter att gå många olika vägar för att göra 

något nytt antingen nationellt eller internationellt. Respondenten känner absolut att hen 

fått ta del av förmånerna och tror att “för att man ska må bra och gilla att jobba i ett 

företag är det viktigt att man känner att kulturen överensstämmer med ens värderingar, 

i alla fall hyggligt”. För R9 innebär kulturen stor frihet. Hen berättade att hen inte fick ta 

del av förmånerna under de första åren på grund av en anställning på ett litet kontor och 

med en chef som inte var så delaktig och intresserad av individerna som arbetade på 

kontoret. Till vilken utsträckning hen har fått ta del av förmånerna beror enligt R9 själv 

på vilken chef hen haft. Vid frågan om någon av de förmåner som arbetsgivaren erbjuder 

sina anställda behöver förändras tar R9 upp att det i dagsläget är stort fokus på kostnader 

och att det ibland kan påverka atmosfären på ett trist sätt. R9 menar dock att: “om man 

släpper på den kulturen så är det snabbt lätt hänt att kostnaderna skenar iväg”.   

  

R10 som varit anställd i 5–9 år berättade en kort anekdot om att när hen sökte sommarjobb 

bland bankerna i stan och spontant passerade Handelsbankens kontor som hen tidigare 

inte lagt märke till sprang R10 hem och hämtade ytterligare ett CV. När R10 kom in på 

organisationens kontor och pratade med en anställd fick hen ett bra intryck. Respondenten 

berättar vidare att hen kände att här vill jag jobba. Vid frågan vilka förmåner det var som 

lockade respondenten att bli en del av Handelsbanken så svarade R10 att det var känslan 

som var avgörande. R10 kände sig väl bemött och fick information av hur man arbetade 

på organisationen av en anställd vilket tilltalade R10. Respondenten känner absolut att 

hen fått ta del av förmånerna i form av att man diskuterar värdegrunder ofta samt gör 

personliga uppföljningar årligen. Hen menar att i och med att man gör dessa personliga 

uppföljningar från dag ett så får man ta del av dessa förmåner direkt som nyanställd. R10 

upplever att de anställda har det rätt bra och att inga direkta förmåner som arbetsgivaren 

erbjuder sina anställda behöver förändras. När det gäller organisationskulturen tar R10 

upp mångfald och menar att det är en homogen grupp av människor som jobbar inom 

organisationen. Frågan är om det endast är en typ av människor som söker sig till 

branschen eller om det är så att arbetsgivarna är för dåliga på att uppmuntra mångfald. 

R10 berättar att hen tror att organisationen jobbar med denna fråga genom att man bland 

annat försöker marknadsföra sig och synas på ett annat sätt. 

6.5 Förväntningar 

Även i detta stycke kommer respondenternas svar gås igenom individuellt för att 

underlätta för läsaren. Detta tema bygger på fråga nio och 10 som berör den anställdes 

förväntningar (Appendix 3). 
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På frågan angående förväntningar på organisationen vid anställningens start gällande 

sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen svarade R1 att hen inte hade jättemånga 

förväntningar. Det berodde på att det blev klart ungefär en månad innan hen skulle 

påbörja sin timanställning och att hen därmed inte riktigt hunnit fundera allt för länge på 

det. Gällande om dessa förväntningar har förändrats under sin anställningstid på 0–4 år 

så svarade R1 att hen inte hade så många förväntningar till en början. Hen trivs jättebra 

på sin arbetsplats. Eventuellt har de blivit positivare i och med att hen känner att det är 

bra sammanhållning och de är duktiga på att även få timanställda att känna sig som en 

del i gänget. 

  

R2 hade stora förväntningar då hen hade hört väldigt gott om organisationen som 

arbetsgivare från vänner och bekanta som jobbat inom och talat väl om organisationen. 

R2:s upplevelse är även att de tar väl hand om nya kollegor och ser till att de kommer in 

i gruppen. R2 som varit en del av organisationen i 5–9 år upplever att kollegorna från dag 

ett ville ha hen på arbetsplatsen och har sedan dess känt sig uppskattad av såväl kollegor 

som arbetsgivare. R2 upplever inte att förväntningarna förändrats utan istället att de har 

förstärkts ju längre hen har arbetat inom organisationen och ju större del hen blivit av 

organisationen. Respondenten upplever att hen fått fler ansvarsområden och att hen har 

blivit lika väl bemött oavsett vilket kontor eller vilken ort hen arbetat på.    

  

När respondent R3 svarade på frågan om vilka förväntningar hen haft på organisationen 

vid anställningens start gällande sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen sa hen 

skämtsamt att hon var lite rädd. Det berodde på hens uppfattning om att de som arbetade 

inom organisationen skulle vara strikta och noggranna. Dock fick R3 en annan bild när 

hen väl kom in i organisationen. Hen kände även att precis som på alla andra arbetsplatser 

så kan man omöjligt kunna allting direkt när man börjar. Ju längre R3 varit inom 

organisationen har hen märkt att den strikta kulturen inte är lika strikt som hen trodde 

från början. Respondenten påpekar därmed att den största skillnaden var bekvämligheten, 

vilken blev mycket högre när hen väl kom in i organisationen och nu har hen varit inom 

organisationen i 0–4 år. 

  

Respondenten R4:s förväntningar gällande sociala beteenden och attityder på 

arbetsplatsen vid anställningens start var att folk skulle vara trevliga och hjälpsamma. 

Hen tycker inte att dessa förväntningar har förändrats under sina 0–4 år inom 

organisationen. 

  

R5 som är ställföreträdande kontorschef hade förväntningar om att man skulle arbeta mer 

som ett lag på Handelsbanken. Detta berodde på att hen var medveten om arbetsgivarens 

decentraliserade arbetssätt i förhållande till hens tidigare arbetsgivare inom samma 

bransch. Detta anser respondenten har förstärkts ytterligare under sina 10–14 år inom 

organisationen vilket beror på att det var bättre än vad hen trodde. Hen hade även 

förväntningar på att få göra roliga affärer och träffa jättetrevliga kunder samt att det inte 

skulle läggas någon prestige på vem som utför vad. Prestigelösheten när det kommer till 

arbetsuppgifter visar på att alla är viktiga och att man arbetar som ett lag. R6 hade alltid 

hört gott om organisationen som arbetsgivare och uppfattar att det var som hen trodde 

eftersom organisationen hade en bra introduktion och att man fått växa med uppgifterna. 

R6 tar även upp möjligheten som finns att utvecklas efter egna önskemål. R6 upplever 

inte att förväntningarna har förändrats under hens 20-24åriga anställningstid. Att få lära 

sig massor var respondent R7:s förväntningar på organisationen innan hen blev en del av 
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den. Detta på grund av kollegor som hade mycket erfarenhet och som R7 såg möjlighet 

att lära sig av. Hen upplever att det varit så under hela hens 25–29 år långa anställningstid. 

R7 upplever att hen fått prova det hen velat under anställningstiden och hen upplever att 

detta beror på att arbetsgivaren litar på sina anställda. R7 upplever att hen känner sig sedd 

och hörd och att hen har många möjligheter inom organisationen. 

  

R8 förväntade sig att det skulle finnas en jämställdhet och en balans mellan kvinnor och 

män på kontoren samt att synen skulle vara god oavsett kön eller ras. R8 hade även en 

förväntan om att kollegorna skulle vara hjälpsamma och upplever att de stöttat och 

coachat hen under hens 0–4 år inom organisationen. R8 upplever att ju längre hen 

befunnit sig inom organisationen desto mer självgående har hen blivit. Detta har medfört 

att hen upplever att hen kan ha mer av ett utbyte med kollegorna och kan själv vara till 

hjälp. Därmed kan kollegorna hjälpas åt och lära av varandra i större utsträckning än när 

hen började sin anställning. 

  

R9 berättar att hen inte reflekterade så mycket över vilka förväntningar hen hade gällande 

sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen före sin anställningsstart men att hen tror 

att gemene man tänker sig bank som strikt med slips och knytblus. R9 beskriver att synen 

på banken har förändrats under sina 25–29 år som anställd inom organisationen och att 

hen nu upplever att banken har en lugn arbetsmiljö snarare än strikt. R10 menade att hen 

egentligen inte hade några förväntningar eller det skulle i så fall vara att folk skulle vara 

trevliga. R10 berättade att hen hade sommarjobbat där tidigare och visste vilka som 

arbetade på kontoret och att “de var bra folk”. Respondentens känsla överensstämde med 

den känsla som hen fått vid tillfället då hen sökt jobbet och varit på intervju. 

6.6 Motivation 

Respondenternas svar presenteras individuellt och temat utgörs av fråga 15 i 

intervjuguiden gällande motivation (Appendix 3). 

  

R1 berättade att givande arbetsuppgifter och trivsel är det som motiverar hen på en 

arbetsplats. Att arbetsuppgifterna varierar och att man gör nytta och hjälper till på något 

vis menar R1 är motiverande. Att R1 känner att det hen gör på jobbet faktiskt gör att 

någon, exempelvis en kund blir glad. Det som får R2 att känna motivation på en 

arbetsplats är medbestämmanderätt, att hen själv kan styra de hen gör och känna att det 

utförda arbetet och besluten verkligen gör skillnad. Respondenten berättar att hen skulle 

tycka det var väldigt tråkigt att gå till ett arbete och känna att hur mycket tid hen än lägger 

ner så syns ingen skillnad. Vidare berättar respondenten att på sin arbetsplats får hen 

verkligen uppskattning för det hen gör och att arbetsgivaren är väldigt duktig på att 

berömma eget initiativtagande och vilja att göra affärer, vilket motiverar R2. 

  

Respondenten R3 motiveras av varierande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Att de 

varierar men till den graden att man kan lära sig dem utan att det blir för mycket. Att man 

känner att man fortfarande kan utvecklas men även att man kan stanna kvar och hålla på 

med vissa arbetsuppgifter om man vill. Det ska dock finnas möjlighet att gå vidare och 

fördjupa sig och lära sig mer. Respondenten R4 berättade att hen motiveras av att veta att 

hen kan komma vidare istället för “det kommer inte hända något hur mycket jag än gör”, 

vilket istället skulle leda till att R4 blir omotiverad. För R5 är kollegorna allt för att känna 

motivation. Även vad de gör, att det är roligt att göra affärer. Det som gör att R6 känner 

motivation på en arbetsplats är att hen inte kan allt. Att det alltid är roligt att utvecklas, 
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att man får ta del av nya saker och att man inte riktigt vet vad varje dag egentligen kommer 

att erbjuda menar R6 är spännande.  

  

R7 upplever att arbetsglädje och motivation kommer utifrån att man har kul på jobbet och 

att man känner att man når dit man vill. Respondenten menar att det som får hen att känna 

motivation är kunderna, affärer och kundnöjdheten. Att hen känner att hen har hjälpt och 

gjort något för den här personen och inte bara har “gjort en pinne i statistiken”. Det som 

motiverar R8 på en arbetsplats är att arbetsgivaren ser det hen gör och att hen får möjlighet 

att utvecklas. Att arbetsgivaren lägger ner de resurser och den tid som behövs för att den 

anställda ska nå dit. 

  

R9 anser att det är många saker som bidrar till att hen känner motivation. Det kommer 

oftast ned på att träffa människor och att känna glädje och att kundmötet blev bra. R9 

känner att det är härligt om hen har gjort ett avtryck hos en kund. Även att kollegorna 

mår bra är viktigt för hen som innehar en chefsposition. Utöver trivsel, glädje och ett 

lyckat kundmöte så drivs R9 av tävlingsinstinkten att vilja leverera ett bra resultat och då 

helst även överträffa uppsatta målsättningar. Precis som R9 så motiveras R10 av att träffa 

människor och känna att man har hjälpt kunden. Enligt R10 är hens yrke väldigt socialt 

och det innebär att kundmötet är så mycket mer än att bara ge information till kunden och 

räcka över papper och ett kontonummer. Motivation uppstår när R10 får förklara för 

kunderna och hjälpa dem i ett beslut som de tycker är väldigt jobbigt. Speciellt om hen 

ser att kunderna blir glada och tacksamma. 

6.7 Vad de anställda värdesätter 

Detta tema är skapat med utgångspunkt från frågorna 14, 16–18 i intervjuguiden 

(Appendix 3). Samtliga frågor gäller vad individen värdesätter på en arbetsplats, både 

generellt men även på den specifika arbetsplatsen. Även om det individen värdesätter 

förändrats under anställningstiden samt om individen upplever att det hen värdesätter 

överensstämmer med vad arbetsgivaren värdesätter. Individernas svar presenteras 

individuellt för att underlätta för läsaren. 

  

Vad R1 värdesätter generellt hos en arbetsgivare är personalen och att man trivs på 

kontoret, att det är bra stämning. Mer specifikt med vad hen värdesätter högst med sin 

arbetsgivare är att det är en bra arbetsgivare, att dom tänker på de anställda. Även att 

kollegorna hjälps åt och är förstående och ödmjuka inför varandra och allas 

arbetsuppgifter. Sammanhållningen är något som respondenten värdesätter mer nu än vid 

anställningens start. Kring huruvida R1 upplever att det hen värdesätter stämmer överens 

med vad hens arbetsgivare värdesätter svarar R1 att hen tror att hen är mer fokuserad på 

att trivas på arbetsplatsen. Medan arbetsgivaren som organisation är mer fokuserad på att 

ha en god kundrelation. 

  

R2 värdesätter en trygg anställning utan att behöva känna några orosmoln inför eventuellt 

varsel exempelvis. Hen värdesätter även en arbetsgivare som har ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. De behöver inte vara en företrädare men att de ser 

till att ha en bra hållbarhetsprofil som klingar väl med den hållbarhetsprofil som hen själv 

har till vardags är viktigt för R2. Sedan värdesätter respondenten decentralisering och att 

man som individ får vara med och ta beslut. Just bestämmanderätten på arbetsplatsen är 

viktig för R2. Hen menar att då känner hen sig delaktig och “att det här är min 

arbetsplats. Jag har möjlighet att verkligen göra skillnad. Då vill du också prestera bra 
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på arbetsplatsen. Så det blir lite win win situation där”. Vad R2 värdesätter högst med 

sin arbetsgivare är dock svårare men att det i grunden är en bra arbetsgivare. Att de har 

funnits länge och att hen upplever att dem står för någonting som hen själv står för. R2 

berättar att hittills sett har det hen värdesätter inte förändrats under sin 5–9 åriga 

anställningstid. R2 berättar att hen tror att organisationen är duktiga på att redan från dag 

ett förmedla sin kultur, vad de står för och vilken arbetskultur de har, vilket gör att alla i 

organisationen är med på den. Enligt respondenten “är det inte bara något fint på ett 

papper som står där utan det är verkligen det som det jobbas emot och det syns varje dag 

på medarbetarna runt omkring på kontoren”. 

  

R3 berättar att det hen värdesätter generellt hos en arbetsgivare är att man ska känna sig 

trygg i form av stöttning i arbetsuppgifter, att kollegor litar på en och att man kan sitt jobb 

samt att man själv litar på sina kollegor. Att man får arbeta självständigt men samtidigt 

vet att det alltid finns någon att vända sig till, att man är ett team. Bra sammanhållning på 

arbetsplatsen är vad R3 värdesätter hos en arbetsgivare och när det kommer till hens 

specifika arbetsgivare så är det att ha nära till chefer. R3 upplever att cheferna är 

lättillgängliga och att man vet vem man ska vända sig till. R3 upplevde att hen i början 

av sin anställning värdesatte de interna supporttjänsterna mer och att hen nu värdesätter 

sammanhållningen mer och säger att: “vem, vilka kollegor du har, det är liksom allt”. Att 

man får ha roligt på arbetsplatsen och att man känner att det man gör på arbetsplatsen 

uppskattas är också något som R3 värdesätter. För nuvarande värdesätter R3 att hen kan 

rådfråga och diskutera med kollegorna istället för att bara försöka hitta ett svar på hur det 

är. R3 upplever att sin arbetsgivare värdesätter det hen själv värdesätter och nämner att 

arbetsgivaren vill att medarbetaren ska ha personlig närvaro med kunder. R3 beskriver 

det som att medarbetaren skapar ett förtroende för kunderna som gör att de känner sig 

trygga med banken. Sedan erbjuder arbetsgivaren backning i form av specialister som 

medarbetaren kan vända sig till för att få hjälp.      

  

R4 svarade att gällande en generell arbetsgivare värdesätter hen att arbetsgivaren är mån 

om sina anställda samt om att få dem att vilja stanna. Att arbetsgivaren lyssnar om det 

uppstår några problem och att de ger möjligheter till individer som vill utvecklas. 

Gällande sin arbetsgivare värdesätter hen de möjligheter som finns exempelvis gällande 

olika tjänster. Det är en stor organisation med mycket att göra och man behöver inte jobba 

på ett och samma kontor hela sin anställningstid utan man kan flytta sig internt inom 

organisationen både inom Sverige men också utomlands. R4 vet inte om det hen 

värdesätter har förändrats under sin anställningstid men upplever att det har blivit bättre 

då hen vet mer nu om vilka möjligheter som finns inom organisationen när hen varit 

anställd 0–4 år. På frågan om hen upplever att det hen värdesätter stämmer överens med 

vad sin arbetsgivare värdesätter svarade R4 tveksamt. Respondenten säger att hen tänker 

att de också vill att de anställda ska kunna utvecklas och göra olika saker beroende på vad 

individen vill. Det visar arbetsgivaren genom att även om det inte finns jobb på den 

anställdes nuvarande kontor så kan de pusha en till att söka på andra kontor där det finns 

jobb.  

  

Vad R5 värdesätter hos en arbetsgivare generellt var ganska självklart, nämligen att det 

finns utvecklingsmöjligheter, att de tror på en, trygghet och att ha ett fast jobb. Vad R5 

värdesätter högst med sin arbetsgivare är storleken på organisationen och antalet 

möjligheter som finns som anställd. Respondenten tycker inte att det hen värdesätter har 

förändrats under sin anställningstid. Hen tror att det hen värdesätter stämmer överens med 

vad arbetsgivaren värdesätter. Detta menar R5 på genom att de både tycker att man “får 
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gärna vara kvar i Handelsbanken hela livet men inte göra samma sak hela livet”. 

Respondenten berättar att det här är något som uppmuntras via bland annat 

utvecklingssamtal. Då R5 själv besitter en chefsposition berättar hen från arbetsgivarens 

sida att chefen ska vara involverad i den anställdes utveckling och är lyhörd över var den 

anställde vill någonstans.  

  

R6 värdesätter en arbetsgivare som är tydlig mot sina anställda, att det finns riktlinjer så 

att man som anställd vet vad som gäller. R6 uppskattar även att organisationen inte 

förändras hela tiden och menar att det är nog med samhällets utveckling och att det hade 

blivit lite väl mycket förändring om arbetsgivaren också ändrat sig och strukturerat 

om.  Det R6 värdesätter högst med sin arbetsgivare är just att organisationen inte gör tvära 

kast i förändring utan jobbar efter ett grundspår som de står fast vid och som har funnits 

sedan länge. R6 upplever inte att det hen värdesätter hos sin arbetsgivare förändrats under 

sin 20–24 åriga anställningstid. Respondenten anser också att det hen värdesätter stämmer 

överens med vad arbetsgivaren värdesätter. 

  

R7 uppger att det hen värdesätter hos en arbetsgivare är en öppen organisation där hen 

har möjlighet att komma till tals, som ser varje individ och deras respektive potential. R7 

säger att arbetsgivaren ser potential i hen trots hens ålder vilket upplevs som positivt då 

hen nämner att “jag känner mig inte på något vis som ett avvecklingsobjekt för att man 

vill få in nya hungriga eller så utan man ser fortfarande potential i mig också”. Med detta 

sagt värdesätter respondenten långsiktigheten som finns i arbetsgivarens arbetssätt och 

med det menar hen både relationen mellan arbetsgivaren och den anställda men även 

relationen mellan den anställde och kunden. På frågan om R7 upplever att det hen 

värdesätter förändrats under sina 25–29 år inom organisationen så tycker R7 inte att det 

har det. Respondenten menar att hen alltid sett möjligheterna som arbetsgivaren erbjudit 

och att dessa inte förändrats. Hen upplever att hen inte har behövt gå en rak väg utan har 

kunnat gå in och ut i olika arbetsroller inom organisationen. Att möjligheten finns att gå 

in och ut ur tjänster såväl i Sverige som utomlands beskriver R7 som en palett av 

möjligheter som hen värdesatt genom hela sin anställning. På frågan om R7 upplever att 

arbetsgivaren värdesätter det som R7 värdesätter svarar R7 att det tror hen. Hen tar upp 

flexibiliteten och utvecklingsmöjligheterna för varje individ och att detta är något som 

organisationen precis som R7 värdesätter. 

  

R8 värdesätter att arbetsgivaren tror på arbetstagarna och att man ger dem möjlighet att 

utvecklas. R8 värdesätter även att man har det trevligt på sitt arbete för hen tror det är 

väldigt viktigt att man trivs. Hen tror dels det leder till att alla mår bättre och vidare att 

man kan prestera bättre om man trivs. Det respondenten värdesätter specifikt med sin 

arbetsgivare är det decentraliserade arbetssättet, att hen får det förtroende hen behöver för 

att ta egna beslut. Även att hen känner att det är någon som stöttar i vilka beslut hen än 

tar och tror på hens kunskap är något R8 uppskattar med sin arbetsgivare. R8 anser att det 

hen och arbetsgivaren värdesätter överensstämmer. 

  

R9 värdesätter trivsel och att ha bra kollegor på arbetsplatsen. R9 värdesätter en stor 

organisation som är rikstäckande, vilket skapar möjligheter. R9 menar att hen trivs 

jättebra med att man vet vad man har och vad man får. R9 anser att arbetsgivarens 

villighet att utveckla och se till de anställdas bästa är vad hen värdesätter högst. På frågan 

om det den anställde värdesätter har förändrats under anställningstiden svarar R9 att 

organisationen precis som alla andra företag följer med i utvecklingen och det värdesätter 

R9. På frågan om vad R9 värdesätter stämmer överens med vad sin arbetsgivare 



 

 

50 

värdesätter håller R9 snabbt och övertygande med. R9 tror att man hamnar där så 

småningom, att dem delarna överensstämmer. 

  

Möjligheten att avancera är något som R10 värdesätter. Då möjligheten att bli chef, 

specialist och jobba utomlands finns. Även att banken är väldigt lyhörd och försöker 

hjälpa de anställda att nå dit de vill uppskattas. R10 berättar: ”ansvaret, att man faktiskt 

får bestämma rätt mycket själv bara man sköter sig eller vad man ska säga” och att “det 

är ingen som sitter hela tiden och kollar vad du gör” är något som R10 uppskattar med 

sin arbetsgivare. R10 förklarar att hen till en början värderade tryggheten i en fast 

anställning då hen fick jobb under finanskrisen 2008. R10 berättar att hen tillhör en 

väldigt trygg bank och att: “Här är man anställd resten av livet är det ju många som 

tänker och säger” och menar att då måste man ju ha det ganska bra. Detta tror R10 beror 

på att arbetsgivaren tar hand om sina anställda. Tryggheten finns fortfarande kvar i 

bakhuvudet hos respondenten men idag är flexibiliteten på arbetsplatsen något som R10 

värdesätter högre. R10 anser att det hen värdesätter överensstämmer med vad 

arbetsgivaren värdesätter. 

6.8 Delaktighet 

Detta tema berör huruvida den anställde känner sig som en del av sin organisation eller 

ej samt den anställdes upplevelse av hur denna eventuella delaktighet uppstått. Även de 

anställdas upplevelser inför att tillhöra sin organisation. Detta tema berör fråga 11 och 19 

(Appendix 3) och svaren på frågorna presenteras både individuellt och sammanställt. 

  

Respondent R1 känner sig som en del av organisationen under den tid som hen är på 

arbetsplatsen. Hen berättar att det beror på att hen känner sig välkommen och som “en i 

gänget på kontoret”, trots att hen endast har jobbat extra på sommaren. Precis som R1 så 

känner sig R3 absolut som en del av organisationen rent kulturmässigt eftersom de 

anställda tar väl hand om en. Faktorerna till att R3 känner sig som en del av organisationen 

är att man alltid kan rådfråga sina kollegor. Även att hen får delta i möten gör att hen 

känner sig delaktig. Ibland upplever dock R3 att hen befinner sig lite i ett mellanläge då 

hen är timanställd och är utlånad från sitt “hemkontor” till ett annat kontor för nuvarande.  

 

R2 känner som en del av organisationen till allra högsta grad. Det beror på att hen 

upplever att de beslut som hen tar påverkar organisationen i stor utsträckning och att 

organisationen backar hen vid beslutstagande. Respondent R4 svarar snabbt utan att tveka 

att hen känner sig som en del av organisationen. Det beror på att arbetsgivaren är mån om 

att de anställda ska stanna kvar i organisationen och fångar upp vad den anställde är 

intresserade av. Även R5 har alltid känt sig som en del av organisationen under sina 10–

14 år som anställd på de olika kontoren. Det beror på att hen känner sig som en del av ett 

nätverk som finns nära till hands och som backar upp vid behov. R6 känner utan tvekan 

sig som en del av sin organisation och tror att aspekten av att de anställda får ta mycket 

av besluten själva bidrar till denna känsla. De anställda på kontoret tar hela kedjan i ett 

ärende och skickar det inte vidare till någon central avdelning. R6 menar att det även 

finns en baksida med detta arbetssätt vilket är att den anställde förväntas göra mycket i 

sin roll men R6 menar att man då samtidigt får lära sig mycket.  

  

R7 svarar snabbt att hen känner sig som en del av organisationen vilket beror på att man 

som lokal aktör företräder sin arbetsgivare på jobbet såväl som utanför jobbet. Även 

känsla av att det är högt i tak och att organisationen har förtroende för respondenten. 
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Precis som tidigare respondenter så känner R8 sig som en del av organisationen. Hen 

anser att det beror på att hen känner sig som en del av teamet eftersom hen alltid blir bra 

bemött och uppskattad på arbetsplatsen. R9 säger att hen verkligen känner sig som en 

“Handelsbankare”, vilken hen även tror att de allra flesta inom organisationen gör. Det 

kan tänkas bero på att man enligt R9 pratar väldigt mycket om vad som är rätt och fel 

eftersom att man alltid representerar Handelsbanken. Ytterligare anledningar till att hen 

känner sig som en del av organisationen är att kollegorna som redan anammat kulturen i 

sin tur för vidare den vid inlärningen av nyanställda. Även R10 känner sig absolut som 

en del av organisationen, en faktor är att arbetsgivaren vill att de anställda ska känna sig 

delaktiga och därmed delger information för att alla ska kunna hjälpas åt och utvecklas. 

  

På frågan om den anställdes upplevelse inför att tillhöra organisationen svarade 8 av 10 

respondenter utan att tveka att de kände sig stolta över att tillhöra Handelsbanken. De 

ytterligare två respondenterna, R3 och R4 uttryckte det istället som att de tyckte om att 

tillhöra organisationen eftersom den är välkänd, och att de kunde stå för att de arbetade 

för sin arbetsgivare. 

6.9 Värderingar 

I detta tema presenterar vi respondenternas svar som behandlar värderingar. Dessa svar 

hör inte hemma i någon specifik fråga utan respondenterna har tagit upp det vid skilda 

tillfällen. Vi har därmed samlat det under ett tema då vi anser att detta är en viktig aspekt 

att presentera i det empiriska materialet då vi kommer att analysera huruvida de anställda 

och organisationen delar värderingar i analyskapitlet. 

  

Flertalet respondenter nämnde vikten av att dela värderingar generellt med en 

arbetsgivare men även specifikt med organisationen som de intervjuade individerna 

tillhör. De berättade om hur eventuellt delade värderingar undersöks från organisationens 

sida men även hur de eventuellt kan skapas. Respondent R9 berättar: “Det tror jag är 

viktigt oavsett vilket företag man arbetar hos, att man kan identifiera sig med företaget 

och de värderingar som företaget står för. Tror det skulle vara jättesvårt om jag skulle 

känna att det där gillar jag verkligen inte. Då tror jag att man inte skulle trivas heller.”. 

Hen menar att vikten av att dela värderingar med sin arbetsgivare är stor för att kunna 

känna delaktighet och gemenskap. För att ta reda på om arbetstagaren delar värderingar 

med sin arbetsgivare försöker man ta reda på detta så tidigt som möjligt vid anställningen. 

Eftersom arbetsgivaren har som strategi att växa organiskt anställs inte ett stort antal 

individer varje år vilket även R1 poängterar, att organisationen haft anställningsstopp 

under en längre tid. 

  

R2 förklarar att hen upplever att man ska vara lite på ett visst sätt för att vara anställd 

inom organisationen. Hen menar att man bör ha vissa värderingar själv för att passa in i 

miljön och organisationen. Detta menar R2 leder till att organisationen är ganska selektiv 

gällande vem man väljer att anställa. Om organisationen ser potential i en person så 

anställer de den men om de inte ser potential eller om värderingarna inte stämmer överens 

med organisationens så väljer Handelsbanken istället nästa kandidat. Genom att använda 

sig av denna metod menar respondenten att organisationen redan har “halva inne” när de 

väl tar in personen i verksamheten eftersom det går fort att föra vidare kulturen till den 

nyanställde. 
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R5 menar på att ofta börjar många unga arbeta extra hos organisationen under sin studietid 

och under somrarna. Då kan arbetsgivaren bilda sig en uppfattning om hur de tänker och 

arbetar och på det viset se om individerna skulle passa in i organisationens verksamhet. 

Respondent R9 förklarade att arbetsgivarens synsätt på den nyanställde är: “i början är 

de ju så att säga ett vitt blad som man sedan får försöka fylla på. Vi pratar väldigt mycket 

om våra värderingar och kulturen och hur vi hanterar olika situationer, på de viset lär 

man sig ganska snart vad det är som gäller och då kommer vi tillbaka till att endera så 

gillar man det och tycker att det här är bra och jag trivs med det här sättet att jobba. 

Eller så gör man det inte och då söker man sig härifrån”. Respondent R8 berättar att 

under hens första år i organisationen fick hen lära sig om organisationen och dess 

värderingar. Detta för att kunna se om hens personliga värderingar överensstämmer med 

arbetsgivarens värderingar. Hen påpekar att detta gjordes för att se om de matchade vilket 

var viktigt för annars skulle hen inte kunna stå för det företaget vill förmedla. Om så inte 

skulle vara fallet förklarar R8 det som att hen troligen inte skulle trivas på arbetsplatsen. 

6.10 De anställdas framtidsplaner 

Detta tema presenteras återigen individuellt och baseras på fråga nummer 20 som berör 

framtida planer hos den anställde. R1 är inställd på att arbeta inom revision efter att ha 

studerat klart och tror därmed inte att hen blir kvar inom organisationen. R2 är en person 

som alltid strävar framåt och menar att det är enkelt att göra det inom organisationen, det 

beror på hur långt individen är villig att gå. R2 menar att det finns oerhörda möjligheter 

inom organisationen på grund att arbetsgivaren erbjuder många olika typer av tjänster. 

R2 strävar efter en chefsposition och är inställd på att eventuellt behöva flytta eller pendla 

för att kunna börja sitt ledarskap och chefskap någonstans.  

  

R3 studerar fortfarande och menar att det finns väldigt många vägar att gå inom 

organisationen och tycker att arbetet är jättekul men är samtidigt intresserad av 

redovisning och anser då att man kommer ifrån banken väldigt mycket. R3 uttrycker även 

oro inför hur själva banksektorn kommer förändras i framtiden i takt med den digitala och 

globala utvecklingen. R3 kommer från en mindre ort och menar att även om 

organisationen har en vision om att finnas kvar på småorter så är hen inte säker på att det 

kommer gå rent kostnadsmässigt i framtiden. Därmed känner R3 att hen vill rikta in sig 

på redovisning och släppa banken lite. R4 är osäker inför framtiden och kommer 

antagligen även söka jobb på andra organisationer men tror ändå att hen kommer fortsätta 

inom organisationen eftersom hen har en fot inne och vet mycket om organisationen. 

  

R5 gillar chefs- och ledarskapet i sin nuvarande roll och ser en framtid inom 

organisationen i en annan typ av chefsroll. R6 svarar att hen inte riktigt vet hur 

framtidsplanerna ser ut yrkesmässigt och menar att det beror på att bankvärlden förändras 

i ett rasande tempo. Förändringarna beror dels på ny lagstiftning men också på grund av 

digitaliseringen i samhället som R6 menar gör att man inte riktigt vet hur det ser ut om 

fem år. Hen tror på en framtid inom Handelsbanken även om hen är osäker på vilken roll 

och hur den kommer se ut. R7 har en som mål att jobba internationellt före pensionen. 

Först vill dock R7 fortsätta i sin nuvarande position och göra färdigt utvecklingsarbetet 

på kontoret gällande digitaliseringen, utbilda kunder och förändra arbetssättet. R7 ser en 

framtid inom organisationen så länge både hen och organisationen fortsätter att vara nöjda 

med varandra och det har de varit hittills eftersom R7 alltid landat i en ny tjänst inom 

organisationen när hen varit redo för nästa steg i utvecklingen. 
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R8 tillträder en fast tjänst i juni och ser fram emot att kunna göra det hen brinner för. R9 

berättar att hen trivs jättebra på sitt kontor och har inga planer på att flytta vilket hade 

varit nödvändigt för att som R9 beskriver det ta nästa steg. R10 har inga planer på att söka 

något på annan ort utan trivs för tillfället bra. Hen menar att möjligheterna till att bli 

kontorschef har blivit sämre eftersom mindre kontor inom hens kommun har lagts ner 

vilket gör att steget att bli chef har blivit större. Förr innebar det att vara chef över två till 

tre personer men nu skulle det innebära att bli chef över 10 personer. R10 menar att det 

har blivit svårare att: “att man inte har de möjligheterna att hoppa runt och byta” lika 

enkelt som tidigare. 
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7. Analys 

Kapitlet kommer att delas upp i två analyser. Den första delen av analyskapitlet kommer 

att analysera de anställdas upplevelser, det vill säga resultatet i relation till 

Handelsbankens presenterade värdeerbjudande vilket återfinns i kapitel 5, för att besvara 

vår problemformulering. Den andra delen av analyskapitel berör resultatet kopplat till 

den teoretiska referensramen och är applicerbar oberoende av vilken organisation det 

rör sig om. 

7.1 Analys av Handelsbankens värdeerbjudande 

I följande kapitel analyseras det resultat som svarar på vår problemformulering för att 

Handelsbanken ska få kunskap och bli medveten om de anställdas upplevelser. Vilket kan 

ge insikter om de eventuellt behöver korrigera alternativt arbeta mer aktivt för att leva 

upp till det presenterade värdeerbjudandet. Vi har utgått från de teman som återfinns i 

kapitlet “Arbetsgivarens värdeerbjudande” för att sedan matcha dem gentemot de teman 

som återfinns i resultatkapitlet. Därmed har de nio temana från resultatet matchats mot 

de fem temana i arbetsgivarens värdeerbjudande. Vissa teman från resultatet återfinns 

på flera ställen i analysen. 

7.1.1 Arbetssätt 

I detta tema analyseras Handelsbankens arbetssätt och det rör temat arbetssätt från 

resultatet. Det som skiljer Handelsbanken från deras konkurrenter är det decentraliserade 

arbetssättet (Handelsbanken, u.å., d). Arbetssättet kräver att alla anställda fattar egna 

beslut i sin vardag vilket samtliga respondenter berättar att de gör oavsett vilken 

befattning de har och oavsett hur länge de arbetat för organisationen. Respondenternas 

upplevelser tyder på att Handelsbanken har lyckats förmedla till de anställda att banken 

är unika i sitt arbetssätt och därmed skiljer sig från sina konkurrenter. Arbetsgivaren 

förmedlar detta redan vid anställningens start och respondenterna berättar att arbetssättet 

är kärnan för hela organisationen och att det efterlevs varje dag på kontoret. De anställdas 

upplevelser överensstämmer med organisationens presenterade värdeerbjudande. De 

anställda beskriver också att det decentraliserade arbetssättet förknippas med det 

personliga mötet och att vara nära kunden vilket överensstämmer med Handelsbankens 

syn på arbetssättet (Handelsbanken, u.å., d). Detta beskriver de anställda beror på att varje 

kontor utformar och planerar sin egen verksamhet utefter de behov som finns på den 

lokala marknaden. Eftersom varje kontor är sin egen resultatenhet beskriver 

respondenterna det som att varje kontor är som ett eget företag, detta stämmer överens 

med vad arbetsgivaren säger (Handelsbanken, u.å., e). Därmed skiljer sig såväl rutiner 

som budget sig åt mellan de olika kontoren. 

  

En av respondenterna som arbetar på olika kontor i olika kommuner upplevde att 

rutinerna skiljer sig åt mellan de olika kontoren, vilket gjorde det svårt för hen att veta 

hur hen ska utföra arbetsuppgifterna. En respondent beskrev arbetssättet som 

Handelsbankens starkaste vapen och de flesta respondenterna fokuserade på fördelarna 

med arbetssättet. De negativa sidorna som togs upp var att det kostar att finnas lokalt 

genom de många kontoren som ska finansieras. Organisationen är känd för att vara 

kostnadseffektiv vilket en av respondenterna menade kunde påverka atmosfären på 

arbetsplatsen negativt i vissa fall. Samma respondent berättade också att beslutsfattandet 

innebär att mycket ansvar läggs på den individuella medarbetaren vilket kan upplevas 

som kravfyllt. Utifrån respondenternas berättelser tolkar vi det som att de flesta anställda 
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ser arbetssättet som en av arbetsgivarens största styrkor men att det även finns nackdelar 

med arbetssättet. Dock tolkar vi det som att de anställda överlag upplever att styrkorna 

med arbetssättet väger upp nackdelarna i och med att flest respondenter har tagit upp 

fördelarna. 

7.1.2 Arbetsgivarvarumärket 

I detta stycke analyseras resultat-temat arbetsgivarvarumärket. De värderingar som 

Handelsbanken uttrycker att de har gentemot anställda är att de ska vara en trygg och 

attraktiv arbetsgivare (Handelsbanken, u.å., b). Dessa värderingar överensstämmer väl 

med hur de anställda beskriver sin arbetsgivare. Många av respondenterna har beskrivit 

varumärket som tryggt och stabilt samt att organisationen har ett gott rykte. Utifrån 

respondenternas svar tolkar vi det som att detta beror på att Handelsbanken har funnits 

länge och stått stadigt genom såväl finanskriser som lågkonjunkturer. 

7.1.3 Värderingar och rekrytering 

Denna del av analysen bygger på resultattemat värderingar. Handelsbanken säger att de 

efterfrågar anställda som delar bankens värderingar (Handelsbanken, u.å., g) och detta 

blir tydligt i respondenternas svar. Handelsbanken rekryterar främst internt samt tar in 

studenter som är timanställda. En av respondenterna beskriver att urvalet av anställda är 

selektivt. Detta eftersom Handelsbanken i första hand försöker forma sina anställda in i 

verksamheten och märker de att någon individ då inte delar organisationens värderingar 

väljer de en annan individ framför denna. En annan respondent beskrev det som att hen 

trodde att delade värderingar är en förutsättning för att anställda ska trivas inom 

organisationen. Hen beskrev det som att det var individen som aktivt valde att lämna 

organisationen om denna matchning mellan värderingar inte uppkom mellan anställd och 

arbetsgivare. Detta tolkar vi som att båda parter, alltså såväl arbetsgivare som arbetstagare 

måste uppleva denna matchning mellan värderingar för att en långsiktig relation ska 

uppstå. Handelsbanken beskriver att långsiktighet är ett av deras mål vid rekrytering 

(Handelsbanken, u.å., h). Att organisationen tar in och testar om det finns en matchning 

mellan individens och arbetsgivarens värderingar gör att individerna som stannar ofta 

anammar företagskulturen snabbt. En av respondenterna beskrev sig som ovanlig då hen 

kommit från en av konkurrenterna till Handelsbanken och därmed redan var “formad” av 

en annan organisation. Vi gör analysen att mångfalden inom organisationen blir låg på 

grund av hur selektiva Handelsbanken är i sin rekryteringsprocess. Att endast en 

respondent nämnt aspekten mångfald menar vi är ett tecken på att det inte har varit en 

central faktor i Handelsbankens värderingar och organisationskultur tidigare. 

Respondenten säger sig tro att arbetsgivaren vill förändra detta, vilket även 

Handelsbanken säger att de arbetar för att utveckla (Handelsbanken, u.å., f). Då de 

rekryterar likasinnade individer med liknande värderingar är det naturligt att 

arbetsstyrkan blir relativt homogen. Vi tolkar det som att genom att ha likadana 

värderingar undviker man konflikt och risk till större grad än om arbetsstyrkan skulle vara 

mer heterogen. Samtidigt tror vi att delade värderingar utgör kärnan för att upprätthålla 

en stabil och trygg organisation, vilket Handelsbanken är och vill vara. Dock leder denna 

selektiva rekryteringsprocess till att organisationen blir stillastående angående 

förändringar jämfört med många av deras konkurrenter inom samma bransch. I takt med 

att samhället förändras så förändras kundernas efterfrågan vilket gör att det är viktigt att 

arbetsstyrkan speglar samhällets utveckling. 
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Vi gör analysen att delade grundvärderingar leder till en stark organisationskultur. Det 

leder till att de anställda blir så pass formade av den starka kulturen som finns inom 

organisationen att många väljer att stanna hela arbetslivet. En anledning till att de stannar 

tror vi också kan vara att de anställda har fått en tydlig bild över hur organisationen ska 

vara och det arbetssätt som är bäst. Denna bild och om den motsvaras av arbetsgivaren 

leder till att de anställda har svårt att byta till en annan arbetsgivare. 

7.1.4 Anställdas syn på värdeerbjudandet 

Vad de anställda värdesätter samt motivation och förväntningar angående förmåner är de 

temana från resultatet som kommer behandlas i denna del av analysen. Som resultatet 

redogjorde så varierade anledningen till varför respondenten sökte sig till organisationen. 

De anledningar som respondenterna angivit har varit Handelsbankens goda rykte som 

arbetsgivare, att få bli en del av organisationskulturen, arbetssättet, ett intresse för bank 

samt jobbannonser. Angående de förmåner som förknippas med att tillhöra 

organisationen sa två respondenter att de inte hade reflekterat över sina förväntningar vid 

anställningens start och att de därmed inte hade några större förväntningar gällande 

förmåner. Dessa respondenter var två av dem med timanställning, båda har angett att de 

sökt jobbet tätt inpå anställningens start via en kompis rekommendation. De har därmed 

inte aktivt sökt sig till Handelsbanken på grund av förmånerna men upplever att de fått ta 

del av dem från anställningens start. Vi tolkar det som att på grund av att de endast jobbat 

extra under sommaren så har de inte förväntat sig att de ska få ta del av organisationens 

förmåner och därmed tolkar vi det som att de har låga förväntningar på förmånerna. Det 

anser vi är ett fördelaktigt utgångsläge för arbetsgivaren, då det är enklare att motsvara 

eller överträffa förväntningar om individen inte har uttryckt sig ha några specifika. Då är 

det större chans att individen blir positivt överraskad över arbetsgivarens 

värdeerbjudande gällande förmånerna. Genom att den anställde har relativt låga 

förväntningar kan Handelsbanken därmed vara med och forma de anställdas 

förväntningar redan från anställningens start. 

  

De respondenter som angett att arbetssättet är den förmån som fått dem att stanna inom 

organisationen menar att förmånen förändrats över tid. De som angav att de sökt sig till 

organisationen efter att ha tagit del av en jobbannons och sökt tjänsten angav att 

organisationskulturen och arbetssättet var viktiga aspekter som tilltalade dem att bli en 

del av Handelsbanken. Även om arbetssättet förändras något i takt med 

samhällsutvecklingen tolkar vi det som att den är väl förankrad i organisationskulturen 

som är relativt bestående över tid. Att organisationskulturen upplevs som bestående över 

tid gör att uppfattningen om att arbetsgivarvarumärket är tryggt och stabilt bibehålls. En 

uppfattning som delas av många av respondenterna är att upplevelserna av att ta del av 

förmånerna förstärks över tid. Ju längre tid de har arbetat inom Handelsbanken desto 

större del av organisationen har de blivit i och med att de har fått ta större del av såväl 

organisationskultur som arbetssätt. 

  

En respondent upplevde inte att hen fått ta del av förmånerna från anställningens start. 

Hen berättade att hens upplevelse var att till vilken utsträckning man får ta del av 

förmånerna berodde till stor del på vilken chef man har. Vi tolkar det därmed som att det 

kan finnas en viss skillnad inom organisationen gällande till vilken grad de anställda 

upplever att de får ta del av förmånerna. Detta är beroende av vilken chef man har och 

hur väl chefen informerar om vilka förmåner som finns tillgängliga för den anställde samt 

hur engagerad chefen är i den anställdes utveckling. Även den anställdes inställning till 
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förmånerna och om de bör förändras eller ej är beroende av deras kunskap och kännedom 

över vad de erbjuds idag. 

  

Det faktorer som motiverar de anställda varierar och vi kan inte återfinna några speciella 

mönster i respondenternas svar utifrån anställningstid eller anställningstyp. Dock kan vi 

konstatera att trots att frågan ställdes som “vad får dig att känna motivation på en 

arbetsplats generellt?” (Appendix 3) så svarade samtliga respondenter 

utvecklingsmöjligheter i någon form, vilket Handelsbanken är tydliga med att de erbjuder 

sina anställda (Handelsbanken, u.å., e). Hälften av respondenterna nämnde att de 

motiverades av kollegorna och att de trivs på arbetsplatsen samt att de får uppskattning 

för det arbete de utför. Givande arbetsuppgifter var något som tre stycken motiverades av 

medan en respondent nämnde specifikt att hen motiverades av att ta eget ansvar och 

beslutsrätten vilket återfinns i Handelsbankens arbetssätt. 

  

Vid frågan vad de anställda värdesätter generellt på en arbetsplats svarade respondenterna 

oftast ett flertal faktorer. De faktorer som nämndes flest gånger var trivsel och bra 

stämning på arbetsplatsen, vilket nämndes av fyra stycken respondenter. Ytterligare fyra 

av respondenterna nämnde den egna bestämmanderätten och hälften att de värdesätter att 

det finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Trygghet, hållbarhetstänk och tydlighet 

från arbetsgivarens sida var ytterligare några faktorer som värderades högt. I svaren vad 

de anställda värdesätter högst specifikt med Handelsbanken som arbetsgivare återfanns 

inga speciella mönster i de anställdas svar gällande anställningstyp och anställningstid. 

Möjligheter att utvecklas värdesattes högst av tre stycken respondenter. Detta är även 

något som Handelsbanken erbjuder i och med att de arbetar med intern rekrytering inom 

organisationen och alla dess kontor (Handelsbanken, u.å., e, h). Även utbildningar erbjuds 

till den anställde för att utveckla dennes kunskap (Handelsbanken, u.å., e, h). 

  

Den andra faktorn som flest nämnde var medkänsla och att arbetsgivaren tänker och tror 

på de anställda. Det var tre stycken respondenter som svarade att det var detta som de 

värdesatte högst med Handelsbanken. Handelsbanken efterfrågar delad grundläggande 

människosyn hos de anställda och vill erbjuda den anställde de förutsättningar som den 

behöver (Handelsbanken, u.å., g). Dessa förutsättningar innebär att möta varje specifik 

individ i det stadie som individen befinner sig i (Handelsbanken, u.å., h). Därmed tolkar 

vi det som att arbetsgivarens mål är att visa medkänsla och att de tänker och tror på de 

anställda vilket överensstämmer med vad de anställda säger att de värdesätter med sin 

arbetsgivare. Inga plötsliga förändringar utan långsiktighet gällande arbetssättet och 

relationen mellan arbetsgivaren och den anställde värdesattes högst av två respondenter, 

båda vilka arbetat i organisationen i minst 20 år. Vad en av respondenterna uppskattade 

specifikt med Handelsbanken var att de står för någonting som hen själv står för. 

Handelsbanken efterfrågar individer som delar organisationens grundläggande 

värderingar och värdesätter samma saker för att skapa en långsiktig och fungerande 

relation (Handelsbanken, u.å., g). Enligt åtta av de tio respondenterna värdesätter 

arbetsgivaren samma sak som dem. En respondent var däremot lite tveksam om de 

värdesätter samma sak medan ytterligare en respondent sa att de till viss del värdesätter 

samma sak. 

7.1.5 Företagskultur 

De anställdas förväntningar gällande sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen, 

huruvida de anställda känner delaktighet samt de anställdas framtidsplaner är teman från 

resultatet som analyseras i denna del av analysen. Gällande de förväntningar som de 
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anställda hade på sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen varierade 

förväntningarna mellan respondenterna. Detsamma gällde huruvida de anställda ansåg att 

dessa förväntningar hade förändrats under anställningstiden. Respondenterna hade 

förväntningar gällande kollegor, arbetsmiljö samt arbetssättet. Angående kollegor 

förväntades det att de skulle vara trevliga och hjälpsamma och att de skulle stötta de 

nyanställda i deras nya arbetsroll. Att lagkänslan skulle vara stark. Några respondenter 

angav att deras förväntningar har överträffats eftersom organisationskulturen upplevdes 

som än mer positiv. Detta berodde på att sammanhållningen och lagkänslan varit bättre 

än vad de tänkt från början i och med att kollegor bidragit med en bra introduktion och 

såg till att alla blev en del av “gänget”.    

  

Gällande förväntningar på arbetsmiljön så var det dels att banken skulle vara strikt och 

noggrann men också att den skulle vara jämställd och inkluderande. De respondenter som 

trodde att banken skulle vara strikt angav att deras förväntningar hade förändrats sedan 

anställningens start då de inte upplever banken som en strikt arbetsplats. Ytterligare två 

respondenter som ansåg att sina förväntningar förändrats sedan anställningens start angav 

arbetsmiljön som en orsak. De menade att den förändrats i takt med samhällets utveckling 

och att detta påverkade arbetsmiljön på kontoret och därmed organisationskulturen. 

Gällande arbetssättet så handlade förväntningarna om att de anställda trodde att de skulle 

få lära sig massor på arbetsplatsen. Här var det en av respondenterna som ansåg att hens 

förväntningar har överträffats i och med att hen fick ta ansvar från dag ett på jobbet. Tre 

respondenter som inte ansåg att deras förväntningar förändrats under anställningstiden 

angav att det var på grund av organisationens arbetssätt. De menade på att 

Handelsbankens arbetssätt motsvarat deras förväntningar gällande den tillit de visar 

gentemot sina anställda samt möjligheterna till att utvecklas inom organisationen. Detta 

är något som överensstämmer med Handelsbankens filosofi om att arbetssätt och 

organisationskultur ska vara nära förankrat med varandra (Handelsbanken, u.å., h). Något 

vi uppmärksammar är att de anställda upplever att organisationskulturen är bestående 

trots att de upplever att arbetssättet och arbetsmiljön förändrats i takt med samhällets 

utveckling. Vi har inte kunnat hitta något i svaren som pekar på att förväntningarna har 

skiljt sig åt mellan respondenterna på grund av anställningstid eller befattning inom 

organisationen utan svaren har varit ytterst individuella.   

  

Samtliga respondenter såg sig själva som en del av organisationen och denna delaktighet 

berodde på olika orsaker och en del av respondenterna angav flera anledningar. Sex av 

respondenterna angav att denna delaktighet berodde på kollegorna och det sociala 

sammanhanget i någon mening. Att kollegor är bra på att få med nya kollegor i gänget. 

Att man hjälper och stöttar varandra och att man arbetar som ett lag för att utvecklas och 

uppnå mål tillsammans. Två av respondenterna ansåg att det var beslutsfattandet som var 

avgörande för att de ska känna sig som en del av organisationen. Då de fattar beslut 

påverkar det organisationen vilket gör att dessa individer känner sig högst delaktiga. För 

att detta ska vara möjligt så delger organisationen information till de anställda samt 

backar de anställda i sitt beslutsfattande. En av respondenterna menade att hen kände sig 

som en del av organisationen på grund av att arbetsgivaren är lyhörd och visar detta 

genom att fånga upp vad respektive anställd vill och sedan erbjuder det. Vilket motsvarar 

Handelsbankens presenterade värdeerbjudande om att ge individer de förutsättningar de 

behöver (Handelsbanken, u.å., e, h). Två av respondenterna menade att de känner sig som 

representanter för Handelsbanken vilket gör att de känner delaktighet. En av dem menade 

att det faktum att arbetsgivaren litar på sina anställda bidrog till denna känsla av 
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delaktighet. Den andra respondenten menade att eftersom man pratar om värderingar på 

arbetsplatsen förs organisationskulturen vidare vilket gör att delaktighet uppstår. 

  

Utifrån svaren tolkar vi det som att delaktigheten som samtliga anställda beskriver att de 

upplever beror på ett utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare. Känslan av delaktighet 

uppstår enligt samtliga individer då de får något i utbyte av organisationen, exempelvis 

ett förtroende eller ansvar tilldelat sig. Att de anställda får uppnå något tillsammans verkar 

ha en stor inverkan på känslan av delaktighet. Detta gäller oavsett anställningstid och 

befattning inom organisationen. Vi tolkar det som att Handelsbankens starka 

företagskultur och delade värderingar mellan arbetsgivare och arbetstagare bidrar till att 

skapa en gemenskap bland de anställda. Inför hur de anställda känner inför att tillhöra sin 

organisation svarade åtta av tio att de känner stolthet inför att tillhöra sin arbetsgivare. De 

två andra respondenterna svarade att det kändes bra att tillhöra organisationen. Utifrån att 

begreppet stolthet för oss är en stark och laddad känsla så finner vi det intressant att åtta 

av tio valde att använda just detta begrepp när de beskrev sin känsla inför att tillhöra sin 

organisation. 

  

Utifrån frågan angående de anställdas framtidsplaner kan vi konstatera att majoriteten av 

de anställda ser en framtid inom organisationen. Dock ser vi ett samband med de 

anställdas anställningstid och svaret. Samtliga respondenter som är tillsvidareanställda 

och har arbetat över fem år säger att de ser en framtid inom organisationen. De 

respondenter som inte ser sig själva inom organisationen i framtiden är två av de fyra 

respondenterna som hade en timanställning medan deras huvudsakliga sysselsättning var 

studier. Dessa två respondenter angav att de inte såg sig själva inom Handelsbanken i 

framtiden på grund av intresse för andra branscher samt att faktorn att eventuell 

förflyttning till annan ort krävs. Ytterligare en av de fyra timanställda kunde se sig själv 

arbeta inom Handelsbanken på kort sikt men trodde inte hen skulle bli kvar en längre tid. 

Samtliga av de anställda med tillsvidareanställning såg en långsiktig framtid inom 

Handelsbanken. Vilket stämmer väl med Handelsbankens mål att bygga långsiktiga 

relationer med sina anställda (Handelsbanken, u.å., h). Vi ser ett samband mellan 

anställningstyp och svar angående om respondenterna ser en framtid inom 

organisationen. Denna fråga delar in respondenterna i två olika läger eftersom de 

tillsvidareanställda ser en framtid inom organisationen och de timanställda inte gör det i 

samma utsträckning. Vi anser därmed att Handelsbanken inte till fullo har levt upp till sitt 

presenterade värdeerbjudande om att erbjuda sina anställda en långvarig relation. Har 

man en timanställning är relationen av mer ytlig karaktär och vi är medvetna om att 

Handelsbanken inte kan erbjuda eller lova den anställde en långvarig relation från 

anställningsdag ett. I och med att en respondent som arbetat i fyra år inom organisationen 

inte känner sig övertygad om en framtid långsiktigt inom Handelsbanken så tror vi att det 

finns arbete kvar för arbetsgivaren att göra. En av respondenterna uttryckte även att 

Handelsbanken haft anställningsstopp under lång tid vilket gjorde att hen hade svårt att 

se en framtid inom organisationen. Det tror vi kan bidra till att de nyanställda inom 

organisationen har svårt att se en långsiktig anställning inom organisationen då de ser 

svårigheter med att få en fast anställning. 

7.2 Teoretisk analys 

I denna analysdel kommer vi att analysera respondenternas svar, vi är medvetna om att 

analysen kommer speglas av resultatet då de anställdas upplevelser är kopplade till 

Handelsbanken. Analysen är riktad till organisationer generellt och därmed kommer vi 
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att analysera svaren genom den teoretiska referensramen för att lämna ett teoretiskt och 

praktiskt bidrag. Temana Psykologiska kontraktet, Förväntningar och motivation och 

Värderingar som ingår i detta kapitlet togs fram utifrån teorin. 

 

7.2.1 Det Psykologiska kontraktet 
Det Psykologiska kontraktet är det första temat i denna analys och utgör grunden för 

analysen då det innebär själva relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Analysen 

bygger på teman som är utformade utifrån den teoretiska referensramen och som hjälper 

oss att analysera det insamlade datamaterialet. Temat förväntningar och motivation 

härleds till Vroom’s Expectancy theory och temat värderingar härleds till Organizational 

Commitment theory samt Person-Organization fit theory. Vi väljer att analysera den 

insamlade empirin med hjälp av denna studies teoretiska referensram i syfte att lämna det 

praktiska och teoretiska bidrag inom Internal branding-området som vi ämnar göra.  

Det Psykologiska kontraktet utgörs av ett utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare 

(Conway & Briner, 2005, s. 30). Det är en relation som byggs upp över tid genom att 

sociala utbyten sker mellan de olika parterna i relationen. Vi har delat interaktionen 

mellan parterna i olika steg för att kunna analysera vad som händer inom de anställda i 

de olika stadierna av relationen. Stegen är inte konstanta utan utbytet sker kontinuerligt 

och är en pågående process. Även om utbytet är ömsesidigt och sker både hos 

organisation och anställd fokuserar vi helt på den anställdes upplevelser av detta utbyte. 

Det beror på att vi i denna studie intervjuat anställda och bygger analysen på deras 

upplevelser snarare än på arbetsgivarens. Det första steget i det Psykologiska kontraktet 

är att arbetsgivaren presenterar sitt värdeerbjudande för den anställde. Eftersom detta steg 

utförs av arbetsgivaren har vi ingen empiri som underlag för att analysera detta första steg 

i det Psykologiska kontraktet då vi endast tagit del av de anställdas upplevelser. Det blir 

i detta första steg upp till varje arbetsgivare att presentera det unika värdeerbjudande som 

man tagit fram till sina anställda. Målet med värdeerbjudandet är att det ska vara attraktivt 

och få anställda att vilja stanna inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501). 

  

7.2.2 Förväntningar och motivation 

I detta andra steg i det Psykologiska kontraktet analyseras resultat-temana: Arbetssätt, 

Arbetsgivarvarumärke, Förmåner, Förväntningar och Motivation. Organisationens 

presenterade värdeerbjudande skapar en förväntan hos den anställde som motiverar 

individen att ta del av värdeerbjudandet. Utifrån vår insamlade empiri har vi tagit del av 

respondenternas förväntningar på vad det innebär att vara en del av organisationen. 

Respondenterna hade dels förväntningar på arbetsuppgifterna och arbetssättet men också 

gällande sociala beteenden och attityder på arbetsplatsen. Resultatet visar på att 

individernas förväntningar har motsvarats av organisationen då samtliga respondenter 

angett det. En del av respondenterna ansåg att förväntningarna förstärktes över tid. 

Känslan av att förväntningar motsvaras leder till att det Psykologiska kontraktet mellan 

individ och organisation bibehålls (Robinson et al., 1994, s. 138). Vi gör kopplingen att 

om det Psykologiska kontraktet hålls så vill individen stanna inom organisationen vilket 

leder till att organisationen får behålla den kompetens som individen innehar. King & 

Grace (2008) menar att individens kunskap och färdigheter kan ses som värdefulla 

resurser för arbetsgivare vilka de borde sträva efter att behålla. 

  

Utifrån empirin har vi tagit del av vad respondenterna anser sig bli motiverade av hos en 

arbetsgivare generellt. Respondenterna ansåg att organisationskulturen är viktig i den 

meningen att den påverkar i vilken mån de anställda får ta ansvar och styra över sin 
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arbetsdag. Vallaster & De Chernatony (2005, s. 182) menar i sin studie att 

organisationskulturen utgör grunden för att anställda ska kunna skapa en delad 

uppfattning om vad varumärket står för. Vi tolkar det som att en delad uppfattning 

underlättar för de anställda att skapa beteende och attityder som går i linje med 

arbetsgivarvarumärket. Denna delade uppfattning kan leda till att anställda känner 

gemenskap och det var något som respondenterna i vår studie uttryckte var viktigt och 

något som motiverade dem. Respondenterna ansåg att socialt och arbetsmiljömässigt var 

det att bygga relationer, att få hjälpa andra samt trivsel och arbetsglädje som motiverade 

dem. Även i vilken utsträckning arbetsgivaren visar uppskattning och stöttar sina 

anställda samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns tillgängliga påverkade 

motivationen hos respondenterna. Gällande arbetsuppgifterna ansåg respondenterna att 

det var viktigt att de var varierade och att de gjorde skillnad, det vill säga att man såg ett 

resultat av det man gjorde. Vad man motiveras av är individuellt, och därmed kan svaren 

skilja sig åt mellan olika anställda. Vi anser dock att det är användbart som arbetsgivare 

att känna till vad sina anställda motiveras av då arbetsgivare kan få individer att agera på 

ett önskvärt sätt med hjälp av motivation (Mitchell, 1982, s. 81) För att motivation ska 

uppstå krävs att de tre parametrarna förväntan, valens och instrumentalitet är positiva 

(Baciu, 2017, s. 148–149). Genomgående från respondenternas svar var att 

utvecklingsmöjligheter genererade i motivation. Låt oss säga att utvecklingsmöjligheten 

motsvarar en internutbildning för ökad kompetens inom sitt arbetsområde. Då räcker det 

inte att som arbetsgivare erbjuda de anställda denna internutbildning då det endast 

omfattar en av parametrarna för att uppnå motivation. Någon form av belöning krävs 

också enligt (Baciu, 2017, s. 148). Vilken kan vara individuell i form av att den anställde 

efterfrågar högre lön eller större ansvarsområde. Även individens subjektiva vilja av att 

uppnå den ansträngning det krävs för att genomföra internutbildningen är en parameter 

som behöver uppfyllas enligt Vroom´s Expectancy theory (Baciu, 2017, s. 148). Vi gör 

analysen att det är viktigt för organisationen att vara medveten om att olika individer 

motiveras av olika faktorer. Det blir därmed viktigt för organisationen att vara lyhörd för 

vad respektive individs behov för att den ska kunna uppnå sin fulla potential och må bra. 

  

Vi har genom respondenternas svar kunnat se ett visst mönster kopplat till att 

arbetsmarknaden förändras och med det vad som motiverar och efterfrågas av 

individer.  Backhaus & Tikoo (2004, s. 504) menar att i takt med att arbetsmarknaden 

förändras, förändras också det Psykologiska kontraktet. Detta leder till att det som förr 

förväntades av och motiverade anställda inte behöver gälla i nuläget. Vi har gjort analysen 

att ett skifte angående det som attraherade och motiverade anställda har förändrats. Med 

det menar vi att de faktorer som motiverade den äldre generationen inte behöver motivera 

den yngre generationen på samma sätt. Det tyder på att organisationer måste hänga med 

i utvecklingen och vara lyhörda för vad den yngre generationen efterfrågar samtidigt som 

de fortsätter arbeta med att motivera äldre. Detta kan vara en utmaning för många 

organisationer samtidigt som det är väldigt viktigt om de vill ha engagerade och lojala 

anställda (Mathews & Shepherd, 2002, s. 369 & Kessler, 2013, s. 527). 

  

Vad en individ värdesätter generellt med en arbetsgivare kan vägleda vad ett företag bör 

inkludera i sitt värdeerbjudande för att anställda ska känna motivation och vilja vara en 

del av organisationen. Även om dessa svar är individuella tror vi att de sammanfattar väl 

vad många anställda värdesätter generellt hos en arbetsgivare eftersom vi upplevde svaren 

som rimliga och ej riktade till en specifik organisation. Att som arbetsgivare precis som 

när det kommer till motivation se till vad varje individ värdesätter tror vi är viktigt. 

Person-Organization fit theory menar att när organisationer är medveten om respektive 
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individs värderingar leder det till individer som är mer nöjda med sin 

organisationstillhörighet (Amos & Weathington 2008, s. 626). En metod som 

arbetsgivaren kan använda sig av för att ta reda på respektive individs värderingar och 

motivationsfaktorer är genom kontinuerliga samtal. Respondenterna i vår studie uttryckte 

att de var nöjda med sin organisations årliga uppföljning. Vad respondenterna värdesatte 

generellt med en arbetsgivare var dels arbetsmiljön i form av trivsel och stämning på 

arbetsplatsen. Även samarbetet och sammanhållning kollegor emellan värdesattes. 

Organisationskultur var något som värdesattes hos respondenterna och då i form av att 

arbetsgivaren erbjuder en trygg anställning och struktur på arbetsfördelning och 

arbetsuppgifter. Att arbetsgivaren stöttar, tror och litar på sina anställda, är lyhörd och ser 

varje individ och dess potential samt är mån om de anställda och vill få dem att stanna. 

Något som också värdesattes var att arbetsgivaren har en hållbarhetsprofil. Delade 

värderingar och känslan av att vara delaktig i organisationen var något som individer 

värdesatte samt att arbetsgivaren erbjuder utvecklingsmöjligheter. 

7.2.3 Värderingar 

I den tredje delen av det Psykologiska kontraktet analyseras resultat-temana: Vad de 

anställda värdesätter, Delaktighet, Värderingar samt De anställdas framtidsplaner. Dessa 

teman utgör det sista steget i det Psykologiska kontraktet och svarar på om 

värdeerbjudandet motsvarar alternativt inte motsvarar anställdas förväntningar och 

konsekvenserna av det. Om individens förväntningar motsvaras av arbetsgivaren 

bibehålls det Psykologiska kontraktet och individen är mån om att behålla sin 

organisationstillhörighet. Vi har sett ett samband i studien genomförd av Miles & 

Mangold (2005, s. 541) och vår studie, både organisationen i deras studie och 

organisationen i vår studie har en selektiv anställningsprocess. De anställer endast 

individer med samma värderingar som organisationen, exempelvis de som drivs av det 

egna beslutstagadet. Anledningen till att de gör detta tror vi är för att undvika en så kallad 

felmatchning som leder till att individen söker sig från organisationen efter ett tag in i 

anställningen. Som Person-Organization fit theory menar så kan denna strategi förutom 

minskad personalomsättning leda till positiva fördelar för organisationen. Dessa är större 

känsla av tillhörighet till arbetsgivaren och nöjdhet angående sitt arbete (Amos & 

Weathington 2008, s. 626). Även Backhaus & Tikoo (2004, s. 506) menar på att desto 

bättre matchning mellan individens och organisationens värderingar desto större chans är 

det att individen vill stanna och arbeta inom organisationen. Detta är något som vi anser 

vår studies organisation har lyckats med utifrån respondenternas svar. Både för att många 

individer har arbetat många år inom organisationen men även för att många såg en framtid 

inom organisationen på grund av de delade värderingarna. 

  

Vi gör tolkningen att organisationen relativt enkelt kan påverka individens värderingar 

och förstärka dessa om matchningen är relativt hög vid utgångsläget, det vill säga vid 

anställningens start. Om matchningen mellan individen och organisationens värderingar 

matchar borde även engagemanget och lojaliteten gentemot organisationen öka över tid, 

detta resonemang styrks av Organizational Commitment theory (Kessler, 2013, s. 526). 

Som beskrivits i den teoretiska referensramen så finns det ett flertal perspektiv. Det 

flerdimensionella perspektivet är en kombination av individens investeringar i 

organisationen men även individens attityd och känslor till att tillhöra sin arbetsgivare 

(Kessler, 2013, s. 526–527). Genom att läsa resultatet kan tolkningen göras att många av 

respondenterna känner att de har gjort investeringar i och med sin anställning men 

framförallt att de har velat investera i organisationen genom att samla kunskap som 

specifikt används på arbetsplatsen. Även att delade värderingar har lett till stark 



 

 

63 

känslomässig koppling till sin arbetsgivare (Kessler, 2013, s. 527) vilket framkommer i 

empirin i exempelvis temana anställdas framtidsplaner och delaktighet. 

  

Enligt Organizational Commitment theory kan även ökad motivation och engagemang 

hos individen uppstå genom att organisationen visar förståelse. I och med 

respondenternas svar att de upplever att organisationen är lyhörd och engagerad i varje 

anställd genom att kontinuerligt genomföra personliga utvecklingssamtal så anser vi att 

organisationen har lyckats skapa sig positiva effekter. Dock menar Organizational 

Commitment theory att inte endast positiva effekter uppstår utan en känsla av att vara 

fångad är också något som kan uppstå (Kessler, 2013, s. 526–527). Vilket vi gör analysen 

kan uppstå hos organisationer med stark organisationskultur och värderingar. Eftersom 

alla organisationer i någon mening formar sina anställda till att agera i linje med 

varumärke, som tidigare nämnts menar Vallaster & De Charnatony (2005) att 

organisationskulturen är grunden för att ena de anställda att agera på ett visst sätt. Vi 

tolkar det då som med en starkare kultur kommer mindre frihet att bete sig och agera på 

ett sätt som inte överensstämmer med organisationens synsätt. Vi fick dock inte bilden av 

att någon av respondenterna upplevde att känslorna engagemang och lojalitet 

förknippades med något negativt. De flesta ville fortsätta vara en del av organisationen 

men vi såg ett samband mellan anställningstid och engagemang gentemot arbetsgivaren. 

Ju kortare anställningstid desto lägre grad av engagemang och lojalitet kände individen 

gentemot arbetsgivaren. Ytterligare en analys som vi gjort är att ingen respondent 

upplevde rädsla av att förlora sin anställning, vilket kan vara en biverkan av att känna sig 

fångad i organisationen enligt Genevičiūtė-Janonienė & Endriulaitienė (2014, s. 559). 

Anledningen till detta tror vi är de näst intill icke existerande uppsägningarna som ett 

flertal av respondenter berättade om. 

  

Person-Organization fit theory och Organizational Commitment theory menar att det är 

större chans att anställda stannar inom organisationen om de känner lojalitet och 

engagemang inför organisationen. Respondenternas svar tyder på att dessa känslor 

uppstått genom delade grundvärderingar hos den anställde och organisationen som 

arbetsgivare. Vår tolkning är därmed att den undersökta organisationen precis som 

organisationen i Miles & Mangold’s studie (2005, s. 541) har valt en fördelaktig strategi 

när det kommer till anställningsprocessen. Genom att tillit har byggts upp har 

arbetsgivaren skapat förutsättningar för en långvarig relation mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Långvariga relationer leder till att organisationer kan behålla viktig kunskap 

inom organisationen vilket enligt King & Grace (2008) genererar i konkurrenskraft för 

organisationer. En av respondenterna trodde att delade värderingar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare var en förutsättning för en långvarig relation dem emellan. Detta är något 

som även Vallaster & de Chernatony (2005, s. 184) menar i sin studie, att delade 

värderingar angående vad varumärket står för är en förutsättning för att de anställda ska 

kunna agera i enighet med varumärket. Robinson et al., (1994, s. 139) beskriver att kärnan 

i en relation utgörs av tillit och ju mer tillit som uppstår desto djupare blir relationen. 

Respondenternas svar tyder på att ju längre de varit verksamma inom organisationen 

desto mer involverade beskriver de sig vara i både arbetsuppgifter och organisationen 

som helhet. Vi kopplar detta till Organizational Commitment theory som menar på att när 

individer får starkare känslomässig koppling till organisationen har de en högre 

benägenhet att vilja stanna inom organisationen (Mathews & Shepherd, 2002, s. 369 & 

Kessler, 2013, s. 527). 
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Ytterligare ett utfall som kan förekomma i steg tre av utbytet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är att individens förväntningar inte motsvaras, vilket leder till att det 

Psykologiska kontraktet inte bibehålls. Det beror på att värdeerbjudandet inte motsvarar 

individens förväntningar eller att organisationen inte erbjuder det den utlovar. Vi anser 

att det går utanför vårt syfte att analysera vilka faktorer ett brustet Psykologiskt kontrakt 

beror på. Vårt urval möjliggör inte att analysera ett brutet kontrakt eftersom 

respondenterna arbetar för organisationen och innehar ett intakt Psykologiskt kontrakt. 

Vi gör analysen att ett brutet kontrakt leder till att individen känner sig missnöjd och 

eventuellt missköter sig. Individen kan också påverka organisationens rykte negativt 

genom att tala illa om organisationen. Vi tror inte detta är hållbart för relationen i längden 

och att antingen individen på sikt kommer avsluta sin anställning alternativt att 

arbetsgivaren säger upp individen. Detta är också vad tidigare forskning visar. Ett brutet 

Psykologiskt kontrakt förknippas med högre personalomsättning eftersom anställda har 

en högre benägenhet att avsluta sin anställning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 507). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

8. Slutsats och reflektioner 

I slutsatsen för analys ett kommer det att diskuteras huruvida Handelsbanken som 

arbetsgivare lever upp till sitt presenterade värdeerbjudande enligt respondenternas 

upplevelser. Vi utgår från vår problemformulering för att dra slutsatser. Dessa slutsatser 

kommer att vara specifikt riktade till Handelsbanken i och med att vi endast intervjuat 

anställda från den arbetsgivaren. Slutsatsen för analys två bygger på vårt syfte att bidra 

teoretiskt till området Internal branding samt praktiskt till organisationer generellt. 

8.1 Slutsatser gällande Handelsbankens värdeerbjudande 

Utifrån analysen har vi sett att arbetssättet är det som de flesta medarbetare värdesätter 

högst med sin arbetsgivare och den förmån som samtliga respondenter nämnt, oavsett 

titel, typ av anställning och hur länge man har varit anställd. Trots de få nackdelar som 

nämnts så tolkar vi det som att arbetssättet är arbetsgivarens största styrka. Vilket de 

anställda poängterat är det som skiljer Handelsbanken från sina konkurrenter. Både 

organisationen och de anställda delar denna syn, vi anser det beror på att Handelsbanken 

är duktiga på att införliva de nyanställda i organisationskulturen som är förankrad i 

arbetssättet. Organisationen är även duktig på att fortsätta att förmedla 

organisationskulturen till den anställde genom att det är ett naturligt inslag i vardagen på 

kontoren att prata om Handelsbankens värderingar och arbetssätt. Genom vår analys drar 

vi slutsatsen att företagskulturen, arbetssättet och värderingarna är tre centrala delar inom 

Handelsbanken som är starkt sammankopplade och förstärker varandra. 

  

Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att både arbetsgivare och arbetstagare måste uppleva 

en matchning gällande deras värderingar för att en långsiktig relation ska uppstå. Detta är 

något som Handelsbanken eftersträvar. Som en respondent uttryckte det så kommer man 

tillslut till en punkt då man värdesätter samma sak som sin arbetsgivare om man har 

arbetat länge inom organisationen. Vi anser att detta är ett naturligt fenomen så länge den 

anställde och arbetsgivaren har relativt liknande grundvärderingar, vilket är en 

förutsättning för att denna matchning ska kunna uppstå. Vi har tolkat respondenternas 

svar som att en “Handelsbankare” vill arbeta inom Handelsbanken hela livet. Något som 

bidrar till att medarbetaren vill stanna inom organisationen länge är det stora utbudet av 

möjligheter som arbetsgivaren erbjuder. Vi har utifrån respondenternas intervjuer dragit 

slutsatsen att arbetsgivarens strategi är att erbjuda de anställda en mängd olika möjligheter 

som motiverar den anställde och gör att den vill stanna eftersom arbetsgivaren erbjuder 

det individen efterfrågan eller kan tänkas efterfråga i framtiden. Enligt oss kan det ses 

som att individen är “fångad” inom organisationen. En av respondenterna uttryckte sig 

även som att vara fångad och det var något positivt vilket de flesta anställda verkar 

uppleva. Vi menar dock att en annan aspekt av en stark företagskultur som individen är 

“fångad inom” är att organisationen står still när det kommer till förändring. Detta med 

anledning att den starka företagskulturen i kombination med att få individer i den 

homogena arbetsstyrkan byts ut menar vi hämmar innovation och utveckling. I och med 

det som diskuteras angående mångfald i analysen drar vi slutsatsen att Handelsbanken 

behöver arbeta mer aktivt med mångfald för att uppfylla sitt mål om att bredda sin 

rekryteringsbas för att få en mer heterogen arbetsstyrka. Vi drar därmed slutsatsen att 

Handelsbanken som arbetsgivare inte har lyckats att presentera sitt mål angående 

mångfald till de anställda eftersom endast en av respondenterna nämnde faktorn mångfald 

och att de övriga respondenterna inte talat om det. De har inte heller talat om några 



 

 

66 

förväntningar på mångfald inom arbetsstyrkan och vidare inte att deras arbetsgivare 

arbetar aktivt med det. 

 

Vi har sett ett samband mellan kunskapsnivå angående förmåner och förväntningar på 

arbetsgivarens presenterade värdeerbjudande. I och med analysen att ju lägre 

förväntningar desto enklare är det att överträffa dem och därmed får den anställde en 

positiv syn på vad arbetsgivaren erbjuder. Ett annat samband vi sett är att respondenternas 

förväntningar på den sociala delen av organisationskulturen blivit högre ju längre de 

arbetat för arbetsgivaren på grund av att arbetsgivaren har överträffat de initiala 

förväntningarna. Ju längre de arbetat desto större del av organisationen och dess kultur 

har de blivit. Ju större del av förmåner som de fått ta del av desto mer känner de sig som 

en del av organisationskulturen. 

8.1.1 Praktiska rekommendationer till Handelsbanken 

Utifrån respondenternas upplevelser som återfinns i resultatet och genom analysen drar 

vi slutsatsen att Handelsbankens presenterade värdeerbjudande motsvarar de anställdas 

förväntningar till hög grad. Detta på grund av att de anpassar det presenterade 

värdeerbjudandet till respektive individ. Vi anser att Handelsbanken är så pass 

framgångsrika som de är på grund av att de ser till varje individs behov och tillmötesgår 

individen där den är i livet. Slutsatsen om att Handelsbanken motsvarar de anställdas 

förväntningar till hög grad bygger på att vi uppfattat det som att de anställda har fått ta 

del av de förmåner som de förväntat sig att få ta del av. Därmed anser vi att 

Handelsbanken inte behöver justera sitt presenterade värdeerbjudande och hur de aktivt 

arbetar med att uppfylla det till stor del. Det vi rekommenderar är att fortsätta att vara 

lyhörda gentemot anställda och följa med i samhällsutvecklingen. Även att arbeta mer 

aktivt med en del av det presenterade värdeerbjudandet om att uppnå högre grad av 

mångfald vid rekrytering. Ytterligare en rekommendation gällande det praktiska bidraget 

är att Handelsbanken bör ge tydligare information och upplärning om vad som förväntas 

på ett specifikt kontor vid internrekrytering. Det beror på att varje kontor fungerar som 

ett eget företag och för att underlätta förflyttningen för den anställde behövs en 

introduktion om den lokala marknaden och de rutiner som används på det specifika 

kontoret. Vi tror att denna praktiska rekommendation skulle leda till att den anställde 

kommer snabbare in i arbetet och bli säkrare i sin roll på det nya kontoret. Genom att ge 

den anställde de bästa möjliga förutsättningarna på den lokala nivån tror vi att både den 

anställde och kunden ska bli nöjda. 

 

Utifrån frågeställningen “Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande 

de anställdas faktiska upplevelser av värdeerbjudandet?” ger vi rekommendationerna; 

 

• Fortsätt arbeta aktivt med att visa i vardagen vilka värderingar organisationen har 

genom att inkludera de anställda i organisationskulturen 

• Hålla fast vid arbetssättet som är Handelsbankens kärna men sträva efter att 

utvecklas i takt med samhället 

• Arbeta aktivt med att uppnå det uttalade målet om mångfald 

• Tydligare rutiner gällande den anställdes introduktion på nytt kontor efter 

internrekrytering 
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8.2 Teoretisk slutsats 

Vi har genom att kartlägga anställdas upplevelser i denna studie kommit fram till vilka 

faktorer som är viktiga för att de anställda ska uppleva att arbetsgivaren motsvarar deras 

förväntningar. Förväntningarna gäller det värdeerbjudande som arbetsgivaren presenterar 

för de anställda och som de får ta del av vid anställning. Genom denna fördjupade 

kunskap bidrar vi teoretiskt till området Internal branding och fyller det återfunna 

forskningsgapet. Tidigare forskning inom Internal branding-området (King & Grace, 

2008; Miles & Mangold, 2005; Vallaster & De Chernatony 2005) har fokuserat på 

relationen mellan organisationen och konsumenten. I denna tidigare forskning har 

arbetstagaren endast setts som en medlare för att förstärka relationen mellan konsument 

och organisation. Stort fokus har legat på processen av att ta fram ett värdeerbjudande. I 

vår studie har vi istället fokuserat på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare för 

att förstå hur denna relation uppstår och förändras över tid. I vår studie har vi istället för 

på Internal branding-processen fokuserat på dess slutprodukt, värdeerbjudandet. 

Värdeerbjudandet har i denna studie fungerat som ett verktyg för att bättre förstå hur 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare uppstår och förändras över tid. Genom att 

fokusera på de anställdas upplevelser av värdeerbjudandet har vi kommit fram till vikten 

av att presentera ett värdeerbjudande som går i linje med organisationens värderingar och 

målsättningar. Vi har dragit slutsatsen att det är viktigt att arbetsgivaren fortsätter arbeta 

kontinuerligt med att belysa organisationens värderingar och målsättningar till sina 

anställda, vilket även King & Grace (2008) kommit fram till. På det sättet kan 

organisationen aktivt forma sina anställda till att agera i linje med organisationens 

värderingar, vilket även bekräftas av Miles & Mangold (2005). De anställda upplever en 

delaktighet och en trygghet med att de vet vad som förväntas av dem i sin yrkesroll. De 

blir också belönade av att agera i linje med organisationens värderingar i form av att 

organisationen erbjuder de motivationsfaktorer som får de anställda att vilja agera i linje 

med organisationens värderingar. Detta utbyte förstärker relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare och uppkommer känslor av tillit mellan parterna i relationen ger det 

förutsättningar för en långvarig relation.   

 

I vår fallstudie har organisationen motsvarat respondenternas förväntningar på 

värdeerbjudandet vilket leder till att organisationen för närvarande har en väl fungerande 

strategi för att bibehålla det Psykologiska kontraktet mellan anställd och arbetsgivare. 

Eftersom det Psykologiska kontraktet är en ständigt pågående process som kontinuerligt 

omformas behöver organisationen vara lyhörd inför de anställda och deras förväntningar. 

Med det menar vi att arbetsgivaren kan behöva korrigera sitt värdeerbjudande alternativt 

de anställdas förväntningar för att det Psykologiska kontraktet ska upprätthållas över tid. 

Ett bibehållet Psykologiskt kontrakt skapar förutsättningar för att de anställda ska trivas 

och vilja stanna inom organisationen. Gällande motivation är det viktigt att arbetsgivaren 

erbjuder de anställda förmåner som tilltalar de anställda till att ta del av värdeerbjudandet. 

Det gör att de anställda motiveras av att upprätthålla det Psykologiska kontraktet och 

kämpar för att bibehålla sin organisationstillhörighet. Som arbetsgivare är det viktigt att 

det värdeerbjudande som presenteras innehåller de förmåner som den anställde faktiskt 

upplever att den får ta del av. Om den anställde upplever att hen inte får ta del av 

värdeerbjudandet eller att det inte stämmer överens med dennes faktiska upplevelser kan 

det resultera i ett brutet Psykologisk kontrakt (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 507). 

  

Gällande värderingar drar vi utifrån vår teoretiska analys slutsatsen att delade 

grundvärderingar är en förutsättning för att en relation mellan arbetsgivare och 

arbetstagare ska fungera långsiktigt. Grundvärderingar är svåra att förändra och har man 
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som organisation redan från den anställdes start varit tydlig med vad organisationen står 

för har man bättre förutsättningar för att bibehålla det Psykologiska kontraktet med den 

anställde. Vi drar slutsatsen att delade värderingar leder till känslor av enighet och 

gemenskap, vilket Vallaster & De Chernatony (2005) också menar. Den upplevda 

gemenskapen i organisationen skapar känslor av engagemang och lojalitet hos anställda 

och att de förstärks över tid. Detta resulterar vidare att det blir svårare att lämna en 

organisation eftersom ett känslomässigt band har uppstått mellan de två parterna. 

8.2.1 Praktiska rekommendationer till organisationer 

Den modell som använts för att analysera de anställdas upplevelser av organisationens 

presenterade värdeerbjudande anser vi kan vara användbar för organisationer som vill 

kartlägga sina anställdas upplevelser av organisationens värdeerbjudande. Med hjälp av 

modellens tre steg kan organisationer ta reda på huruvida de motsvarar sina anställdas 

förväntningar. Det första steget innebär att presentera det unika som organisationen 

erbjuder sina anställda. Steg två är att analysera hur de anställda upplever 

värdeerbjudandet och det tredje steget handlar om utifall förutsättningar för en långvarig 

relation har uppstått eller inte. 

 

Utifrån vår teoretiska analys har vi kommit fram till att de viktigaste faktorerna för att 

organisationer generellt ska motsvara anställdas förväntningar är delade 

grundvärderingar. Att organisationen presenterar och kontinuerligt belyser arbetstagarna 

om värdeerbjudandet samt genomför eventuella korrigeringar för att som arbetsgivare 

kunna motsvara de anställdas förväntningar över tid. Värdeerbjudandet bör innehålla 

förmåner som arbetsgivaren kan ge sina anställda så att det skapas rimliga förväntningar 

hos den anställde. Blir de anställda motiverade till att ta del av erbjudandet kommer de 

att anstränga sig för att behålla sin organisationstillhörighet. Ju längre tid de är anställda 

desto djupare känslomässig anknytning får de till sin arbetsgivare vilket gör att känslor 

av engagemang och lojalitet gör att de anställda väljer att stanna inom organisationen. 

Lojala och engagerade anställda bidrar till produktivitet. En förutsättning för att anställda 

ska vilja bibehålla sin organisationstillhörighet är att arbetsgivaren motsvarar den 

anställdes förväntningar i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är viktigt 

att som arbetsgivare se sina anställda som individer och vara lyhörd inför deras respektive 

behov och målsättningar. Detta för att fånga upp och kunna korrigera eventuella brister i 

värdeerbjudandet eller orimliga förväntningar hos individer för att upprätthålla en 

långvarig relation. Genom att behålla anställda bibehålls viktig kompetens i form av 

kunskap och färdigheter inom organisationen. Utifrån tidigare forskning och det vi har 

kommit fram till i denna studie rekommenderar vi organisationen att i ett tidigt stadie 

matcha den anställdes värderingar och förväntningar med organisationens värderingar 

och vad den kan erbjuda som arbetsgivare. 

 

Förtydligande av våra rekommendationer till organisationer oavsett bransch för att 

besvara studiens syfte; 

 

• Visa lyhördhet inför de anställda och deras förväntningar, genomföra eventuellt 

nödvändiga korrigeringar av värdeerbjudandet samt de anställdas förväntningar 

för att uppnå matchning 

• Erbjuda och attrahera de anställda med tilltalande förmåner som organisationen 

kan leva upp till 

• Uppföljning av huruvida den anställde upplever att den får ta del av 

värdeerbjudandet 
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• Tydligt presentera vad organisationen har för värderingar så att en matchning 

gällande värderingar kan ske mellan arbetsgivare och arbetstagare i ett tidigt 

stadie 

8.3 Studiens begränsningar 

Studiens resultat omfattar endast en organisation. Hade man undersökt fler organisationer 

hade det kunnat bidra med en bredare kunskap inom området samt en jämförelse mellan 

olika organisationer, syftet med denna studie hade dock ändrats vid en jämförande studie. 

Även analysen hade kunnat tänkas bli svår att strukturera och vidare följa med i som 

läsare då varje organisations värdeerbjudande skulle bli tvunget att presenteras, jämföras 

med de anställdas upplevelser samt jämföras med de övriga arbetsgivarna. 

 

Hade man använt sig av en kvantitativ studie hade fler respondenter kunnat kartläggas, 

detta låg dock utanför denna studies syfte. Vi tror även att respondenternas svar skulle 

sakna det djup vi eftersträvat i denna studie. Även tiden ser vi som en begränsning då 

antalet respondenter och undersökningens omfattning har begränsats utifrån tidsramen.  

 

Utifrån den urvalsprocess som använts hade vi en ambition om att hitta respondenter med 

olika anställningstyp, olika anställningstid och i olika åldrar för att uppnå mångfald. Vi 

ansåg att svaren då skulle spegla organisationen i helhet till större grad. Vi anser att vi 

återfann det urval som vi efterfrågade. Resultatet är dock helt beroende av vilka 

respondenter som har deltagit i studien. Därmed återspeglar denna studie tio stycken 

anställdas upplevelser. Hade tio andra anställda från Handelsbanken studerats hade 

svaren varierat med de anställdas individuella upplevelser. Därmed går det ej att 

generalisera resultatet och dra slutsatser som gäller hela organisationen. 

8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Vi tror att vår studies praktiska bidrag kan generera i samhälleliga aspekter såsom att fler 

anställda trivs på sin arbetsplats och mår bra. Ökat välmående hos anställda och lägre 

personalomsättning på grund av olika faktorer tror vi skulle leda till ett lägre antal 

sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Om detta skulle minska kan organisationer istället 

lägga sina resurser på att utveckla sin verksamhet och driva samhällsutvecklingen framåt 

istället för att lägga resurser på exempelvis nyrekryteringar och sjukskrivningar. 

  

En nackdel med denna studie och delade värderingar mellan arbetstagare och arbetsgivare 

kan vara att många individer kan komma att känna sig exkluderade då de inte kommer 

anställdas av en organisation om alla organisationer skulle efterfråga väldigt specifika 

värderingar. Även organisationerna som arbetsgivare kan finna det svårt att hitta individer 

med väldigt hög grad av matchning av värderingar, detta ses som ytterligare en faktor 

som försvårar anställningsprocessen med tanke på att det redan i dagsläget kan vara svårt 

att hitta individer med rätt kompetens. Utifrån tidigare studier vid universitetet har vi läst 

om att mångfald genererar innovation och utveckling, vilket är bra för tillväxt och att 

utveckla samhället. Till viss del är det bra att man har delade värderingar men det är 

viktigt att det finns en balans så det blir mångfald för att inte organisationer inte bidrar 

till ett uppdelat samhälle. 
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8.5 Förslag till vidare forskning 

En avgränsning som vi var tvungna att göra i denna studie var att bortse från nyanställda 

samt potentiellt anställda. Vi anser att det skulle vara intressant att fokusera på vilka 

metoder organisationer kan använda sig av för att hitta rätt personal som matchar deras 

värderingar före anställning. I denna studie har vi fokuserat på anställda som redan 

befinner sig inom organisationen och där denna eventuella matchning redan skett. Med 

en studie som fokuserar på vikten av att matcha värderingar och kultur mellan 

arbetsgivare och arbetstagare redan från anställningsstart skulle eventuella 

felrekryteringar kunna undvikas. 

  

Syftet med vår studie var att skapa en djupare förståelse men något vi anser skulle vara 

intressant att göra är en jämförande studie. Då skulle olika organisationers arbetssätt 

gällande Internal branding kunna undersökas och organisationer skulle därmed kunna lära 

sig av varandra. 

  

Det skulle vara intressant att göra en kvantitativ studie för att ta reda på hur en population 

anställda upplever att sin arbetsgivare lever upp till förväntningar. Vårt syfte var att skapa 

en djupare förståelse och ansåg därför att en kvalitativ studie var bäst lämpad för detta 

syfte. Det skulle kunna vara av praktisk relevans för organisationer, kanske främst för 

organisationer med många anställda för att få en övergripande bild av deras förväntningar. 

En kvantitativ studie som exempelvis en enkät skulle då kunna vara en passande 

datainsamlingsmetod. Det skulle kunna ge en indikation på hur de anställa generellt 

uppfattar värdeerbjudandet. 

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att intervjua ytterligare anställda inom 

Handelsbanken angående deras upplevelser. Detta hade kunnat genomföras på olika sätt, 

dels på en mer rikstäckande nivå då vi endast inkluderat kontor från norra Sverige. 

Alternativt på en internationell nivå då Handelsbanken är en internationell arbetsgivare 

med anställda runt omkring i världen. Det vore därmed intressant att ta reda på om samma 

resultat och slutsatser skulle framkomma. 
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Appendix 

Appendix 1: Förfrågan till företag om deltagande i denna 

studie 

  

Hej! 

  

Vi heter Matilda Andersson och Elin Holmström och just nu studerar vi sista terminen på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Där vi är mitt i uppe i uppsatsskrivande 

av vårt examensarbete. Anledningen till att vi kontaktar just er som företag är att ni har 

ett gott rykte som arbetsgivare i branschen och vi skulle vilja undersöka närmare hur 

anställda upplever ert arbetsgivarvarumärke. En del av vårt examensarbete består av 

intervjuer och därför kontaktar vi er för att undersöka möjligheten att genomföra 

intervjuer med era anställda. Vi önskar att intervjua mellan fem och tio personer på olika 

positioner och med olika långa anställningstider.   

  

Varför ska just Ni delta? 

Vi skriver om Employer branding och arbetsgivarvarumärken och vi vill genom vår 

uppsats bidra med kunskap till arbetsgivare angående anställdas upplevelser av de 

förmåner som är förknippade med er som arbetsgivare. Genom deltagande tror vi att ni 

som arbetsgivare kan få en bättre inblick i hur era anställda upplever det är att arbeta hos 

er.   

  

Hur skulle det gå till rent praktiskt?   

Vi kontaktar flera företag samtidigt och är ni intresserade av att delta så tveka inte att höra 

av er så fort som möjligt. Vi önskar att genomföra intervjuerna under vecka 14 eller 15, 

det vill säga 1–5 april alternativt 8–12 april. Varje intervju genomförs individuellt med 

en anställd åt gången och beräknas ta mellan 30–60 minuter. 

Ni som arbetsgivare kommer vara anonyma i uppsatsen likt som de anställda. Vid intresse 

skickar vi ut det färdiga examensarbetet så att ni kan läsa det. 

  

Har ni några funderingar eller frågor kring deltagande så tveka inte att kontakta oss. 

  

Matilda Andersson                                               Elin Holmström 

 

  

Vi hoppas på att ni finner detta intressant och vill bidra! 

  

Tacksam för svar, 

Vänliga hälsningar 

Matilda Andersson & Elin Holmström 
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Appendix 2: Information till respondenter före 

intervjutillfället 

  

Tack för att du tar dig tid och bidrar till denna studie! 

  

Vi är Matilda Andersson och Elin Holmström och vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Management vid Umeå Universitet. Vi skriver 

vårt examensarbete inom Employer brand. Ett moment av vårt examensarbete innebär att 

samla in data och detta kommer att ske via intervjuer. Frågeställningen vi kommer att 

studera är “Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande de anställdas 

faktiska upplevelser av värdeerbjudandet?” 

  

Syftet med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur anställda inom 

organisationen upplever att sin arbetsgivare lever upp till det presenterade 

värdeerbjudandet. Denna förståelse kan användas av organisationen för att ta reda på om 

man som arbetsgivare bör korrigera sin strategiska plan gällande värdeerbjudandet. 

Frågorna som respondenten kommer att besvara under intervjun berör ämnesområden 

som värderingar, organisationens presenterade värdeerbjudande samt förväntningar på 

organisationen. 

  

Vi kommer använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfället för att dina svar ska 

behandlas och vidare tolkas så korrekt som möjligt. Vid deltagande i denna studie 

kommer dina svar och din arbetsgivare behandlas konfidentiellt och förbli anonyma om 

så önskas och vi kommer radera ljudinspelningen efter studiens publicering. Vid 

önskemål har du möjlighet att granska och godkänna dina intervjusvar innan publicering. 

Din medverkan är frivillig, vilket innebär att du som respondent kan välja att inte besvara 

samtliga frågor och intervjun kan även avbrytas när som helst om så önskas. Vid behov 

av eventuellt förtydligande eller kompletterande frågor kan respondenten komma att 

kontaktas ytterligare. Resultaten kommer att publiceras i vår uppsats som vidare kommer 

att laddas upp på Umeå Universitets uppsatsdatabas. 

  

Intervjutiden kommer uppskattningsvis uppgå till 30–60 minuter. 

Vi är tacksamma för att ni tar er tid och deltar i vår studie. Ni kommer givetvis få ta del 

av resultatet och förhoppningsvis finner ni det intressant för er organisation! 

  

Vänliga hälsningar 

Matilda & Elin 
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Appendix 3: Intervjuguide 

  

Nr Fråga Tema Teoretisk 

koppling 

Koppling 

analys 

1) Namn och 

befattning/titel inom 

företaget 

Beskrivning av 

respondent 

- - 

2) Vad innebär 

titeln/befattningen? 

Beskrivning av 

respondent 

- - 

3) Kan du berätta kort om 

din organisation? 

Arbetssätt - 1 

4) Hur länge har du varit 

en del av 

organisationen? 

Beskrivning av 

respondent 

- 1 

5) Har du haft samma roll 

under hela din 

anställningstid? 

Beskrivning av 

respondent 

- 1 

6) Varför sökte du dig till 

organisationen? 

Förmåner - 1 

7) Var det några speciella 

förmåner som tilltalade 

dig att bli en del av 

organisationen? 

Förmåner - 1 

8) Känner du att du har 

fått ta del av dem? 

(Har du alltid fått ta 

del av dem?) (Har 

förmånerna förändrats 

under din 

anställningstid?) 

Förmåner - 1 

9) Vilka var dina 

förväntningar på 

organisationen vid 

anställningens start 

gällande sociala 

beteenden och attityder 

på arbetsplatsen? 

Förväntningar Vroom´s 

Expectancy 

theory; 

Psykologiska 

kontraktet 

1, 2 
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10) Har dessa 

förväntningar 

förändrats under din 

anställning? På vilket 

sätt har de förändrats? 

Förväntningar Vroom´s 

Expectancy 

theory; 

Psykologiska 

kontraktet 

1,2 

11) Känner du dig som en 

del av din organisation? 

Om ja: -Vilka faktorer 

tror du var avgörande 

för att du skulle känna 

dig som en del av 

organisationen? Om 

nej: -varför inte? Är 

det något som saknas? 

Delaktighet Psykologiska 

kontraktet; 

Organizational 

Commitment 

theory 

1,2 

12) Hur skulle du beskriva 

din arbetsgivares 

varumärke? (Vad du 

anser att dom står för) 

 gentemot externa 

intressenter såsom 

kunder samt mot 

anställda? 

Arbetsgivarvarumärke; 

Värderingar 

- 1 

13) Känner du dig som en 

representant för 

varumärket på jobbet 

respektive utanför 

jobbet? 

Arbetsgivarvarumärke - 1 

14) Vad värdesätter du hos 

en arbetsgivare 

generellt? 

Vad de anställda 

värdesätter 

Psykologiska 

kontraktet; 

Person- 

Organization fit 

theory; Vroom´s 

Expectancy 

theory 

1,2 

15) Vad får dig att känna 

motivation på en 

arbetsplats generellt? 

Motivation Psykologiska 

kontraktet; 

Vroom´s 

Expectancy 

theory 

1,2 

16) Vad värdesätter du 

högst med din 

arbetsgivare? 

Vad de anställda 

värdesätter 

- 1 
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17) Har det du värdesätter 

förändrats under din 

anställningstid? Om ja, 

hur? 

Vad de anställda 

värdesätter 

- 1 

18) Upplever du att det du 

värdesätter stämmer 

överens med vad din 

arbetsgivare 

värdesätter? 

Vad de anställda 

värdesätter 

Psykologiska 

kontraktet; 

Person- 

Organization fit 

theory; 

Organizational 

Commitment 

theory 

1,2 

19) Kan du beskriva dina 

upplevelser inför att 

tillhöra din 

arbetsgivare? (Vad du 

känner) 

Delaktighet Psykologiska 

kontraktet; 

Organizational 

Commitment 

theory 

1,2 

20) Hur ser dina 

framtidsplaner ut 

yrkesmässigt? 

De anställdas 

framtidsplaner 

Psykologiska 

kontraktet; 

Person- 

Organization fit 

theory; 

Organizational 

Commitment 

theory 

1,2 

21) Gällande de förmåner 

som din arbetsgivare 

erbjuder dig, upplever 

du att dom behöver 

förändras? 

Förmåner - 1 
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