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Research 
questions: What incentive makes an employee stay with his employer? 

Do the companies employer branding match their employees’ incentives to stay 
with the employer? 

Purpose: The purpose with this study was to explain the incentives, which makes the 
employee stay within the organisation and compare them with the organisations 
attempts to keep employees. 

Method: The research is of qualitative character. Employees as well as human resource-
managers within three different organisations were interviewed. The interview 
was based on the theories as well as the secondary data, which the study been 
based on. The interview later analysed with a content analysis and the results was 
presented under the recurring themes. 

Conclusion: The research confirmed the previous data about how Generation Y is 
characterized as an employee. The generation is brought up with countless 
possibilities and is the most educated generation. Thus, giving Generation Y 
greater ascendancy on the labour market. This research shows how employees 
within the chosen generation are more driven by knowledge than of financial 
goals. To let the employees grow organically is therefore one of the most 
incentives for increased loyalty. Therefore, the human resource-departments 
should adjust their work on what Generation Y demands, as they are a majority in 
the labour market.   
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Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats? 

Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas 
motivationsfaktorer? 

Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att 
medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets 
human resource-arbete för att behålla anställda. 

Metod:  Undersökningen var av kvalitativ karaktär. Medarbetare samt human resource-
chefer på tre företag intervjuades. Intervjumallen baserades på de valda teorierna 
samt den sekundära information som varit till underlag till studien. Intervjuerna 
analyserades genom en innehållsanalys och resultatet presenterades i de teman 
som varit återkommande i empirin. 

Slutsats: Undersökningen bekräftade den tidigare empirin om hur Generation Y som 
medarbetare karaktäriseras. Generationen är uppväxta med många möjligheter och 
är den högst utbildade generationen. Detta ger Generation Y större makt på 
arbetsmarknaden. Undersökningen visade att medarbetarna inom denna generation 
var mer drivna av kunskap än av finansiella mål. Att låta medarbetarna växa 
organiskt är därför ett av de viktigaste incitamenten för ökad lojalitet. Därför bör 
human resource-avdelningarna nischa sig mot vad Generation Y efterfrågar 
eftersom de är en majoritet på arbetsmarknaden.
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1. Inledning  
I nedanstående kapitel förklaras bakgrunden till bland annat employer branding och Generation Y. I 

problemdiskussionen framför författarna det problem som vidare ska studeras och varför det är av 

intresse. 

1.1. Bakgrund  
Employer branding talar om hur företag arbetar för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Detta 

har varit och är ett verktyg för att locka medarbetare. Ämnet har dock varit omdiskuterat runt den 

faktiska påverkan, hur det påverkat den anställdes perception av företaget eller om det enbart varit en 

trend som passerar. (Wilden, Gudergan & Lings, 2010) Ett företag valde bland annat att erbjuda 

tvättservice på arbetsplatsen och bjöd in alla medarbetare till en privat förhandsvisning av Star Wars: 

The Phantom Menace (Davidson, 1999). Wilden et al. (2010) skriver hur viktig den blivande 

medarbetarens attityd gentemot företaget är redan innan rekryteringen för den framtida lojaliteten. 

Wilden et al. (2010) förklarar fortsättningsvis också hur viktigt det är för arbetsgivaren att förmedla 

företagets värderingar redan före och under rekryteringen, dels för att locka rätt personer men även 

för att minska kostnaderna som uppstår under rekryteringsprocessen (Dyhre & Parment, 2013).  

Internal marketing eller intern marknadsföring är en av byggstenarna till employer branding och 

beskriver hur företagen arbetar för att behålla sina anställda eftersom att det anses vara kostsamt med 

hög personalomsättning (Dyhre & Parment, 2013). Den interna marknadsföringen arbetar även för att 

forma den anställdes attityder och värderingar för att matcha företagets egna värderingar (He, 

Murrmann & Perdue, 2010; Papasolomou-Doukakis, 2003), då de anställda kan fungera som 

ambassadörer för det egna företaget (Wilden et al., 2010). Vidare menar Papasolomou-Doukakis 

(2003) och Narteh (2012) att medarbetarna bör ses som kunder vars behov är viktiga att tillfredsställa 

för att öka lojaliteten.  

På senare tid har marknadskommunikationen mellan företag och kund utvecklats mot att lägga större 

fokus på relationer (Evans, Foxall & Jamal, 2008; Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 2003). 

Vidare menar Evans, et al. (2008) att det är billigare att behålla en kund än att kontinuerligt erhålla 

nya. För Generation Y, personer födda 1977–1994, har det blivit viktigare att arbetet som de utför 

bidrar till personlig utveckling och möjligheten till att växa organiskt inom organisationen (Evans et 

al., 2008; Hewlett, Sherbin & Sumberg, 2009). Det är även viktigt att som anställd trivas med 

kollegorna och att arbetsuppgifterna känns meningsfulla (Dyhre & Parment, 2013). Generation Y är 
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även den mest utbildade generationen och har spenderat mer tid i skolan än någon av de äldre 

generationerna, vilket är ett tecken på att de är ivriga på ny kunskap (Wallis, 2009). Generation Y 

som medarbetare behöver kontinuerlig feedback, uppskattning och beröm (Martin, 2005; Wallis, 

2009), för när Generation Y slutar känna sig sedda eller upplever att utvecklingen inom 

organisationen avtagit byter de arbetsgivare (Parment, 2008; Martin, 2005). Martin (2005) nämner att 

Generation Y har växt upp med oändliga möjligheter vilket gör dem till orädda att byta arbetsplats 

ifall de inte trivs. Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) är Generation Y idag en majoritet på 

arbetsmarknaden. Detta påvisas av statistik från 2016 vilket förklarar att cirka 1,9 miljoner svenskar, 

födda mellan 1942–1971 var sysselsatta, samtidigt som cirka 2,4 miljoner svenskar födda mellan åren 

1972–1996 var sysselsatta i arbete.  

Universum, vilket är ett företag som specifikt arbetar med employer branding, skickar årligen ut sin 

företagsbarometer och undersöker vilka arbetsgivare som är attraktivast inom olika segment 

(Universum, 2016). Universum (2016) listar bland annat vad arbetstagarna tycker är viktigast hos en 

framtida arbetsgivare. Listan toppas av att arbetsgivaren bör vara en god referens för den framtida 

karriären samt att kunna bistå med hög framtida lön.  

Tiden är en faktor som format de olika generationerna idag (Evans et al., 2008). Sverige har haft en 

stabil ekonomi sedan andra världskriget och den starka ekonomin har tytt på goda arbetsmöjligheter 

och ett bra samhällsskydd. Den goda ekonomiska tiden kan ha varit en bidragande faktor som format 

80- samt 90-talisterna. Då det har funnits gott om jobb och en stabil grund av hög utbildning för 

Generation Y att stå vid, kan det vara faktorer som i stor utsträckning bidragit till att dessa personer 

anses vara illojala på arbetsplatsen. (Riksbank, 2010)  

1.2. Problemdiskussion  
Mellan 2010 till 2011 hade cirka 560 000 bytt jobb i Sverige (Hedlund, 2013). Detta var en 

minskning med nästan 50 procent från åren 2008–2009 då drygt en miljon svenskar bytte arbetsplats 

(Andersson, 2010). Detta skulle kunna vara ett tecken på att employer branding har utvecklats inom 

företagen vilket har lett till att de anställda i större utsträckning uppskattar sin arbetsplats. Det kan 

bland annat bero på en tydligare annonsering vid rekryteringsprocessen, då det är viktigt att redan 

under rekryteringen att presentera fördelar och värderingar på arbetsplatsen (Wilden et al. 2010). 

Evans (et al., 2008) samt Narteh (2012) menar att det är billigare att behålla medarbetare än att 

rekrytera nya leder till att företagen behöver proaktivt arbeta för att behålla personal. Utöver 

kostnadsfrågan bidrar detta till en mer sammansvetsad personal och till en högre produktivitet 

(Rizwan et al., 2013). Enligt Andersen och Minbaeva (2013) arbetar human resource avdelningar för 



 
 

 

3 

att skapa engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Lyckade ansträngningar från human resource 

(förkortas HR i fortsättningen av studien) leder till mer tillfredsställda medarbetare vilket minskar 

risken att medarbetaren avslutar sin anställning (ibid.). Företag arbetar för att skapa matchande 

värderingar med medarbetaren eftersom att det finns en fortsatt risk till att den anställde avslutar sin 

anställning om dennes värderingar inte uppfylls (He & Perdue, 2010; Papasolomou-Doukakis, 2003). 

Därför är det viktigt för företaget (och dess HR-avdelning) att fortsätta med den interna 

marknadsföringen, för att upprätthålla att den anställdes och företagets värderingar går i linje med 

varandra (Dyhre & Parment, 2013; He & Perdue, 2010; Papasolomou-Doukakais, 2003). 

Generation Y karaktäriseras hos arbetsgivare som en anställd som gärna byter arbetsplats flera gånger 

under sin karriär, om denne inte tillfredsställs med utmanande uppgifter (Narteh, 2012). Som tidigare 

nämnt i bakgrunden är Generationen Y angelägen efter utveckling vilket gör att en arbetsplats bör 

kunna bistå med ett ständigt informationsutbyte och nya kunskaper för att behålla den anställde 

(Martin, 2005). Då arbetsmarknaden har gått igenom ett generationsskifte, där Generation Y har 

blivit en majoritet (Statistiska Centralbyrån, 2016), är det intressant för arbetsgivarna att försöka hitta 

de viktigaste faktorerna som leder till en långvarig relation med Generation Y och hur företag bör 

anpassa sig för att skapa uppvisa värderingar som matchar med medarbetarens personliga 

värderingar.  

Enligt Universums företagsbarometer (2016) har de högst rankade arbetsgivarna de mest lojala 

anställda, där endast åtta procent av dem anställda kunde tänka sig att byta arbetsgivare inom det 

närmaste året. Bland de lägre rankade företagen är medarbetarna mindre lojala då 36 procent kunde 

tänka sig att byta arbetsgivare. (Universum, 2016) Detta kan ses som en effekt av företagets interna 

marknadsföring och ligger till viss del som grund till studiens forskningsfråga. I dagsläget existerar 

redan mycket forskning kring både hur företag arbetar för att locka nya medarbetare men även hur de 

arbetar för att behålla sina anställda. Denna undersökning har istället valt att lägga fokus på den 

anställdes perspektiv och om vilka incitament, vilka drivkrafter som är nyckeln till att den anställde 

stannar på företaget. Författarna har valt att använda sig av en sekundär avgränsning med Generation 

Y, eftersom dessa är en intressant målgrupp på arbetsmarknaden då dem idag är en tydlig majoritet. 

För att undersöka detta valde författarna tre företag där flera medarbetare samt HR-personal 

intervjuades. Ett konsultbolag, ett flygbolag och en storbank. Denna studie hjälper läsaren att få en 

bild över vilka incitament som får personer inom Generation Y att stanna på en arbetsplats.  
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1.3. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna 

inom en organisation och jämföra detta med företags HR-arbete för att behålla anställda.  

1.4. Frågeställning  

● Vilka incitament är det som påverkar att den anställde stannar på de utvalda företagen?  
● På vilket sätt matchar företagens employer branding-arbete med de anställdas incitament? 

1.5. Avgränsning  
Undersökningen avgränsar sig till anställda som arbetar inom ekonomi, marknadsföring och HR. Ett 

konsultbolag, ett flygbolag samt en storbank har undersökts närmare efter att författarna tagit del av 

Universums företagsbarometer (2016). Medarbetarna behövde även ha arbetat minst sex månader på 

arbetsplatsen. Detta motiverades genom att en provanställning inte får vara längre än sex månader 

(Lagen om anställningsskydd, 1982:80; Unionen, u.å.), samt att valet om vidare fast anställning oftast 

görs vid denna tidpunkt. Vid den här tidpunkten bör den anställde skapat sig ett intryck av 

arbetsplatsen av medarbetaren själv tycker är bäst på arbetsplatsen.  

Generation Y har blivit en majoritet på arbetsmarknaden (Statistiska Centralbyrån, 2016), då de byter 

av de äldre generationerna på arbetsplatsen. Författarna anser att denna målgrupp är intressant att 

undersöka eftersom företagen kommer att behöva anpassa sig mer mot dessa medarbetares 

motivationsfaktorer. Därför har författarna valt att använda Generation Y som sekundär avgränsning. 
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Figur 1 ”En sammanfattning av de utvalda 
teorierna” (Egen konstruktion) 

 

2. Teori  
Detta kapitel presenterar arbetets teoretiska referensram. Empiri och operationaliseringen grundas 

på de olika teorierna, som i sin tur kan kopplas till ämnet employer branding. De teorier och deras 

beståndsdelar som används i denna undersökning är:   
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Figur 2 ”De tre olika stegen inom  
Employer branding”  

(Egen bearbetning från Backhaus & Tikoo, 2004) 

2.1. Employer branding  
En studie av Ezzeden och Swiercz (2001) påvisar 

att ett av företagens största konkurrenskraft och 

resurs är de anställda. Employer branding handlar 

om hur företag arbetar med det egna varumärket 

för att utomstående ska skapa sig en tanke om hur 

det skulle vara att arbeta hos företaget, samt hur 

bra jobbsökaren passar inom organisationen 

(Nolan, Gohlke, Gilmore & Rosiello, 2013). 

Marknadsföring av varumärket varierar från 

företag till företag. Företag inom exempelvis 

finans använder sig mer frekvent av budskap som 

kännetecknar makt .(ibid.) Ett starkt varumärke är 

fördelaktigt eftersom det representerar värdefulla 

värderingar, samt marknadsföringsmedel 

(Chernatony & McDonald, 1998). Efter en 

anställning fortsätter marknadsföringen av varumärket för att bibehålla upplevelsen att den anställde 

är rätt person för den tillsatta positionen (Nolan et al., 2013).  Därför är det viktigt att upprätthålla de 

anställdas värderingar för att de ska trivas vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft. För att skapa 

en hållbar konkurrenskraft krävs det därför prestationer från företagens sida och det är detta som 

kommer till att kallas för intern marknadsföring vilket delvis ligger till grund i employer branding-

begreppet. (Backhaus & Tikoo, 2004) För att tydliggöra vad som menas med employer branding har 

Backhaus och Tikoo (2004) delat upp ämnet i tre delar.  

Först utvecklar företaget ett värde med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar för att 

fortsätta motivera samt attrahera sina anställda. Vidare använder sig företaget av organisationens 

kultur, ledarstil, kvaliteter av nuvarande anställda, nuvarande image och intryck av produkt eller 

servicekvalitet för att utveckla ett koncept av vad dem erbjuder sina anställda. Denna värdeutveckling 

marknadsför företaget till sina potentiella anställda, rekryteringsbyråer och/eller placeringsrådgivare. 

Den externa marknadsföringen är	framförallt riktad för att locka potentiella medarbetare, men den 

hjälper även företaget att stärka dess image. (Backhaus & Tikoo, 2004) Den tredje och sista 

komponenten är den interna marknadsföringen vilket hjälper företaget att behålla deras anställda men 

det är en process som aktivt måste genomsyra hela företaget för att tillslut uppnås (Ballantyne, 2003). 

Ballantyne (2003) skriver även att det inte går att jobba stegvis utan att processen behöver vara 



 
 

 

7 

sammanhängande för att ge effekt. En annan aspekt kring den interna marknadsföringen är att den 

utvecklar en arbetskraft som engagerar sig i företagets mål, vilket i sin tur leder till förbättrad 

konkurrenskraft (Ezzedeen & Swiercz, 2001). 

2.2. Bakgrund till Generation Y  
En generation är en kohort människor, födda inom ett specifikt tidsspann vilket exempelvis delar 

betydande livshändelser (Evans et al., 2008). Generation Y, även kallad millennials, tillhör personer 

födda mellan 1977 till 1994 (Evans et al., 2008; Hewlett et al., 2009). Generationen är uppväxt med 

teknologi och de utgör därmed en stor konkurrensfördel jämfört med de äldre generationerna. Dessa 

är uppkopplade på internet dygnet runt, sju dagar i veckan. (Bolton et al., 2013; Martin, 2005; Millar 

& Schrier, 2015) Internet är en stor mötesplats samt informationskälla och på grund av detta har 

Generation Y lätt för att skapa grupptillhörighet samt att hämta information (Evans et al., 2008).  

Som tidigare nämnt i texten karaktäriseras Generation Y som en generation som gärna byter 

arbetsplats flera gånger under sin karriär (Nareth, 2012; Wilden et al., 2010). Denna generation är 

även svårare att attrahera med traditionell marknadsföring än äldre generationer (Evans etl al., 2008). 

Enligt Yarrow och O’Donnell (2009) behöver företagen fokusera på budskap som värdesätter 

relationen mellan konsument och företag. Detta kan kopplas till Papasolomou-Doukakis (2003) som 

skriver att de anställda bör ses som kunder. Därför bör marknadsföringen till denna generation 

appliceras på samma sätt till kunder som till de anställda (Papasolomou-Doukakis, 2003). Det vill 

säga att företagen exempelvis bör skapa emotionella band till denna grupp, förslagsvis genom 

uppskattning (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 2003). Anledningen till att fokusera på 

emotionella band är dels på grund av att Generation Y är experter på att sålla bort reklambudskap de 

exponeras för (Yarrow & O’Donnell, 2009).  

Det finns mer än finansiell ersättning som Generation Y efterfrågar. Denna generation tycker det är 

minst lika viktigt med ett arbete som är meningsfullt och utvecklande. Det blir allt mer vanligt att 

denna generation tittar på företagets värderingar och uppdrag för samhället. (Schweitzer & Lyons, 

2010) PWC släppte en rapport (2011) där de sammanfattar att Generation Y lockas till arbetsgivare 

vars varumärken de beundrar. År 2008 letade 88 procent av Generation Y arbetsgivare med socialt 

ansvar som matchade deras egna och 86 procent av generationen skulle överväga att lämna sin 

arbetsgivare om dess värderingar inte längre uppfyller ens egna (PWC, 2011).   
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2.3. Social Exchange Theory  
Social Exchange Theory eller Teorin om socialt utbyte behandlar att beslut görs, oavsett privata eller 

på en arbetsplats, utefter vilka förmåner/fördelar som fås ut av en viss insats (Birtch, Chiang & Esch, 

2016). Upplevs det inte att fördelarna är höga nog eller stämmer överens med den egna värderingen 

för avsatt ansträngning, kommer relationen mellan företag och anställd stanna i utvecklingen. För ju 

större nytta som upplevs, desto starkare och mer sammanlänkade band kommer knytas i det tänkta 

förhållandet. (Chen & Choi, 2005)  

För att komma fram till vad som upplevs bäst för varje enskild individ är denna nyttomaximering 

uppbyggd på en komplex analys, där analytikern kan använda sig av parametrar som nytta, vinst, 

relation samt kostnad (Chen och Choi 2005). Det finns en mer konkret uppdelning, vilken har delats 

upp i endast två vägar och som författarna av denna undersökning kommer att välja. Den 

socialemotionella aspekten och den ekonomiska aspekten (Cropanzano & Mitchell, 2005). Enligt 

Cropanzano och Mitchell (2005) är dessa vägar mer centrala samt bättre anpassade och därför kan 

mer utvärderas ifall personens intentioner med en tänkt relation är mer ekonomiskt- eller 

socialemotionellt inriktade. På grund av detta har författarna valt att använda sig utav Cropanzano 

och Mitchell (2005) synsätt på Social Exchange Theory, istället för den som Chen och Choi (2005) 

presenterar.  

Genom att ta reda på om relationen till exempelvis arbetsgivaren är mer ekonomiskt laddad (bonusar, 

förmåner, bättre betalt etcetera) eller socialemotionellt laddad (kunskap, uppskattning, närmare 

relationer etcetera) blir det enklare att specifikt urskilja hur individen uppför sig och hanterar 

arbetssituationer. Hur företag generellt ska förhålla sig till denna teori är baserat på deras 

segmentering av anställda. (Cropanzano & Mitchell, 2005) 

2.4. Lojalitet  
Ett företag kan arbeta för att strukturera och uppnå lojalitet hos både anställda samt kunder 

(Pritchard, Havitz & Howard, 1999; Punjaisri, & Wilson, 2011). Studien väljer att undersöka lojalitet 

kopplat till anställda och vilka modeller organisationer kan arbeta med för att aktivt behålla lojalitet. 

Enligt Pritchard et al. (1999) samt Punjaisri et al. (2011) är lojalitet mer än att bli tillfredsställd av 

exempelvis din arbetsplats. Det är flera faktorer som spelar in och i slutändan handlar det om din 

attityd och hur du beter dig utifrån det. 

Lojalitet är ett komplext och brett begrepp och för att underlätta denna undersökning har lojalitet 
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delats upp i två synvinklar, vilket har gjort att engagemang och emotionella bindningar kommer 

presenteras i avsnittet nedan.  

The Three Component Model of Commitment  

Genom att undersöka “The Three Component Model of Commitment” (Trekomponentsmodellen om 

engagemang) kan ett företag upptäcka att lojalitet är djupt förankrat i det psykologiska (Campbell, 

2013). Med hjälp utav dessa tre komponenter går det att proaktivt jobba för att företagets anställda 

fortfarande ska känna en positiv känsla men även att de förblir lojala och engagerade (Campbell, 

2013).  

● Affektivt engagemang handlar om tillgivenheten för jobbet.  
● Fortsättningsengagemang handlar om rädslan att förlora något viktigt.  

● Normativt engagemang handlar om att uppleva sig vara skyldig att stanna på grund av 

normer och värderingar.  
 
Genom att arbeta aktivt med dessa komponenter kan företaget motivera och stärka sina anställdas 

engagemang. Det kommer leda till att de anställda känner sig mer tillfredsställda och att de känner en 

starkare koppling till företaget. Denna teori kan användas som ett styrningsverktyg för företag, dels 

för att skapa en större lojalitet mellan den anställde och företaget, genom affektivt engagemang. 

Samtidigt kan företaget använda sig av fortsättningsengagemanget och det normativa engagemanget 

för att påskynda en medarbetare vid ineffektivt arbete. (Campbell, 2013) Fortsättningsengagemanget 

och det normativa engagemanget är viktiga i processen för att bygga en helhetsbild, men det ska tas i 

beaktning då de även kan vara negativt laddade och därför inleda något oäkta. Därför är det viktigt att 

ha med alla dessa komponenter då olika kombinationer skapar olika förutsättningar, men allt finns 

där av anledningen att vägleda samt skapa en mer genuint lojal arbetskraft. (Herscovitch & Meyer, 

2002) 

Bindningar  

Företag arbetar proaktivt med att behålla både anställda och kunder. Ett verktyg som företag 

använder sig av för att behålla dessa är lojalitet. Varför företag gör detta är för att motverka de 

monetära förlusterna som uppkommer då dem förlorar personal och kunder. (Dyhre & Parment, 

2013)  

Lojalitet kan skapas på olika sätt och företag kan välja att exempelvis belöna medarbetare för 

engagemanget för att förhoppningsvis behålla lojaliteten. Vissa personer vill ha en monetär belöning 
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för sitt engagemang, andra vill hellre ha en social uppskattning. För att binda upp de anställda och 

skapa ytterligare lojalitet behöver företaget inte alltid ge ut en belöning, utan det räcker ibland med 

att göra en strukturell förändring på arbetsplatsen för att de anställda ska få en trevligare arbetsmiljö. 

Att exempelvis byta från stängda kontor till öppna aktivitetsbaserade arbetsytor. Detta kan i sin tur 

leda till ökad lojalitet. (Hammarkvist et al., 2003) Det finns även risker med att använda sig utav 

dessa bindningar då lojalitet skapas olika från person till person, samt att lojaliteten kan bli falsk. 

Med falsk lojalitet menas det att kunden, i detta fall medarbetaren, beter sig lojal men saknar en 

emotionell bindning till företaget. Utan en emotionell bindning ökar risken att mindre förändringar 

kan få medarbetaren att lämna företaget och vända sig till en annan arbetsgivare (Hammarkvist et al., 

2003). Enligt Hammarkvist et al. (2003) är de vanligaste bindningarna som företag använder sig av:  

● Finansiella bindningar - Exempelvis: finansiella belöningar, provision, bonusar etc.  

● Strukturella bindningar - Exempelvis: strukturell förändring, uppgradering av 

arbetsuppgifter, kringtjänster  
● Anpassningar - Exempelvis: personlig uppskattning, rätt arbetsplats/arbetsuppgifter för 

personen. En anpassning som förhöjer den anställdes emotionella bindningar till företaget. 
 
Olika generationer efterfrågar olika typer av bindningar. För Generation Y fungerar de emotionella 

bindningarna mellan företag och anställd bäst (Hammarkvist et al., 2003). Enligt Hammarkvist et al., 

(2003) bildas det kopplingar mellan kollegor när de löser problem tillsammans. Under samarbetet går 

arbetskollegorna igenom ett antal utvecklingsfaser (Udd, 2016), dessa leder till ökad förståelse om 

vad som sker i gruppen. Exempelvis kring genomförandet för arbetets framgång och samarbetet för 

att uppnå gemensamma mål. Dessa kopplingar blir starkare ju mer problem personen löser och detta 

leder i sin tur till att de emotionella bindningarna ökar lojaliteten till arbetsplatsen (Hammarkvist et 

al., 2003). Detta är ett exempel på hur de emotionella bindningarna skapas.  
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Figur 3 “Hur den insamlade datan ska 
analyseras” (Egen konstruktion) 

 

2.5. Analysmodell  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna har valt att använda sig av en tematisk analysmodell, då undersökningen är av kvalitativ 

metod. I analysen har författarna jämfört resultat från intervjuerna, det vill säga medarbetarnas 

värderingar mot företagets interna marknadsföring för att behålla de anställda. Teorin om Generation 

Y kan kopplas till medarbetarnas värderingar, medan teorin om employer branding kopplas till 

företagets marknadsföring, både internt och externt. Detta tyder på att desto bättre medarbetarens 

värderingar matchas med företagets värderingar och dess interna marknadsföring, desto större ökas 

chansen att medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen (He & Perdue, 2010; Papasolomou-Doukakis, 

2003). Ju fler skiljaktigheter/skillnader det finns mellan medarbetare och företag, ju större blir risken 

för att den anställde avslutar sin tjänst. Detta kan även kopplas till studiens valda teorier kring 

lojalitet. Om medarbetaren trivs på sin arbetsplats, kommer dennes lojalitet bli mer äkta och 

engagemanget kommer att öka. Därav finns det ett samband mellan lojalitet och värderingar. Om 

medarbetaren inte skulle trivas på sin arbetsplats och dess värderingar inte matchar med företagets, 

kan det leda till att lojaliteten istället kommer bli falsk (Hammarkvist et al., 2003).  

Författarna har funnit intressanta teman vilka är återkommande från den primära empiriinsamlingen. 

Under samtliga intervjuer kunde vissa teman direkt pekas ut. Detta rörde sig bland annat kring 

finansiella bonusar och utveckling på arbetsplatsen.   
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3. Metod  
I detta kapitel förses läsaren med metodstrategin som författarna har valt att använda. I slutet 

presenterar författarna de etiska aspekterna, samt arbetets operationalisering.  

3.1. Ansatser  
De två vanligaste ansatserna vid företagsekonomisk forskning är induktiv eller deduktiv. Den 

deduktiva ansatsen är den som valts som grund för denna undersökning. Den deduktiva ansatsen 

utgår från att befintliga teorier samlas in, för att sedan jämföras med verkligheten. (Bryman & Bell, 

2013) Bryman och Bell (2013) menar att undersökningen blir mer tidseffektivt då risken för att 

undersöka redan upptäckta fenomen minskar ju större den befintliga kunskapen är. Ytterligare en 

fördel med att använda sig av en deduktiv ansats är att inför intervjuerna har intervjuledaren redan 

större förståelse kring ämnet och gör det därmed lättare att ställa följdfrågor, vilket leder till att ökad 

chans för kvalitativa och pricksäkra svar (Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2009). Genom 

intervjuerna hoppas författarna att kunna bygga vidare på de redan existerande teorierna och 

uttalanden runt intern marknadsföring.  

3.2. Metodval  
Författarna ansåg att en kvalitativ metod med en deduktiv ansats var det bäst lämpade 

tillvägagångssättet för undersökningen. Fördelen med en kvalitativ undersökning framför en 

kvantitativ undersökning är att författarna sökte tydliga och utförliga svar. Detta kan inte uppnås på 

samma sätt med en generaliserad bild vilket lättare uppstår med en kvantitativ inriktning. Att få en 

djupare bild av verkligheten (vid kvalitativ metod) än en mer generaliserbar bild (vid kvantitativ 

metod) sågs som en inriktning värt att följa i detta fall. (Bryman & Bell, 2013)  

Författarna är medvetna att dem intervjuer som gjorts gör det mer komplicerat att förklara en hel 

målgrupp och dra generella slutsatser. Men då författarna ville få en närmare kontakt med företagen 

och tillhandahålla den information som söktes, ansågs kvalitativa intervjuer där också möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor vara till fördel. En annan fördel är att då studien vill bidra med information 

angående länkarna mellan olika grupper, så är intervjuer och en personlig kontakt (ett nätverkande) 

ett effektivare tillvägagångssätt. Om resultatet ska kunna generaliseras behövs en kvantitativ studie 

utföras vilket författarna tipsar om till vidare studier. (Bryman & Bell 2013) 

Intervjumallen (Bilaga 1) som användes vid empiriinsamlingen följde stegen Bryman och Bell (2013) 

presenterat för en semistrukturerad intervju, då fokus var vad intervjupersonen upplever vara viktigt. 

En semistrukturerad intervju använder sig utav öppna frågor och mer generella frågor i början, som 
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sedan trattas ner för att ställa mer specificerade frågor. Fördelen med att hålla en intervju på detta sätt 

är att respondenten hinner bli bekväm, vilket leder till ett naturligare samtal, samt att den intervjuade 

får möjligheten att utveckla sina svar. (Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2009) Det ger även möjlighet 

för att omformulera frågor och svar, samt till att ställa följdfrågor vilket författarna ansåg vara av stor 

betydelse. Efter varje avslutad intervju tillfrågades respondenterna ifall de, vid behov, kunde 

komplettera information. Detta kan vara ett nödvändigt verktyg om författarna anser att empirin 

saknar validitet eller reliabilitet. Alla valda teorier som lade grund till intervjufrågorna har förankring 

till frågeställningarna.  

3.3. Datainsamling  
Till denna undersökning har författarna tagit ut teorier och samlat in material som kan kopplas till 

employer branding och lojalitet. Detta för att samla in nödvändig information vilket används som 

underlag för att i slutändan besvara undersökningens frågeställningar. Information har samlats in 

genom primär- samt sekundärdata. Författarna har granskat den insamlade datan och enbart valt ut 

den data som anses vara relevant för undersökningen.  

Undersökningens primärdata kommer ifrån intervjuer av ett flertal respondenter med olika 

befattningar på olika företag. Intervjupersonerna arbetade antingen inom ekonomi, marknadsföring 

eller HR på företaget vilket är inom undersökningens valda avgränsning. Undersökningen sökte att 

finna skillnader mellan organisationernas arbete för att behålla de anställda och medarbetarnas 

faktiska anledning till att de stannat på arbetsplatsen, har primärdata tillhandahållits genom att 

intervjua både HR-chef samt deras medarbetare vid samma företag. Enligt Bryman och Bell (2013) 

samt Alvehus (2013) ska en undersökning med kvalitativ inriktning till stor del bestå av intervjuer 

med respondenter eller fokusgrupper i en mer fokuserad skala, främst för att behålla kvaliteten.  

Undersökningens sekundärdata har skalats ned till att tillhandahålla information från webbsidor med 

anknytning till organisationer och myndigheter. Denna informationen har hjälpt författarna att 

bekräfta data genom statistik och har därför gjort det lättare att förklara samband till Generation Y 

samt arbetsrelaterade frågor. Sekundärdatan har tillhandahållits från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

samt Universums företagsbarometer. Informationen från SCB har fokuserats på att konfirmera 

Generation Ys relevans på arbetsmarknaden, men även att styrka employer branding betydelse idag 

(Andersson, 2010; Statistiska Centralbyrån, 2016). Informationen från Universum bekräftar hur 

Generation Y kan reflektera när det gäller attraktiva arbetsgivare, samt ger en viss indikation om vart 

de kan komma att trivas bäst (Universum, 2016).  
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3.4. Urval  
Författarnas första urval av företag kom från Universum (2016) vilket listar attraktiva arbetsgivare. 

Författarna tog kontakt med åtta företag och sökte deras HR-chef. Då det rörde sig om mestadels 

stora organisationer blev bortfallet stort. Totalt valde tre företag att ställa upp. Företagen själva hade 

inga krav på anonymitet men då intervjuerna handlade till stor del om deras personliga känslor kring 

lön och trivsel på arbetsplatsen ansåg författarna att behålla både respondenter och företag anonyma 

skulle ge det minst förskönade svaret. Detta styrker även Bryman och Bell (2013) samt Alvehus 

(2013) som menar att konfidentialitet skapar en säkerhet för att tala mer fritt. 

Företaget behöver inte nödvändigtvis agera inom t.ex. ekonomibranschen men den anställdes dagliga 

arbetsuppgifter bör handla runt dessa två områden. Respondenterna valdes av personalansvarig på 

arbetsplatsen då, enligt Bryman och Bell (2013), kan chefer vara motstridiga till att låta deras 

anställda lämna produktion under arbetstid. Att låta chefer eller personalansvariga själva välja bland 

sina medarbetare för intervjuer ansåg författarna vara ett mer mottagligt tillvägagångssätt. 

Intervjuerna skedde på den anställdes arbetsplats samt under dennes arbetstid. Varje personalansvarig 

fick även exempel på frågor, som deras medarbetare kunde förvänta sig under intervjuerna. Detta 

gjordes för att få personalansvariga samt medarbetare mer mottagliga och för att effektivisera urvalet. 

Kraven på intervjupersoner som författarna ställde på personalansvariges urval var: Medarbetare 

mellan 23 till 40 år gamla, vilket placerar dem inom Generation Y, samt vars dagliga arbetsuppgifter 

rör sig kring ekonomi eller marknadsföring. Medarbetaren ska även ha arbetat i minst sex månader 

inom organisationen, eftersom valet om vidare fast anställning oftast görs vid (eller innan) denna 

tidpunkt. Kravet på ålder har anknytning till teorin att Generation Y ofta byter arbetsplats och 

avgränsningen till denna generation. Alla intervjuer transkriberades för noggrannare analys.  

Företag 1 (Konsultbolaget)  
Företaget agerar som konsultfirma inom ekonomibranschen och är Sveriges ledande 

kommunikations- och mediebyrå inom employer branding. Företaget har mellan 20-30 medarbetare. 

Företaget är experter inom employer branding och har många års erfarenhet inom ämnet. Därför fick 

författarna ett intresse att intervjua detta företag. På detta företag intervjuades HR-chefen samt en 

anställd inom ekonomi med åldersspannet för Generation Y. Intervjuerna genomfördes den 19 april 

2017.  

Företag 2 (Flygbolaget)  
Företaget är ett utav världens ledande flygbolag och är globalt verksamma. Flygbolaget har nästan 

100 000 medarbetare och är globalt verksamma. Intervjun hölls på det svenska kontoret och totalt två 
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medarbetare intervjuades. En med befattningen HR-chef och en anställd vars dagliga uppgifter rördes 

kring ekonomi. Medarbetaren uppfyllde undersökningens ålderskrav. Intervjuerna genomfördes den 

24 april 2017. 

Företag 3 (Storbanken)  
Företaget är en av Sveriges största banker och har runt 15 000 anställda. Banken har både kunder och 

anställda i Sverige men även i utlandet. Totalt intervjuades fem personer varav en var bankens HR-

chef. De övriga fyra hade alla olika befattningar och arbetade och uppfyller ålderskravet. Tre 

anställda arbetade med ekonomi och en arbetade med marknadsföring, främst via sociala medier. 

Intervjuerna hölls på bankens högkvarter i Stockholm och genomfördes den 3e och 4e maj 2017.  

3.5. Etiska aspekter  
Då intervjuerna skedde på den anställdes arbetsplats insåg författarna risken för subjektiva svar eller 

svar som behagar medarbetarens arbetsgivare. I undersökningen är både företag och respondenter 

anonyma, dels för att få intervjupersonerna att våga tala fritt men även för att uppfylla de 

konfidentiella krav Bryman och Bell (2013) föreslår. Att skriva ut namn på företag eller geografiskt 

läge ansåg författarna inte bidra undersökningen. Att däremot presentera att anställda med 

befattningen HR-chef/ansvarig blivit intervjuade var väsentligt för att förklara hur författarna 

tillhandahållits information om de olika företagens satsningar inom intern marknadsföring. Enligt 

Bryman och Bell (2013) och Alvehus (2013) ska resultat presenterat av undersökningen inte kunna 

spåras till medarbetare eller på något sätt skada medarbetarens anställning. Dock insåg författarna 

problematiken runt att HR-cheferna själva fick välja intervjupersonerna, då urvalet per företag var så 

litet blev medarbetarna spårbara av dess egna medarbetare samt HR-chef. Intervjupersonerna fick 

förklarat att de när som helst kunde lämna intervjun.  

Intervjupersonerna hade blivit informerade både via mail och telefon om syftet med intervjuerna. 

Innan intervjuerna förklarades syftet och användandet av intervjuerna ytterligare en gång. 

Respondenterna blev även informerade att samtalet skulle spelas in och fortsättningsvis försäkrades 

respondenterna att användandet av intervjuerna endast används för undersökningen.  

3.6. Validitet & Reliabilitet  
Validitet är ett viktigt begrepp när det kommer till vetenskaplig metod. Det handlar om att kunna 

hantera och diskutera olika fel som uppstår i undersökningar. Alvehus (2013) samt Evjegård (2009) 

förklarar validitet som ett mätverktyg av relevansen av insamlad data. 
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Det är viktigt att redan vid starten av undersökningen granska validiteten. Detta för att undvika att 

arbetet saknar relevans efter påbörjad forskning. Validitet är även viktigt när du ska bedöma ditt egna 

men även andras utredningar. Det är viktigt att utredningen har en viss transparens. Med detta menar 

Alvehus (2013) samt Evjegård (2009) att läsarna ska kunna följa en röd tråd och förstå hur arbetets 

alla delar hänger ihop och hur framtagandet av informationen har gått till. Validiteten ska vara ett 

verktyg för att generalisera resultatet i arbetet. God validitet är en given utgångspunkt i ett arbete och 

tillsammans med reliabiliteten skapar det utredningens pålitlighet. Reliabiliteten förklara hur 

tillförlitlig datainsamlingen är. Begreppet handlar om kvalitet vid mätning (Alvehus, 2013; Evjegård, 

2009). Medan validiteten används för att generalisera resultatet i arbetet ska reliabiliteten se till att 

samma undersökning kan göras med ett liknande utfall. Undersökningen bör alltså vara replikerbar. 

(Alvehus, 2013; Evjegård, 2009)  

Det finns skiljaktigheter i hur man använder reliabilitet och validitet i olika forskningsmetoder. 

Använder forskarna sig utav en kvalitativ metod som författarna har gjort i denna undersökning berör 

reliabiliteten och validiteten datainsamlingen och analysen av empirin. Reliabiliteten handlar därmed 

om hur man som undersökare har gått till väga för att samla in och bearbeta data. (Alvehus, 2013; 

Evjegård, 2009)  

För att öka validitet och reliabilitet i undersökningen har särskilda faktorer tagits i beaktning. 

Författarnas mål var att kontakta företag med ett aktivt arbete inom intern marknadsföring. För att 

underrätta sig om företaget arbetar med intern marknadsföring, kontaktade författarna företagets HR-

chef. Detta gjordes eftersom det går i linje med undersökningens frågeställning att jämföra 

organisationers interna marknadsföring för att behålla anställda och den anställdes värderingar kring 

arbetsplatsen. Dem företag som accepterade förfrågan fick intervjumallen via email. Författarna valde 

att göra detta tillvägagångssätt bland annat då ett utav företagen bad om en intervjumall inför 

intervjutillfället men även för att ge intervjupersonerna en chans att få förståelse kring 

undersökningen. Författarna ansåg att detta även skulle leda till högre validitet då respondenterna 

gavs mer tid att fundera över frågorna samt få förståelse över undersökningens syfte. Vidare ansåg 

författarna att det skulle ge en ökad tillförlitlighet då det visade på samarbetsvilja från författarnas 

sida.  

Författarna har genom arbetets gång varit kritiska mot den information som finns tillgänglig på 

internet. Därför har författarna valt att använda sig av statistik från Statistiska Centralbyrån, samt 

information från flera vetenskapliga artiklar. Genom att vara källkritiska hoppas författarna på att få 

en mer reliabel undersökning som ska kunna göras av andra, för ett liknande resultat.  
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3.7. Operationalisering  
Intervjuledarna grundade de frågor som ställdes under intervjuerna i de utvalda teorierna. Vilken teori 

som har starkast grund berodde på respondentens svar. För författarna var det viktigt att ställa frågor 

som var öppna för att låta respondenten associera fritt med frågan. Under intervjuerna fick 

respondenterna ofta utveckla sina svar för att undvika “Ja/nej”-svar.  

Frågorna baserades oftast på fler än en teori, eftersom respondenterna fick associera fritt kring ämnet 

och därmed fanns möjligheten att analysera svaret olika. Nedanför presenterar författarna ett utdrag 

av de intervjufrågor som anses vara centrala för forskningen och ställer upp dem tillsammans med 

tillhörande teori. Resten av operationaliseringen återfinns i bilagorna (Bilaga 3 & 4).  

Hur upplever du att du blir uppskattad på arbetsplatsen?  

Teori: Social Exchange Theory (Socialemotionellt plan) och Anpassningar.   

Teoretisk koppling: Den socialemotionella aspekten av Social Exchange Theory talar om hur styrkan 

i relationen mellan arbetstagaren och arbetsplatsen kommer ifrån det sociala utbytet på 

arbetsplatsen. Exempel på sociala utbyten är uppskattning och kunskap. Utöver Social Exchange 

Theory talas det även om uppskattning i teorin om bindningar under anpassningar.  

I detta exempel frågade intervjuledaren efter uppskattning. Denna fråga ställdes öppen för att senare i 

intervjuerna ställas i mer generell form då frågan rörde kring respondenternas upplevda uppskattning 

av medarbetare av högre befattning till exempel chefer.  

Anser du att din lön matchar dina arbetsprestationer?  

Teori: Social Exchange Theory (Ekonomiskt plan) och Finansiella bindningar.   

Teoretisk koppling: Den ekonomiska aspekten av Social Exchange Theory talar om hur styrkan i 

relationen mellan arbetstagare och arbetsplatsen kommer ur det ekonomiska utbytet på 

arbetsplatsen. Exempel på ekonomiska utbyten är löneökning och bonus. Utöver Social Exchange 

Theory talas det även om finansiella belöningar i teorin om bindningar på liknande sätt som i Social 

Exchange Theory.  

I detta exempel frågade intervjuledaren efter medarbetarens lön. Senare i intervju frågades kring 

bonus av finansiella former.  

 

 



 
 

 

18 

Hur mycket påverkar dina kollegor till din trivsel hos din arbetsgivare?  

Teori: Lojalitetsteorin (Normativt samt affektiv) och Social Exchange Theory  

(Socialemotionellt plan).   

Teoretisk koppling: Två komponenter ur lojalitetsteorin användes som grund till denna 

frågeställning. Det normativa talar om för läsaren hur arbetstagaren väljer att stanna på 

arbetsplatsen oavsett vad och det affektiva talar om tillgivenheten för jobbet. Eftersom frågan även 

undersöker relationen mellan medarbetarna ställs även den socialemotionella aspekten som grund 

till denna fråga.  

Denna fråga ställdes kring intervjupersonens upplevda trivsel på arbetsplatsen. Senare i intervju 

frågades även hur kunderna bidrog till medarbetarens upplevda trivsel. 

På vilket sätt visar ni uppskattning för era anställda? 

Teori: Social Exchange Theory (Socialemotionellt) + Bindningar (Strukturella samt Anpassningar)  

Teoretisk koppling: Den socialemotionella aspekten av Social Exchange Theory talar om hur styrkan 

i relationen mellan arbetstagaren och arbetsplatsen kommer ifrån det sociala utbytet på 

arbetsplatsen. Exempel på sociala utbyten är uppskattning och kunskap. Utöver Social Exchange 

Theory talas det även om uppskattning i teorin om bindningar under anpassningar. 

Den fråga ställdes till HR-cheferna för att ta del av företagets perspektiv på hur de jobbar mot att visa 

sina medarbetare uppskattning. Vidare togs även frågor upp som handlade kring social samt finansiell 

uppskattning.  

3.8. Källkritik  
Kritik kan riktas mot de hemsidor likt PWC, Ledarna och Unionen som författarna använt sig av då 

dessa är vinstdrivande och skulle kunna vara partiska bland den information de delar. Dock anses 

statliga organisationer och myndigheter likt, SCB och Lagen ha pålitlighet då de inte styrs av 

vinstdrivande aktiviteter.    
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3.9. Analysmetod  
Med hjälp av de teorier som undersökts, utformades en intervjumall som låg till grund för den 

primära empiriinsamlingen. För att upptäcka samband eller skiljaktighet samlades empiri från två 

perspektiv av organisationen. Den ena informationen var rörande företagets interna marknadsföring 

för att behålla de anställda genom intern marknadsföring. Detta jämfördes med de anställdas 

värderingar och vad de efterfrågar på arbetsplatsen. I empirin samt analysen samlade författarna ihop 

svaren i olika teman. Detta gjorde författarna för att få en tematisk analys vilket förenklar 

jämförelsen. 
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4. Empiri  
I denna del presenteras den empirin som samlats in under de olika intervjutillfällena. Författarna har 

sammanställt medarbetarnas och HR-chefernas svar var för sig under utvalda teman, för att få ett 

tematiskt resultat. Varför författarna ställde dessa frågor och vad som ville bli besvarat finns bifogat 

i bilaga 3 och 4. 

4.1. Medarbetarna  
Nedan presenteras intervjufrågorna och svaren från medarbetarna att redovisas i teman, såsom 

Generation Y, Löner och finansiella belöningar, Utveckling, uppskattning och feedback, Kollegor, 

kunder och engagemang på arbetsplatsen, Transparens samt Matchande värderingar.  

4.1.1. Generation Y 

Detta tema baseras på denna intervjufråga:  

● Hur gammal är du, vad har du pluggat och hur länge har du jobbat inom organisationen?  

 

För att säkerställa att alla respondenter befann sig inom åldersspannet för Generation Y frågade 

författarna: “Hur gammal är du, vad har du studerat och hur länge har du jobbat inom 

organisationen?”. Alla respondenterna var inom åldersspannet för Generation Y. Alla hade dessutom 

eftergymnasial utbildning och hade arbetat minst sex månader inom organisationen.  

4.1.2. Löner och finansiella belöningar 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● Anser du att din lön matchar dina arbetsprestationer? På vilket sätt?  

● Vilken är den viktigaste (finansiella) förmånen till att du har stannat kvar på din arbetsplats?  

● Om du hade fått ett bättre jobberbjudande än ditt nuvarande, vad hade fått dig att stanna 

kvar? Kan en befordran förhindra dig att lämna din arbetsgivare?  

● Vad är det första du skulle sakna på din arbetsplats om du sa upp dig idag? Engagemang, 

kunder, finansiella 

 

Vid frågan om medarbetarnas lön matchade med deras arbetsprestationer ställdes fick författarna 

varierande svar. På konsultbolaget tyckte respondenten att lönen matchade hens prestationer. 

Respondenten var för tillfället väldigt nöjd med sin lön tillsammans med alla förmåner som företaget 

erbjuder. På flygbolaget och banken var responsen annorlunda. Respondenten på flygbolaget 
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förklarade att eftersom flygbranschen generellt är en lågavlönad bransch, ansåg hen att dennes lön 

matchade arbetsprestationerna jämfört med andra anställda i samma bransch, men den är enligt 

respondenten alldeles för låg. På banken medgav majoriteten av respondenterna att lönen var för låg 

kontra arbetsinsatsen. En respondent tyckte att denna bransch är lågavlönad, förutsatt att du inte är 

chef. “... jag tycker ju inte att lönen matchar det arbete jag utför, det hade helt klart kunnat vara 

bättre. Men det kanske beror på den branschen vi är i, dock så har alla chefer en rätt saftig lön” 

(Banken, personlig kommunikation, 3 maj 2017) 

Utöver lönen förekom det ibland finansiella förmåner som de anställda kunde ta del utav. 

Respondenten på konsultbolaget förklarade att de inte har några bonusar, men istället får de bra lön, 

friskvårdsbidrag och pensionslösningar. Utöver detta har företaget endast 35 timmars arbetsvecka, 

vilket ansågs mycket positivt. Flygbolaget gav enbart bonusar till säljteamet, dock fick alla anställda 

ta del av rabatterade flygbiljetter och årsbonusar när företaget gick med vinst. Dem förmåner som 

man fick ta del av på banken var exempelvis fritidshus i olika orter, låga räntor på lån, årsbonusar i 

form av aktier, samt rabatter hos flertalet företag.  

Medarbetarna hade delade åsikter ifall en befordran skulle förhindra en uppsägning. På 

konsultbolaget sa respondenten att det viktiga då hade varit mer mandat och känslan av att du som 

enskild tillför något. Respondenten sa att eftersom hen trivdes bra, hade en befordran förhindrat hen 

att lämna arbetsgivaren. Hos banken svarade respondenterna att de skulle stanna på företaget på 

grund av säkerheten med att jobba på en storbank. De påpekade även att de skulle stanna på grund av 

nätverksmöjligheterna. På flygbolaget var det tvärtom. Där förklarade respondenten att ifall hen hade 

fått ett bättre erbjudande hade hen varit så långt fram i bytesprocessen att hen inte skulle bry sig av en 

befordran eller liknande. “Hade det skett, hade jag förmodligen redan bestämt mig och gjort mig 

mentalt redo för den nya mer spännande utmaningen på en annan arbetsplats” (Flygbolaget, personlig 

kommunikation, 24 april 2017). Vidare sa respondenterna på flygbolaget att vid en uppsägning skulle 

den första saknaden vara förmånen att kunna resa till kraftigt rabatterade priser. 
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4.1.3. Utveckling, uppskattning och feedback 

Detta tema baseras på följande frågor:  

● Utmanas din kunskap tillräckligt på din arbetsplats, och hur?  

● Hur upplever du att du blir uppskattad på arbetsplatsen? (KB) 

● Hur visar din chef dig uppskattning?  

● På vilket sätt har du utvecklats i din yrkesroll?  

● Hur har din arbetsplats bidragit till din personliga utveckling?  

● Vilken skulle vara den främsta anledningen till att lämna en arbetsplats? 

 

Att bli utmanad på sin arbetsplats ansågs vara viktigt. På konsultbolaget var utmaningen en 

bidragande faktor till varför respondenten stannat kvar på sin arbetsplats. Dagligen tyckte 

respondenten att hens kunskap bidrog till utveckling på företaget, samt att både kunderna och 

företaget efterfrågade hens kunskap. På så sätt fick respondenten möjlighet att utmana sin kunskap 

varje dag. Respondenten på flygbolaget tyckte att den nya organisationsstrukturen hade förenklat 

samarbetet, då en högre transparens gjort det mer möjligt att ta hjälp av andra kollegor. På grund av 

detta har kunskapen utmanats, då dem fick lära sig nya saker av deras medarbetare. Dock saknade 

respondenterna möjligheten till att gå på utbildning genom företaget. Ville de gå på utbildning, kunde 

företaget eventuellt sponsra kurserna, vilket betyder att den anställde måste på eget initiativ söka nya 

utbildningar. På banken upplevde samtliga att deras kunskap utmanades mest under det första året då 

de genomförde traineeprogrammet/internship. Det fanns några sektioner där medarbetarna saknade 

utmaning. En respondent som arbetar med bankens kunder gav ett exempel på detta. Respondenten 

saknade en helhetsbild av hela kundens behov, vilket ledde till att personen endast fick arbeta med en 

liten del av kunden. Detta ansågs vara negativt av respondenten då hen önskar mer utmaning med 

dennes kunder. Ett par medarbetare uppmärksammade att dem ansåg sig bli specialister efter ett par 

år. Till följd av detta upplevde medarbetare att utvecklingskurvan stagnerat. Respondenten förklarade 

att om denna kurva stagnerar ökade risken för att hen skulle säga upp sig då utveckling var viktigt för 

den anställde.   

I samband med att utvecklingskurvan stagnerat, upplevde en respondent att arbetet blev monotont 

vilket enligt respondenten kunde leda till en att hen bytte arbetsplats. Majoriteten av 

intervjupersonerna hos samtliga företag menade att ifall utvecklingen stagnerat skulle de välja att 

lämna en arbetsplats. Utan utveckling och utmaning blir arbetet tråkigt sa medarbetaren på 

konsultbolaget.   
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För Generation Y är feedback en viktigt faktor för trivseln, detta bekräftades under intervjuerna. På 

samtliga företag var den sociala uppskattningen mest förekommande. På flygbolaget förekom 

monetära belöningar enbart för försäljningsteamet. Medarbetaren på flygbolaget ansåg att 

utbildningar kunde ses som en uppskattning. Tyvärr saknade de företagets initiativ att skicka iväg 

personal på kurser, eftersom det, i nuläget, var något som den anställde fick söka efter själv. Samtliga 

respondenter upplevde uppskattning från både kollegor och chefer. De närmsta cheferna på banken 

var snabba på att visa uppskattning och ge feedback efter exempelvis utförda projekt. En medarbetare 

förklarade att uppskattning även förekom i ökad arbetsbelastning. 

Ett hierarkiskt styrsätt skapar mer struktur i organisationen men transparensen riskerar att minska i 

och med detta. På grund av den hierarkiska struktur som banken hade, kom inte alltid all information 

uppåt, utan informationen hade en tendens att stanna på vägen. Detta ansågs som en negativ effekt av 

den tunna transparensen, eftersom de högsta cheferna sällan blev underrättade av arbetet de andra 

anställda gjorde. Intervjupersonerna upplevde att feedback för arbetet var väsentligt för utveckling. 

Oavsett om det kom från kollegor, chefer eller kunder. En medarbetare på banken sa “Har jag gjort 

ett dåligt jobb, får jag höra det direkt från kunden. Det är grymt” (Banken, personlig kommunikation, 

4 maj 2017)   

Utöver feedback var det även viktigt att kontinuerligt utvecklas genom exempelvis kurser eller nya 

arbetsuppgifter/utmaningar. Respondenten på konsultbolaget hade enbart arbetat på företaget i sex 

månader och hade därmed inte hunnit gå några specifika kurser, men upplevde ändå ha tillgång till de 

verktyg som behövdes för dennes utveckling. Cheferna och kollegorna gav denne förutsättningarna 

som behövdes för att utvecklas enligt respondenten. Bland medarbetarna på flygbolaget och banken 

var möjligheten att växa organiskt inom organisationen även en viktig faktor. En respondent på 

banken uttryckte även skillnaden på utvecklingskurvan på sin gamla arbetsplats, ett småstadskontor 

kontra den nya arbetsplatsen, ett storstadskontor. På det stora kontoret fick respondenten en bättre 

utveckling, men hen uttryckte även att det kunde bero på skillnaderna i arbetsrollen. 

Traineeprogrammet visade sig vara en gemensam och bidragande faktor till utveckling. Visade 

medarbetaren stort engagemang på banken, fanns möjligheten att få nya utmaningar vilket ledde till 

utveckling enligt hen. Respondenten på konsultbolaget tyckte också att det var viktigt och 

utvecklande att ha mandat. Flygbolaget erbjöd sina anställda möjligheter till sponsring om de var 

intresserade av att gå en viss utbildning. Detta tyckte medarbetaren var mycket positivt, då det tyder 

på att företaget vill satsa på personen i fråga.  
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4.1.4. Kollegor, kunder och engagemang till arbetsplatsen 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● Hur påverkar dina kollegor till din trivsel hos din arbetsgivare?  

● Hur påverkar dina kunder till din trivsel hos din arbetsgivare?  

● Har du rekommenderat din arbetsplats för en vän eller familjemedlem?  

● Vad är det första du skulle sakna på din arbetsplats om du sa upp dig idag? 

 

Respondenten på konsultbolaget förklarade att alla kollegor hade ett genuint intresse för att alla ska 

må bra. Kollegorna stöttade varandra om de behövde hjälp genom att exempelvis bolla idéer. Utöver 

detta sa respondenten att kollegorna påverkade trivseln på ett positivt sätt, eftersom de är roliga att 

arbeta med, de flesta har olika bakgrund, samt att arbetsplatsen är jämställd med kvinnor och män. På 

flygbolaget hade det nyligen skett en organisatorisk förändring. Företaget skiftade till en 

aktivitetsbaserad arbetsyta vilket ledde till att kollegorna kunde samarbeta på en smidigare nivå. 

Detta hade även förbättrat relationerna mellan kollegorna. På banken hjälpte också kollegorna 

varandra med deras affärer. Dem backade upp varandra om dem behövde hjälp med att exempelvis 

bolla idéer och detta ansågs vara väldigt positivt eftersom kollegorna ofta fick mycket uppgifter att 

göra samtidigt.  

Tillsammans med kollegorna skapade kunderna även en viss trivsel och stimuli på företagen. Detta 

var bidragande faktorer för på konsultbolaget, eftersom respondenten fick arbeta med stora och 

välkända kunder. Detta gav medarbetaren möjlighet att nätverka och skapa viktiga relationer. Chefen 

hade nämnt vid intervjun att det är roligt att ha stora kunder, vilket respondenten inte hade tagit i 

beaktande innan. På flygbolaget hade de inte samma kontakt med deras kunder som hos 

konsultbolaget samt banken. Därför var denna fråga svår att besvara. Den kontakt de hade med deras 

primära kunder var via sociala medier. Medarbetaren förklarade att respons på sociala medier 

påverkade dem. Respondenten nämnde då att om någon kund gjorde ett fint inlägg på deras sida, 

kunde det påverka att de själva blev glada och att detta kunde spridas vidare i koncernen. Tre av 

medarbetarna på banken satt i kundmöten dagligen och arbetade kontinuerligt med relationen mellan 

kund och företag. Medarbetarna ansåg att kunden har stor betydelse till trivseln. Även kundens 

värderingar kunde påverka trivseln om den gick ihop med medarbetarnas värderingar.  

Beroende på hur stark lojalitet medarbetaren kände till företaget, fanns möjligheten till att den 

anställde skulle kunna rekommendera sin arbetsplats för en vän eller familjemedlem. Detta tyder på 

ett affektivt engagemang hos medarbetaren, där en hög tillgivenhet till arbetsplatsen präglas. Det 
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intressanta var att alla respondenterna hade rekommenderat en nära vän och flera av dessa 

rekommendationer hade lett till en anställning. Utöver rekommendationer påvisades ett normativt 

engagemang hos medarbetaren på konsultbolaget då hen inte skulle kunna tänka sig att byta 

arbetsplats. “... nu när jag är lite nyfrälst och så tycker jag att det är [...] jäkla bra där jag är [...] men 

just nu har jag svårt att tänka mig att det skulle vara något annat som lockade mig.” (Konsultbolaget, 

personlig kommunikation, 19 april 2017).  

När författarna frågade respondenterna om vad de skulle sakna på sin arbetsplats, om dem sa upp sig, 

sa majoriteten av intervjupersonerna att det första de skulle sakna var kollegorna och relationerna 

inom organisationen. På konsultbolaget och banken lyfte respondenterna flertal gånger deras 

kollegors höga kompetens. Även vissa respondenter på banken förklarade att dem skulle sakna 

tryggheten som finns utav att ha en storbank som arbetsgivare. 

4.1.5. Transparens 

Detta tema baseras på denna intervjufråga:  

● Vilken skulle vara den främsta anledningen till att lämna en arbetsplats?  

 

På banken förklarade respektive respondent att organisationen var hierarkiskt uppbyggd. Detta 

medförde kommunikationsproblem enligt medarbetarna. En respondent sa följande: “Information 

sitter fast, information sipprar uppåt men inte neråt” (Banken, personlig kommunikation, 4 maj 

2017). Respondenten sa även att detta medförde problem med servicen mot deras kunder då 

medarbetarna inte fick se hela kundens behovsbild. Samtidigt tillförde detta problem med 

kommunikation mellan chefer och anställda. Detta tyckte respondenten var negativt då en bättre 

relation till sin chef skulle förenkla förståelsen kring företagets arbete. Detta är något som 

respondenten hos konsultbolaget påvisade då respondenten sa: “Det är väldigt viktigt för mig med en 

nära relation till min chef då jag får mer mandat och tillit, vilket jag behöver för att utvecklas 

personligt.” (Konsultbolaget, personlig kommunikation, 19 april 2017). Respondenterna på 

flygbolaget tyckte att på grund av den nya omstruktureringen i organisationen hade 

kommunikationen mellan medarbetarna ökat signifikant. Respondenten sa att det hade hjälpt 

effektiviteten i deras arbete, eftersom dem kunde fråga sina medarbetare om hjälp kring de områden 

som dem inte hade tillräckligt med kunskap i. “...så istället för att lägga ner timmar på research kan vi 

ta hjälp utav våra kollegor.” (Flygbolaget, personlig kommunikation, 24 april 2017).  
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4.1.6. Matchande värderingar 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● Hur får dina arbetsuppgifter dig att känna?  

● Hur upptäckte du ditt nuvarande jobb?  

 

Samtliga intervjupersoner tyckte att deras arbetsuppgifter var meningsfulla och som i många fall 

matchade respondentens värderingar. En respondent från banken sa följande:  

“Jag brinner väldigt mycket för kost och hälsa och skulle ha svårt för att ta en anställning på 

exempelvis Coca Cola, därför tycker jag det är extra kul när jag får arbeta med kunder som matchar 

mina intressen och värderingar.”  

(Banken, personlig kommunikation, 4 maj 2017). 

Flertalet respondenter tyckte att arbetet blev mer intressant när dem fick arbeta med kunder som 

matchade deras värderingar och på konsultbolaget hade respondentens intresse för en anställning växt 

fram under en längre period då hen hade sedan tio år tillbaka varit en kund till chefen på 

konsultbolaget. På så sätt var respondenten medveten om företaget och dess värderingar innan 

respondenten fick jobberbjudandet.  

Respondenten på flygbolaget hade arbetat inom ticketing (biljettvärd) sedan tidigare på en flygplats i 

Sverige och upptäckte den nuvarande rollen på företagets intranät. Detta intranät fungerar än idag 

som ett verktyg för intern rekrytering vilket ansågs vara viktigt för att kunna utvecklas. På banken var 

traineeprogrammet en återkommande faktor till upptäckten av arbetsgivaren bland medarbetarna. 

Hälften av medarbetarna hade även arbetat med organisationen under sina studier. Då organisationen 

är en av Sveriges ledande banker var arbetsgivaren känd hos samtliga medarbetare redan under 

studietiderna. 
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4.2. HR-Cheferna  
Här nedan kommer intervjufrågorna och svaren från HR-cheferna att redovisas i teman, såsom 

Generation Y, Löner och finansiella belöningar, Utveckling, uppskattning och feedback, Kollegor, 

kunder och engagemang på arbetsplatsen, Transparens samt Matchande värderingar.  

4.2.1. Löner och finansiella förmåner 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● På vilket sätt visar ni uppskattning för era anställda?  

● Hur matchas medarbetares lön med deras arbetsprestationer?  

● Vilka unika förmåner erbjuder denna arbetsplats? 

 

Uppskattning visades på olika sätt hos de olika företagen. Konsultbolaget hade inga finansiella 

bonusar eller dylikt, men goda pensionsförmåner fanns. Flygbolaget erbjöd rabatterade flygbiljetter 

och sponsring för vissa kurser. Under den senaste tiden hade ett bonussystem för säljarna utvecklats 

som baseras på deras individuella försäljning. Om bolaget gjorde en vinst under året delades även en 

procentsats ut till samtliga anställda. Banken erbjöd kursmöjligheter till deras anställda efter 

traineeperioden. Dem visade även uppskattning genom direkt feedback och social uppskattning 

mellan kollegorna.  

Utöver detta fick medarbetarna ta del av exklusiva bolån och andra finansiella fördelar som till viss 

del uppskattades av deras anställda. “Våra anställda kan utnyttja exklusiva bolån som har en 

fördelaktig räntesats, men det finns många andra förmåner som dem kan ta del av också” (Banken, 

personlig kommunikation, 4 maj 2017) 

På konsultbolaget matchades den anställdes förväntning på lön efter arbetsprestationerna. Dem 

upplever att det funnits en nära dialog till chefer och att det är värdefullt med utvecklingssamtal kring 

detta, vilket har varit viktigt för att leverera. Både flygbolaget och banken sa att de befinner sig i ett 

lågavlönat segment i sin bransch, vilket har det gjort processen svår att diskutera för att göra några 

konkreta förändringar, vilket enligt respondenten tyvärr kunde påverka medarbetarnas motivation.  

Konsultbolaget erbjöd varje år en resa för att visa uppskattning för de anställda och belöna goda 

resultat. Flygbolaget erbjöd billiga flygbiljetter och sponsring av kurser om deras anställda var 

intresserad av att vidareutbilda sig.  
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4.2.2. Utveckling, uppskattning och feedback 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● På vilket sätt arbetar ni för att behålla anställda inom organisationen?  

● Hur skapar ni en utvecklande/utmanande arbetsmiljö/-uppgifter för era anställda?  

● På vilket sätt visar ni uppskattning för era anställda?  

● På vilket sätt arbetar denna arbetsplats för att bidra till personlig utveckling? 

● Vilken brukar vara den främsta anledningen till att anställda lämnar er organisation? 

 

Alla respondenterna på banken fick genomgå ett traineeprogram och internship för att medarbetarna 

skulle få ett högt engagemang för företaget och för att företaget skulle fånga in dem i kulturen. Detta 

medförde en hög inlärningskurva och därav hög motivation till att fortsätta arbeta på arbetsplatsen. 

Banken arbetar kontinuerligt för att inspirera och motivera sina anställda. Konsultbolaget arbetade 

mot att ge den anställde meningsfulla arbetsuppgifter och en bra lön för att hålla engagemanget uppe, 

samtidigt som de arbetade mycket med feedback och olika typer av uppskattning. Då lönen på 

flygbolaget var allmänt låg arbetade flygbolaget istället med kringfunktioner som öppnare arbetsytor 

och direkt feedback samtidigt som medarbetarna kunde ta del av rabatterade flygbiljetter.  

För att skapa en utvecklande arbetsmiljö hade flygbolaget alltid många bollar i luften, då detta ska ge 

stimuli åt medarbetarna enligt HR-chefen. Utöver detta rekryterar företaget via deras intranät, vilket 

ger en viss möjlighet till att utvecklas inom organisationen för den anställde. Vid anställningsstarten 

på banken fick medarbetarna gå igenom ett traineeprogram. Detta program medförde en hög 

inlärningskurva vilket stimulerade den anställde. För att inlärningskurvan inte skulle stagnera efter 

traineeprogrammet erbjöd banken totalt 600 kurser till deras anställda. Banken arbetade med att ge 

direkt feedback till de anställda, så att medarbetaren direkt fick veta om de har gjort något bra eller 

dåligt. Det är även mycket högt tempo på arbetsuppgifterna vilket ska stimulera den anställde. 

Samtliga företag ansåg det vara viktigt att hålla en nära dialog med sina anställda. Därför har direkt 

feedback till de anställda varit en given del som implementerats. Ett stort fokus har även varit att hela 

tiden ge social uppskattning.  

För den personliga utvecklingen och för företagets effektivitet hade både konsultbolaget och 

flygbolaget bidragit med en platt organisation, där medarbetarna får tid att utvecklas på grund av den 

interna kommunikationen mellan kollegorna. På konsultbolaget var det okej att ta egna initiativ för att 

föra arbetet framåt och detta mandat bidrog till den personliga utvecklingen. Flygbolaget bistod även 
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med sponsring till intressanta kurser för medarbetaren för att stimulera och utveckla den anställdes 

kunskap. Det hölls även regelbundna utvecklingssamtal mellan chefer och den anställde, där mål sätts 

upp för kortare och längre perioder, samt en genomgång av kompetenser och arbetsuppgifter, för att 

ta reda på om någon utbildning behövs. För att utvecklas på banken krävdes det ett engagemang från 

medarbetaren. Gjorde den anställde ett bra jobb, fick hen möjligheten att ta an ännu fler 

arbetsuppgifter. Därför var den anställde tvungen att föra sin egen utveckling framåt. HR-chefen på 

banken nämnde att medarbetarna kunde ta del av en intern portal som gav utvecklingsmöjligheter för 

framtida ledarskapsroller.  

Genomgående för konsultbolaget, flygbolaget men även inom banken så låg det mycket i att om de 

anställda kände en stagnerad kompetensutveckling så kunde tankar förekomma att lämna företaget. 

Ett exempel från en av respondenterna inom banken var att det inte hände så mycket efter den 

inledande och intensiva traineeperioden, vilket kan sätta spår av osäkerhet i hur länge medarbetaren 

orkar stanna. Men även den hierarkiska strukturen inom bankvärlden gjorde det svårt att gå sin egen 

väg. Detta gjorde att det enbart var aktuellt att specialisera sig inom ett område, vilket också skapade 

en viss oro för den anställde.  

“Det tar väldigt lång tid att avancera och hoppa vidare till nästa steg i karriären då chefer oftast 

sitter säkert och länge på sina positioner. Så man blir tvungen att rotera mycket till andra 

avdelningar eller att man blir specialist, vilket i stor utsträckning gör att många tyvärr slutar”   

(Banken, personlig kommunikation, 4 maj 2017) 

4.2.3. Kollegor, kunder och engagemang till arbetsplatsen 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● På vilket sätt tillgodoser ni en trevlig arbetsmiljö för medarbetarna?  

● Arbetar organisationen mot att ha attraktiva kunder vilket kan stärka företagets varumärke?  

● Vilka åtgärder tar ni om era medarbetare blivit erbjuden jobb på ett annat företag? 

 

För att upprätthålla en trevlig stämning och en bra arbetsmoral ansåg bland annat banken att genom 

att arbeta i team medför effektivitet samt trivsel. Därför jobbade de flesta respondenterna tillsammans 

med deras kollegor för att uppnå målen. Detta skedde dock inte på marknadssidan där medarbetarna 

mestadels utförde eget arbete. Banken bidrog även med en och diversifiering mellan kön på 

arbetsplatsen, dock kunde denna diversifiering bli bättre på chefspositionerna. De ansåg att olika 

perspektiv bör leda till kreativa problemlösningar.   
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Enligt respondenterna på konsultbolaget gick många av deras värderingar i linje med deras kunder. 

Detta var något som efter en tids arbete på företaget ansågs vara positivt. På flygbolaget arbetade de 

mot att få stora, starka och stabila kunder, då detta ger en mycket god bas för försäljningen och för att 

kunna etablera/skriva kontrakt över en stor marknad. Därför var den genererade försäljningen samt 

företagsstabiliteten på dem företag dem arbetar med det mest intressanta. Ibland fick medarbetarna på 

banken föreslå nya intressanta kunder, men eftersom företaget var styrd av en stark politik, gick inte 

alla förslag igenom, utan styrdes utav vad företaget värderade som en bra kund.  

Samtliga HR-chefer på företagen som intervjuades ansåg att orsaken till att medarbetare lämnade 

arbetsplatsen, var att dem oftast saknade utvecklingsmöjligheter. Företagens HR-chefer nämnde att 

dem var för utveckling och att dem förstår varför en anställd säger upp sig på grund av detta. “ Den 

vanligaste orsaken är nog för att vidareutvecklas inom arbetsområdet, dessa möjligheter är 

begränsade hos oss. Få poster har en utvecklingsmöjlighet uppåt.” (Flygbolaget, personlig 

kommunikation, 24 april 2017). Dem nämnde att det var tråkigt när detta skedde och även jobbigt då 

dem behöver genomföra en ny rekryteringsprocess. Flygbolaget nämnde specifikt att alla deras 

anställda hade skrivit på ett sekretessavtal, vilket förbjöd medarbetarna att lämna ut information som 

gick emot företagets intresse. Banken förklarade att de främst försöker erbjuda en ny roll för att 

matcha den anställdes behov innan uppsägningen. Om en uppsägning inträffar strävar banken mot att 

stödja och hjälpa medarbetaren för att hitta nya utmaningar så smidigt som möjligt.  

4.2.4. Transparens 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● På vilket sätt arbetar ni för att behålla anställda inom organisationen?  

● Hur skapar ni en utvecklande/utmanande arbetsmiljö/-uppgifter för era anställda?  

● På vilket sätt tillgodoser ni en trevlig arbetsmiljö för medarbetarna?  

● På vilket sätt arbetar denna arbetsplats för att bidra till personlig utveckling?  

 

För att skapa en hållbar arbetsmiljö ansåg flygbolaget och konsultbolaget att den interna 

kommunikationen skulle vara tydlig och att alla medarbetare var införstådda i att dem kan ta hjälp av 

deras kollegor. Både försökte även ge feedback och visa uppskattning till kollegorna. Detta skulle 

bidra till att de anställda skulle trivas inom organisationen. För att lyckas med en effektiv intern 

kommunikation hade båda bolagen en platt organisation. Genom den aktivitetsbaserade 

kontorsmiljön på flygbolaget gavs kollegorna möjligheten att interagera mer med sina kollegor, för 

att på så vis se en annan bredd samt få ökad förståelse för den andres arbete. Den nya 
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omstruktureringen i organisationen hade medfört att varje enskild medarbetare fick ett större ansvar 

inom sitt arbetsområde samt möjlighet att agera utan att behöva passera hierarkiska nivåer. Kontoret 

delades även in i en lugn/tyst del för arbete som kräver koncentration och en del där prat och utbyte 

får ske. Det finns även telefonrum och större eller mindre mötesrum som kan bokas. Genom denna 

förändring har flygbolaget skapat en atmosfär av utbyte och dialog mellan de olika avdelningarna och 

samarbetet fungerar bättre och har blivit mer vidgat. Utöver detta anordnar dem fika och frukost på 

de olika avdelningarna flera gånger per år. För att hålla medarbetarna uppdaterade om förändringar 

hålls det regelbundna informationsmöten för alla. Detta trodde HR-chefen skulle bidra till en 

effektivare utveckling, både på arbetsplatsen men även den personliga utvecklingen bland alla 

individer.   

Eftersom konsultbolaget var ett relativt litet bolag, satsade dem på en platt organisation för att avlasta 

de hinder som en hierarkisk organisation tillför. Det ska vara lätt att kommunicera med både chefer 

och anställda, vilket hoppas ge alla medarbetare en tryggare men framförallt lättsammare arbetsmiljö.  

Fördelen att kunna avlasta och “hänga” med varandra hade gjort att spänningar som kan uppstå 

minskat och därför lett till en mer motiverad och positiv syn på arbetsplatsen.  

“...att känna den här samhörigheten och att jobba med sjukt duktiga och roliga kollegor också. [...] 

De personliga relationerna i både, det här blajandet man gör på arbetsplatsen där man bara är och 

hänger med varandra och har roligt och jobbar ihop. Till det mer professionella där man faktiskt 

såhär, får fokusera på en kund eller en leverans och man får slå alla sin kloka huvuden ihop och 

verkligen professionellt jobba ihop.”  

(Konsultbolaget, personlig kommunikation, 19 april 2017).  

Bankens transparens var enligt respondenterna för låg vilket hade medfört kommunikationsproblem 

mellan den anställde och dess chefer. Detta trodde respondenterna berodde på bankens hierarkiska 

struktur. Däremot fanns det bra möjligheter till att kommunicera med sina kollegor då dem ofta 

arbetade i team på banken.   
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4.2.5. Matchande värderingar 

Detta tema baseras på dessa ställda intervjufrågor: 

● På vilket sätt arbetar ni för att behålla anställda inom organisationen?  

● Hur skapar ni en utvecklande/utmanande arbetsmiljö/-uppgifter för era anställda? 

  

Flertalet respondenter från samtliga företag nämnde att deras arbete var en del av deras personliga 

identitet. Därför blev arbetet mer intressant och engagerat om medarbetarnas värderingar matchade 

med arbetet. Det kunde vara allt ifrån att kundernas nisch gick i linje med medarbetarnas intressen, 

till att arbetet kunde utföras såsom medarbetaren föredrog att lösa uppgifter och utmaningar utifrån 

tid och komplexitet. Exempelvis letade konsultbolaget efter krävande och intressanta kunder som 

passar deras värderingar. Därför försökte respektive företag ha en bred kundbas samt ge ett visst 

mandat till sina anställda för att lösa problem. Konsultbolaget fokuserade även arbetet mot företagets 

värderingar för att hela tiden se till att medarbetarna är uppdaterade och förstådda i mål och vad de 

ska leverera. Utöver detta erbjöd de sina anställda 35 timmars arbetsvecka som matchade lönen för en 

40 timmars arbetsvecka. Även utvecklingssamtal hölls årligen på respektive företag. Dels för att följa 

upp medarbetarnas utveckling på företaget, men också för att motivera medarbetarna med nya 

utvecklande mål. “... dels har vi målsamtal och tydliga utvecklingssamtal där vi kopplar målen 

konkret och sätter en tid där vi kan prata om bara den anställde och vad den behöver göra för att 

komma vidare dit den vill” (Konsultbolaget, personlig kommunikation, 19 april 2017). 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras empirin mot de tidigare valda teorierna med en tematisk analys. 

Tillvägagångssättet för en tematisk analys är att läsa igenom all insamlad intervjudata för att sedan 

dela in dem i återkommande teman (Heyes, 2000). De återkommande teman för denna studie är 

finansiella belöningar, utveckling, kollegor, engagemang, transparens och värderingar. 

 

5.1. Generation Y  

Samtliga medarbetare befann sig inom Generation Y, mellan 23 år till 40 år gamla. En upptäckt 

under intervjuerna var att samtliga respondenter även hade eftergymnasial utbildning vilket stärker 

argumentet att Generation Y är den mest utbildade generationen. Vidareutbildning kan även vara ett 

tecken på att personen är angelägen efter information. En linjär ökning av personer med 

vidareutbildning kan tänkas leda till att konkurrensen på arbetsmarknaden kan komma att bli hårdare 

och att lönerna därefter kan sjunka. Arbetsgivarna står inför en kunskapsfylld arbetsmarknad och 

därför blir det ännu viktigare för företagen att rekrytera rätt personer och minst lika viktigt att behålla 

dessa.   

Att kontinuerligt få feedback är viktigt för medarbetare inom generationen enligt bland annat Martin 

(2005) och Wallis (2009), vilket även bekräftades under intervjuerna. Feedback, positiv som negativ, 

hjälper medarbetaren att utvecklas i sin yrkesroll något som även ansågs centralt för en fortsatt 

anställning även ur ett medarbetarperspektiv. Feedbacken ökar kommunikationen mellan chefer och 

anställda och kan leda till att transparensen minskar. Utöver det kan feedback även leda till en bättre 

service ut mot kunderna, då medarbetaren vet vad denne har gjort rätt eller fel. Därför kan en 

minskad transparens i vissa fall ge en positiv påverkan på företagets effektivitet och lönsamhet.  

Bankens medarbetare hade enbart arbetat inom organisationen efter sin studietid vilket motsäger 

argumentet att Generation Y byter arbetsgivare. Enligt Universum (2016) har anställda på de högre 

rankade företaget lägre benägenhet att säga upp sig, detta kan vara ett tecken på en välarbetad intern 

marknadsföring. Banken var högt rankad på Universums företagsbarometer 2016 vilket kan vara en 

av anledningarna till medarbetarna motsäger teorin om att Generation Y ofta byter anställning. Då 

Frågeställning  

Vilka incitament är det som påverkar att den anställde stannar på en arbetsplats?  

På vilket sätt matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas incitament? 
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samtliga medarbetare inom banken påbörjat sin karriär hos arbetsgivarna genom traineeprogram eller 

internship kan detta bero på tydlig employer branding redan innan rekryteringen.  

5.2. Löner och finansiella belöningar  
Respondenter som deltog i Universums företagsbarometer 2016 menade att den framtida 

arbetsgivaren bör kunna bistå med hög lön för att kännetecknas som en attraktiv arbetsgivare 

(Universum, 2016).  Majoriteten av medarbetarna som deltog i intervjuerna svarade att lönerna inte 

matchade deras arbetsprestationer. De ansåg antingen att lönen utvecklades för långsamt eller att 

arbetsbelastningen var alldeles för hög. Detta kan ses som subjektiva åsikter.  

Flygbolaget samt banken erbjöd medarbetarna förmåner i form kraftigt rabatterade flygbiljetter eller 

unika bolånerabatter. Dessa förmåner var uppskattade av medarbetarna men samtidigt kunde andra 

förmåner upplevas likt en dålig muta. Dock var lönen inte den största faktorn till att medarbetarna 

stannat på arbetsplatsen. Majoriteten erkände att en strukturell förändring som befordran eller en 

förflyttning till en ny avdelning inom organisationen, vilket skulle erbjuda nya arbetsuppgifter, hade 

stoppat dem från att lämna arbetsgivaren för ett bättre erbjudande hos en annan arbetsgivare. 

Förändringen skulle innebära nya utmaningar och utvecklingspotential för medarbetaren vilket 

stämmer överens med exempelvis Martins (2005) analys kring Generation Y. Respondenterna hos 

flygbolaget menade att få tillgång till egen utbildning var mer tillfredsställande än en finansiell bonus 

då en finansiell bonus var enbart givande i stunden.  

“Kurser är utvecklande. Någonstans ger en kurs dig mer personligen än en finansiell bonus du 

kanske får en gång och som tar slut på en gång. Den personliga utvecklingen kommer du bära med 

dig hela vägen. Pengar kan vara bra, men den personliga utvecklingen är minst lika viktig. Vill 

företaget satsa på dig känns det som att du är mer värdefull om det sker på ett personligare plan.” 	

(Flygbolaget, personlig kommunikation, 24 april 2017). 

Detta skulle kunna tyda på att Generation Ys lojalitet till arbetsplatsen beror mindre på det finansiella 

utbytet i Social Exchange Theory, detta eftersom att majoriteten av medarbetarna ansåg att deras lön 

inte matchade deras prestationer men på exempelvis banken hade medarbetarna enbart arbetat inom 

organisationen. Chen & Choi (2005) menar att ju större nytta som ses i den tänkta relationen, desto 

starkare och mer sammanlänkad blir relationen. Intervjuerna präglas utav att den sociala 

nyttomaximeringen är av mer betydelse än den finansiella, men att den finansiella 

nyttomaximeringen fortfarande är av bemärkelse. Två medarbetare hos banken upplevde att de 

finansiella förmåner som ingick med arbetsplatsen gavs ett visst skyddsnät vilket skapade motstridiga 
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känslor mot att säga upp sig vilket kan liknas vid fortsättningsengagemanget under lojalitetsteorin. 

Att bygga en relation på lång sikt kräver mer utöver finansiella medel, då detta är mer utav en 

uppskattning för stunden, men inte för långsiktigheten. Detta tillhör den finansiella delen av teorin 

om bindningar, men det är minst lika viktigt att använda sig av strukturella bindningar, samt 

anpassningar för att skapa emotionella band som leder till starkare lojalitet.  

5.3. Utveckling, uppskattning och feedback  
Den viktigaste anledningen för samtliga medarbetare till att stanna hos sin arbetsgivare var den 

utveckling arbetsplatsen kunde bistå med. Detta tyder på att låta medarbetare utvecklas organiskt 

inom organisationen skulle påverka lojaliteten positivt, något som bör tas i beaktning vid HR-arbetet i 

organisationen. Blir de anställda fast under monotona arbetsuppgifter kan det bli svårare att känna att 

den anställde får använda sina kunskaper till full potential vilket leder till att utvecklingskurvan 

stagnerar.  

“Man hade kunnat använda kompetensen mycket mer här. Jag har en känsla av att man kör 

traineeprogrammet, sen är det inte så mycket mer därifrån. Såklart är detta arbete utvecklande på 

många plan, men att inte kunna arbeta mot att nå ens fulla potential är något som saknas.” 	

(Banken, personlig kommunikation, 4 maj 2017). 

Enligt Hammarkvist et al. (2003) räcker det ibland med att göra en strukturell förändring på 

arbetsplatsen för att binda upp de anställda och få dem att känna en mer positiv arbetsmiljö. 

Generationen Y har tidigare nämnts som angelägna efter information, vilka gärna arbetar på en 

arbetsplats med möjlighet att hoppa mellan projekt till projekt. På konsultbolaget uppmärksammade 

respondenten att företaget måste kunna bistå med utrymme för utveckling men att medarbetaren själv 

måste vara den som för utvecklingen framåt. Medarbetaren på flygbolaget upplevde att den 

personliga utvecklingen var minst lika viktiga som löneutvecklingen och även att arbetsgivarens stöd 

för utvecklingen var väsentlig för trivseln. En medarbetare på flygbolaget nämnde att “vill någon 

satsa på dig så är du värd att satsa på.” (Flygbolaget, personlig kommunikation, 24 april 2017)  

Detta kan bero på det som Narteh (2012) påvisade om att Generation Y behöver utveckling och 

utmaning för att vara engagerade och lojala, samt Hammarkvist et al. (2003) som säger att företagen 

bör anpassa arbetsuppgifterna för att skapa lojalitet hos medarbetarna. Medarbetarna på banken ansåg 

att kritik och feedback från de närmsta chefer gavs direkt oavsett vilken typ det var. Detta upplevde 

samtliga att vara positivt för utvecklingen. Detta behov av feedback går i linje med vad som 

karaktäriserar Generation Y enligt exempelvis Martin (2005) och Wallis (2009).  
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Social uppskattning och att hålla ihop i ett team genom nätverkande ansågs även positivt och var 

genomgående bland de intervjuade medarbetarna. Nätverket med kunder och kollegor som 

arbetsplatsen erbjöd var en viktig faktor som påverkade trivsel och lojalitet. Detta kan kopplas till 

Social Exchange-teorin om att den sociala nyttomaximeringen är en värdering som Generation Y 

uppskattar. Respondenten från konsultbolaget var också tydlig med att det kändes lättsamt att komma 

till jobbet då företaget hela tiden jobbade lika tydligt emot sina anställda som de gjorde för att jaga 

större och intressantare kunder. Något utmärkande för konsultbolaget var att de anordnade anordnade 

en resa varje år för att visa sina anställda uppskattningar vid uppnådda arbetsresultat. På flygbolaget 

hade den sociala nyttomaximeringen ökat på grund av de aktivitetsbaserade arbetsytorna, vilket 

genererat i mer nätverkande och starkare sammanhållning mellan kollegor.  

5.4. Kollegor, kunder och engagemang till arbetsplatsen 

Samtliga av de intervjuade företagen betonade de positiva upplevda känslorna kring en mångkulturell 

och diversifierad arbetsplats. Enligt Hammarkvist et al. (2003) måste arbetsplatsen för personen i 

fråga kännas rätt. Dessa positiva känslor beror på en anpassning som förhöjer den anställdes 

emotionella bindningar till företaget.  

Att jobba i en internationell och diversifierad miljö där företaget tillhandahöll en blandad kompetens 

genom det breda åldersspannet eller mångkulturell arbetskraft, bidrog ytterligare till socialt utbyte. 

Enligt respondenterna var det viktigt att kunna bolla idéer mellan kollegor. Detta kan härledas till att 

det sociala utbytet är viktigare än det finansiella för att trivsel och lojalitet ska öka, vilket i sin tur kan 

leda till en effektivare arbetsplats. Respondenten från konsultbolaget nämnde specifikt känslan att 

man kan umgås med sina kollegor gav ökad trivsel och teamkänslan, vilket kunde leda till effektivare 

arbete. Detta tyder på att de sociala anpassningarna tillför trivsel på arbetsplatsen.  

Även om det nämndes tydligt att genom en diversifierad arbetsplats ökade intresset och motivationen 

samt att resultaten i och med det steg, krävs minst sagt varierade arbetsuppgifter och att medarbetaren 

känner att denne utvecklas på fler än ett plan. Chen & Choi (2005) menar att ju större nytta som ses i 

Social Exchange Theory, desto starkare och mer sammanlänkade band kommer att knytas i det tänkta 

förhållandet. Det är ett genomgående tema att den sociala nyttomaximeringen är mer betydande än 

den finansiella, men att den finansiella nyttomaximeringen fortfarande är av betydelse. Detta tror 

författarna beror på Generation Ys karaktäriserande egenskaper.  

Trots de olika branscherna har åsikterna bland de intervjuade respondenterna varit liknande. Det mest 

uppskattade och framträdande hos medarbetarna inom Social Exchange Theory är att behålla ett 
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socialt utbyte framför en finansiell, trots det kan den finansiella sidan inte förbises.  

På flygbolaget, var den sociala atmosfären något som företaget och HR-cheferna värderade högt. Att 

få fram en mer öppen atmosfär där en “klapp på axeln” kom mer spontant, skulle skapa mer lojalitet 

mellan medarbetarna och företaget än om en monetär bonus vid samma prestation skulle 

implementeras.  

“...Och sen är det ju den generella ”klappen på axeln” där hela tiden, om man skulle göra ett bra 

jobb och det finns tillfällen när någon har gjort riktigt bra grejer och det sägs då på våra så kallade 

Town Hall. Våra stora möten som är någon gång varannan månad.” 

(Flygbolaget, personlig kommunikation, 24 april 2017). 

Även om den monetära aspekten är uppskattad, nämndes det både i intervjun hos konsultbolaget samt 

flygbolaget att det var inget som skulle hjälpa respondenterna att vidare växa på ett långsiktigt plan. 

Detta kan vara ett ytterligare ett tecken på att Generation Y värderar sin egen kompetensutveckling 

högre än exempelvis finansiella bonusar, likt det Dyhre & Parment skrev i sin bok “Employer 

branding: allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare” 2013.   

Respondenten på konsultbolaget nämnde att hen var så pass frälst i företaget och att trivseln var så 

pass bra att hen inte skulle byta arbetsplats trots ett bättre erbjudande. Detta kan bero på det 

normativa engagemanget som får den anställde att vilja stanna kvar, då företagets normer och 

värderingar går i linje med medarbetarens (Campbell, 2013). Även nätverksmöjligheterna som 

respondenten på banken nämnde, kan vara ett tecken på det fortsättningsengagemanget, då nätverket 

kan vara en betydande faktor till att medarbetaren vill stanna kvar, då det var något hen inte ville gå 

miste om.  

En intressant synvinkel kom från respondenten på konsultbolaget då det nämndes att företaget jobbar 

efter mottot “vi lever som vi lär”. Att gå efter konkreta exempel och tydligt förmedla organisationens 

värderingar, gör det mer påtagligt för medarbetaren och lättare att inse att medarbetaren har ett värde 

för företaget och arbetar mot gemensamma mål. Medarbetaren hos konsultbolaget nämnde även att 

trots sin korta tid på företaget, har de tydliga värderingarna gjort att det inte funnits några tankar att 

byta arbetsplats. Detta visar hur viktigt det är att vara tydlig redan från början för att kunna bevara 

sina medarbetare och som respondenten från konsultbolaget nämnde: “Det är svårare nu att tänka sig 

något annat när jag fortfarande känner mig frälst för att det är så himla bra där jag är just nu” 

(Konsultbolaget, personlig kommunikation, 19 april 2017). Detta kan bero på det affektiva 

engagemang som Campbell (2013) nämner i sin teori “trekomponentsmodellen om engagemang”. 
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Ytterligare ett bevis på det affektiva engagemanget hos medarbetarna, är att alla respondenter hade 

rekommenderat arbetsplatsen till vänner och bekanta.  

Ett exempel på hur företag kan påverka medarbetaren förklarades genom en anställd från banken, då 

medarbetaren blev stressad av att förlora sin säkerhet genom att förlora jobbet på banken. Denna 

stressfaktor kan öka medarbetarens engagemang och lojalitet enligt Campbell (2013). Campbell 

(2013) förklarar att fortsättningsengagemang handlar om rädslan att förlora något viktigt.   

5.6. Transparens  
Utan utmanande arbetsuppgifter blir arbetet enformigt och till slut kan det gå så långt att arbetet 

saknar syfte för medarbetaren (Narteh, 2012). Detta gäller även om medarbetaren vill växa organiskt 

i organisationen.  

“Det tar väldigt lång tid att avancera och hoppa vidare till nästa steg i karriären då chefer oftast 

sitter säkert och länge på sina positioner. Så man blir tvungen att rotera mycket till andra 

avdelningar eller att man blir specialist, vilket i stor utsträckning gör att många tyvärr slutar” 	

(Banken, personlig kommunikation, 4 maj 2017) 

Därför är det också viktigt att ha en viss transparens i organisationen vilket kan leda till att 

medarbetare får en bättre helhetsbild av deras arbete i organisationen. En ökad transparens skulle 

även leda till en bättre relation till chefer och förståelse för företagets arbete. Inom konsultbolaget 

uppmärksammade respondenten den direktkontakt som byggts upp mellan medarbetare och chef och 

att den personliga kemin var motiverande vilket tillför en trygghet inom organisationen. Denna ökade 

transparens ledde till ett effektivare arbetsförhållande. Medarbetare vid banken ansåg att 

transparensen var alldeles för dålig och att detta förmodligen berodde på den hierarkiska struktur som 

förekom på företaget. En respondent sa att dennes arbetsuppgifter saknade en helhetsbild av hela 

kundens behov, vilket ledde till att personen endast fick arbeta med ett litet segment av affären. Detta 

ansågs vara negativt av respondenten då medarbetaren önskade mer utmaning med dennes kunder. 

Respondenten sa att på grund av hierarkin försvinner önskemål som kan efterfrågas. “Information 

sitter fast, information sipprar uppåt men inte neråt” (Banken, personlig kommunikation, 4 maj 

2017). Men ibland behövs hierarkiska strukturer då de har fördelar jämfört med plattare 

organisationer. Författarna tror att banken valt denna struktur på grund av dess storlek, då en 

hierarkisk organisation blir mer lättkontrollerad genom utformade styrlinjer. Dock gav denna struktur 

ett visst bakslag enligt medarbetarna på banken som menade att transparensen minskade på grund av 

detta. Vad som anses vara bäst för denna organisation kan inte denna studie besvara, men studien 
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påvisar vad medarbetarna efterfrågar och att transparensen enligt medarbetarna bör ökas. 

Nackdelen för medarbetarna var att de sällan hade kontakt med de högsta cheferna och att den interna 

kommunikationen ansågs bli ineffektiv på grund av detta.  

“När det blir för hierarkiskt, då kan inte team och människor jobba självständigt. Utan man är hela 

tiden beroende av vad de övre ger för information och därmed blir det svårare att fatta egna beslut, 

vilket gör att individer och team blir ineffektiva. Det måste finnas en balans, som behandlar detta och 

ger det bästa av två världar.” 	

(Banken, personlig kommunikation, 4 maj 2017). 

Flera respondenter ansåg att det var viktigt att ha mandat. Gavs förtroendet till medarbetaren att se en 

tydligare helhetsbild samt att ta ansvar, kunde detta öka tillgivenheten till ens arbete. Detta kan bero 

på det Campbell (2013) förklarar inom teorin om bindningar. Anpassningar får medarbetaren att 

känna en högre tillgivenhet genom mer ansvar och mandat och detta faller även in under dem 

strukturella bindningarna. Detta kan i sin tur leda till att det affektiva engagemanget ökar. 

En strukturell förändring vilket kan ses som en strukturell bindning. Det i sin tur kan leda till ökad 

effektivitet och trivsel vilket kan påverka lojaliteten positivt (Hammarkvist et al., 2003). Detta var 

något som HR-chefen på flygbolaget uppmärksammat för ett år sedan i deras organisation. Tidigare 

hade detta företag mer stängda arbetsytor med egna kontor, men efter en undersökning ansåg de att 

en aktivitetsbaserad arbetsyta skulle fungera bättre. Det ledde till att de bytte lokaler och nu sitter 

företaget med öppna kontorslandskap. Enligt dem hade detta givit en positiv effekt, då den interna 

kommunikationen mellan medarbetare blev effektivare. Respondenten på flygbolaget sa “Att du har 

den här öppna kommunikationen och den tycker jag har blivit mycket bättre sen vi flyttade hit på 

grund av den aktivitetsbaserade arbetsytan” (Flygbolaget, personlig kommunikation, 24 april 2017). 

De menade att eftersom alla medarbetare är duktiga inom olika områden, gäller det att ha en bra 

intern kommunikation, då kollegorna kan hjälpa varandra med att lösa diverse projekt.  

5.7. Matchande värderingar  
För majoriteten av medarbetare hos banken var arbetsgivarens värderingar viktiga. Medarbetarna 

hade undersökt företagets värderingar innan rekryteringen. Frågor som socialt ansvarstagande och 

hållbarhet var viktiga vilket stämmer överens med Schweitzer och Lyons (2010) analys av 

medarbetare inom Generation Y, samt stödjer employer branding-teorin om hur medarbetaren 

värderingar måste matcha företagets värderingar för en långsiktig lojalitet. En återkommande 
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synpunkt hos banken var diversifieringen på arbetsplatsen. Flera medarbetare hos banken såg gärna 

en ökning av kvinnliga chefer inom organisationen. “Det är ju en diversifierad arbetsplats där vi är 

ungefär hälften män och hälften kvinnor. Dock inte på chefspositionerna, där skulle det behövas fler 

kvinnor” (Banken, personlig kommunikation, 3 maj 2017). 

Då författarna intervjuade väletablerade organisationer var vissa relationer mellan företaget och dess 

stora kunder starkt inbäddade. Medarbetare som arbetade med kunder vars värderingar inte gick i 

linje med deras egna upplevde att de inte gavs chansen att påverka besluten och relationerna mot 

dessa kunder. En medarbetare hos banken poängterade att relationen till vissa kunder var så väl 

inbäddade att det inte spelade roll vilka förslag denne kunde erbjuda för att till exempel öka 

lönsamhet.  

På flygbolaget har det funnits en vilja att förändra strukturen när tiden säger att den behöver det. Att 

företaget bryr sig, uppdaterar sina värderingar och sätter nya mål är minst lika viktigt, om inte 

viktigare än att ha haft starka värderingar från början. På banken fanns en tydlig vision, vilket gör det 

lättare för nyanställda att komma in och bli färgad av företagskulturen.  

Employer branding är något som är viktigt för att se till att hela organisationen når sin fulla potential. 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) måste företag vara uppmärksamma på att upprätthålla de 

anställdas värderingar samt att de känner att ett värde existerar. För att öka effektiviteten behöver det 

tas i beräkning hur företagen introducerar anställda men även hur företagen fortsätter med de 

långsiktiga processerna för att behålla och utveckla de anställda, vilket leder företaget i rätt kurs, men 

även att de anställda känner sig tillfreds.  
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6. Slutsats 

 

Denna studie har haft till avsikt att undersöka vilka incitament som får medarbetare inom Generation 

Y att stanna kvar på företaget. Dessa incitament jämfördes med företagens employer branding-arbete. 

För studien valdes tre företag ut; ett konsultbolag, ett flygbolag samt en bank.   

Efter genomförd studie har författarna uppmärksammat specifika incitament som de anställda 

efterfrågade. Generellt efterfrågade medarbetarna utvecklingsmöjligheter. Detta var ett 

återkommande tema hos alla respondenter i Generation Y. Utan utvecklingsmöjligheter fanns risken 

att engagemanget försvann och att motivationen till att stanna på företaget sänktes. Detta ökade 

risken för den tänkta medarbetarens uppsägning. För att utvecklas inom företaget krävs det 

prestationer både från den anställde men även från chefer. Utöver utvecklingen ansåg medarbetarna 

att sociala men även finansiella uppskattningar var en viktig faktor för ökad trivsel på arbetsplatsen. 

Det var viktigt att uppskattningen kom från kollegorna, men även från cheferna. Därför var en 

avgörande faktor hur pass transparent organisationen var; en mer transparent organisation förenklade 

nämligen möjligheten av uppskattning från kollegor men speciellt chefer. Transparensen bidrog även 

till bättre service mot kunderna då arbetsuppgifterna blev lättare att utföra med effektivare 

kommunikation mellan alla led i organisationen. Sist men inte minst bidrog transparensen till trivsel 

på arbetsplatsen, då mer kommunikation mellan kollegorna förädlade deras relationer. Något 

medarbetarna sökte redan innan anställning var att företagens värderingar skulle matcha 

medarbetarens. Om detta uppfylls kunde arbetsuppgifterna bli mer stimulerande. Då en stor del av 

respondenterna ansåg att deras lön var för låg öppnade detta upp för vidare forskning huruvida det är 

branschrelaterat eller en subjektiv åsikt.  

Företagen arbetade för att uppfylla Generation Ys värderingar kring utveckling, utbildning, 

uppskattning, transparens, värderingar, löner och kollegor. Medarbetarens utveckling möjliggjordes 

då företagen erbjöd interna eller externa kurser. Möjligheten att förflytta sig uppåt i företaget var 

dock begränsad i flera fall, vilket kunde leda till att den anställde sökte möjligheter utanför sin 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom 

organisationen och jämföra detta med företagets human resource-arbete för att behålla anställda.  
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organisation. Uppskattning gavs via social uppskattning och finansiella förmåner. Något som banken 

var sämre på var transparensen, vilket förmodligen berodde på organisationens hierarkiska struktur.  

Undersökningen gav ett tydligare svar på vilka värderingar som egentligen skilde mellan HR-arbetet 

och medarbetare. Generellt bör företagen anpassa sig ännu mer mot vad Generation Y efterfrågar, då 

majoriteten av medarbetarna upplevde att vissa faktorer inte uppfylldes, exempelvis en organisk 

utveckling inom organisationen. Även transparensen kunde förbättras för att erbjuda de anställda 

smidigare kommunikationsmöjligheter och för att förbättra servicen till kunderna. Enligt banken 

erbjöds de anställda 600 olika utbildningar, detta var något medarbetarna inte uppmärksammat, vilket 

förmodligen berodde på brister i kommunikation på grund av dålig transparensen. Lönen ansågs vara 

låg på två av företagen, om detta beror på respondenterna åsikt kring branschen, dåliga avtal eller 

subjektiva åsikter kvarstår att undersöka. Slutligen indikerar undersökningen att det finns en 

utvecklingspotential i företagens HR-arbete för att göra Generation Y ännu mer lojala till sin 

arbetsplats.  

6.1. Slutdiskussion 
Efter genomförd analys ansåg författarna att väletablerade organisationer ofta sitter i gamla mönster. 

De försöker att arbeta mot vad de intervjuade medarbetarna Generation Y efterfrågar, men enligt 

respondenterna uppfylldes deras värderingar bara i specifika fall. Utmaningen för HR-avdelningarna 

blir att ytterligare fokusera på vad Generation Y efterfrågar, eftersom de nu är en majoritet på 

arbetsmarknaden, samt på grund av hög utbildning. Detta leder till att Generationen har makt på 

arbetsmarknaden och att det därmed är arbetstagarens marknad, och inte arbetsgivarens. Exempel på 

detta kan vara att erbjuda sina anställda fler utbildningstillfällen. Detta ansågs av respondenterna som 

något viktigt då utbildningar är mer utvecklande än en finansiell bonus.  

Ytterligare något som HR-avdelningarna bör arbeta mer med är det sociala utbytet. Respondenterna 

på banken saknade det sociala utbytet mellan dem högsta cheferna. Detta har lett till en sämre 

helhetsbild av kunden vilket medförde problem med att uppfylla bästa möjliga service. Genom att 

låta de involverade medarbetarna ha större insyn om kunderna, samt ha mer mandat, skulle detta leda 

till bättre service, vilket i sin tur leder till högre nöjdhet och stimuli hos kunder och medarbetare. 

Vilket sin tur kan leda till bättre affärsmöjligheter mellan företag och kund.  

En stor problematik ansågs dels vara att informationen stannar i diverse led i hierarkiska strukturer. 

Därför är det ännu viktigare för dessa företag att öka transparensen för att den interna 

kommunikationen inte ska stanna upp. Genom att öka transparensen inom organisationen får 
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medarbetaren en ökad förståelse och klarare helhetsbild vilket även kan leda till utveckling. Detta i 

sin tur leder till ökad effektivitet vilket lyfter företaget framåt. Företagen bör även satsa på att 

möjliggöra ett flexiblare arbete vilket tillgodoser generationens utveckling. Exempelvis genom att 

förklara hela kundbehovet till medarbetaren likt vad ena respondenten efterfrågade på banken. På så 

sätt behöver inte medarbetaren specialisera sig på endast ett område, vilket kan leda till högre stimuli 

istället för att det ska leda till att medarbetaren avslutar sin anställning.  

Den genomgående positiva kritiken var snabb feedback. Detta upplevde medarbetarna vara positivt 

för utvecklingen och går i linje med vad som karaktäriserar Generation Y enligt Martin (2005) och 

Wallis (2009). Uppskattning leder till ökad trivsel och stärkta lojala bindningar inom relationen.  

Då banken anställde medarbetare via deras internship och traineeprogram kunde företagskulturen 

präglas hos den anställde i tidigt skede. Medarbetarna hade blivit överösta med intryck under denna 

period i syfte med att stärka den blivande lojaliteten. Medarbetarna som hade utfört dessa program 

talade om hur brant utvecklingskurvan varit men att det avtagit (efter exempelvis 

traineeprogrammet). En utmaning för banken är hur de skulle kunna bistå med fortsatt utveckling 

innan medarbetarna upplever att utvecklingen stagnerat. Att låta dem anställda kunna växla mellan 

avdelningar och tjänster är ett bra exempel på detta vilket i dagsläget framfördes, men av fel 

anledningar. Enligt HR-chefen på flygbolaget erbjuds lediga positioner först till dem anställda genom 

organisationens intranät. Detta var på grund av kostnadsfrågan att rekrytera. Något som lyfts fram i 

studiens bakgrund. Undersökningen har visat på att detta bör ses bortom kostnadsfrågan och att låta 

medarbetare växa organiskt ger en positiv effekt på lojaliteten. Detta är något som Generation Y 

efterfrågar och då en medarbetare menade att det tog lång tid att avancera inom organisationen. 

Främsta problematiken var att de nuvarande cheferna ofta satt säkert på sin position och att det dröjde 

länge innan de exempelvis gick i pension eller bytte arbetsplats. 

6.2. Förslag till vidare forskning 
Denna studie har uppmärksammat Generation Y och hur väl deras upplevda känslor bidrar till 

lojalitet hos deras arbetsgivare. Studien har belyst vilka incitament som varit avgörande för att 

medarbetaren ska stanna kvar på sin arbetsplats. Att inte enbart undersökt ämnet från företagets 

synvinkel utan att se det från ett medarbetarperspektiv, har gett studien ett djup och infallsvinklar 

som visar vilka faktorer som skapar lojalitet. 

Framtida forskning borde därför fokusera på att vidare undersöka ifall dessa incitament endast är 

lämpliga för Generation Y, eller om dessa lämpar sig för övriga generationer i dem områden denna 



 
 

 

44 

undersökning berört (det vill säga ekonomi samt marknadsföring) och huruvida HR-arbete anpassar 

sig efter exempelvis nästkommande generation. Detta är intressant då nästkommande generation 

precis börjar sin karriär. 

Kritik kan riktas mot den kvalitativa forskningsmetod som använts i denna studie, då resultatet kan 

bli svårt att återupprepa. En kvalitativ metod medför svårigheter för generalisering, därför kan 

resultatets pålitlighet samt slutsatsens trovärdighet ifrågasättas. Därför anser författarna att en 

undersökning men med en kvantitativ metod skulle ge en mer generaliserbar bild. 

Om vidare tid och resurser funnits, kunde en mer generell forskning kring Generation Y gjorts, vilket 

skulle kunna fastställa och redogöra om hela generationen delar samma värderingar. Då samtliga 

medarbetare hade en eftergymnasial utbildning skulle det vara intressant att undersöka vad 

medarbetare inom Generation Y utan en eftergymnasial utbildning motiverades av på sin arbetsplats. 

Att vidare göra en bredare studie och fortsätta jämföra olika segment inom Generation Y (exempelvis 

etnicitet och kön) eller bransch skulle ge en mer generell bild av värderingarna.  

Det är ett viktigt ämne för alla organisationer, oavsett storlek eller bransch då HR-arbetet besparar 

företaget kostnader som uppstår vid hög personalomsättning. Utöver kostnadsfrågan leder ökad 

lojalitet till ökad produktivitet. Därför anser författarna att ämnet bör undersökas ur alla aspekter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide (till medarbetare) 

1. Hur gammal är du, vad har du pluggat och hur länge har du jobbat inom organisationen?    

2. Har du rekommenderat din arbetsplats för en vän eller familjemedlem?    

3. Hur upptäckte du ditt nuvarande jobb?    

4. Utmanas din kunskap tillräckligt på din arbetsplats, och hur?    

5. Hur får dina arbetsuppgifter dig att känna?  

6. Hur upplever du att du blir uppskattad på arbetsplatsen?  

7. Hur visar din chef dig uppskattning?    

8. På vilket sätt har du utvecklats i din yrkesroll?    

9. Hur har din arbetsplats bidragit till din personliga utveckling?    

10. Anser du att din lön matchar dina arbetsprestationer? På vilket sätt?  

11. Vilken är den viktigaste (finansiella) förmånen till att du har stannat kvar på din arbetsplats?  

12. Vad är det första du skulle sakna på din arbetsplats om du sa upp dig idag?  

13. Hur påverkar dina kollegor till din trivsel hos din arbetsgivare?    

14. Hur påverkar dina kunder till din trivsel hos din arbetsgivare? 

15. Om du hade fått ett bättre jobberbjudande än ditt nuvarande, vad hade fått dig att stanna 

kvar?  

16. Kan en befordran förhindra dig att lämna din arbetsgivare?  

17. (Generell diskussion) Vilken skulle vara den främsta anledningen till att lämna en 

arbetsplats?      

18. Avslutande: Vad är det som har fått dig att stanna på denna arbetsplats?    

  



 
 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide (till HR-chefer)  
 

1. På vilket sätt arbetar ni för att behålla anställda inom organisationen?    

2. Hur skapar ni en utvecklande/utmanande arbetsmiljö/-uppgifter för era anställda?  

3. På vilket sätt tillgodoser ni en trevlig arbetsmiljö för medarbetarna?    

4. På vilket sätt visar ni uppskattning för era anställda?    

5. På vilket sätt arbetar denna arbetsplats för att bidra till personlig utveckling? 

6. Hur matchas medarbetares lön med deras arbetsprestationer? 

7. Vilka unika förmåner erbjuder denna arbetsplats?    

8. Arbetar organisationen mot att ha attraktiva kunder vilket kan stärka företagets varumärke? 

9. Vilka åtgärder tar ni om era medarbetare blivit erbjuden jobb på ett annat företag?  

10. Vilken brukar vara den främsta anledningen till att anställda lämnar er organisation?  

  



 
 

 

Bilaga 3 – Operationalisering (till intervjumall 1) 
 

Intervjufrågor	 Teori	(Begrepp) Teoretisk	koppling 

Hur gammal är du, vad 
har du pluggat och hur 
länge har du jobbat 
inom organisationen? 

Generationer Narteh (2012) och Parment (2008) menar att 
Generation Y gärna byter arbetsplats flera 
gånger under sin karriär. Då hela 
generationen är i arbetsålder kan intervjuerna 
påvisa eller dementera Nartehs och Parments 
påpekande. 

Har du rekommenderat 
din arbetsplats för en 
vän eller 
familjemedlem? 

Lojalitet (Affektiv) Att rekommendera din arbetsplats visar på 
tillgivenhet till företaget. 

Hur upptäckte du ditt 
nuvarande jobb? 

 

Employer branding (extern 
marknadsföring)  

En arbetsgivare kan anses attraktiv om de har 
ett starkt varumärke. Ett attraktivt varumärke 
kan vara ett tecken på bra employer 
branding. 

Utmanas din kunskap 
tillräckligt på din 
arbetsplats, och hur? 
 

Social Exchange Theory 
(Socialemotionellt ) + 
Anpassningar 

Den socialemotionella aspekten av Social 
Exchange Theory talar om hur styrkan i 
relationen mellan arbetstagaren och 
arbetsplatsen kommer ifrån det sociala 
utbytet på arbetsplatsen. Exempel på sociala 
utbyten är uppskattning och kunskap. Utöver 
Social Exchange Theory talas det även om 
uppskattning i teorin om bindningar under 
anpassningar. 

Hur får dina 
arbetsuppgifter dig att 
känna? 
 

Hur upplever du att du 
blir uppskattad på 
arbetsplatsen? 
 

Hur visar din chef dig 
uppskattning? 
 

 



 
 

 

På vilket sätt har du 
utvecklats i din 
yrkesroll? 
 

Hur har din arbetsplats 
bidragit till din 
personliga utveckling? 
 

Anser du att din lön 
matchar dina 
arbetsprestationer? På 
vilket sätt? 

Social Exchange Theory 
(Ekonomiskt) + Bindningar 
(Finansiella)  

Den ekonomiska aspekten av Social 
Exchange Theory talar om hur styrkan i 
relationen mellan arbetstagare och 
arbetsplatsen kommer ur det ekonomiska 
utbytet på arbetsplatsen. Exempel på 
ekonomiska utbyten är löneökning och 
bonus. Utöver Social Exchange Theory talas 
det även om finansiella belöningar i teorin 
om bindningar på liknande sätt som i Social 
Exchange Theory. 

Vilken är den 
viktigaste (finansiella) 
förmånen till att du har 
stannat kvar på din 
arbetsplats? 

Vad är det första du 
skulle sakna på din 
arbetsplats om du sa 
upp dig idag? 

Lojalitetsteorin 
(Fortsättningsengagemang) 
+ Bindningar. 

Fortsättningsengagemanget bygger på 
rädslan att förlora något viktigt. I detta fall 
att förlora något enbart arbetsplatsen kan 
erbjuda. 

Hur påverkar dina 
kollegor till din trivsel 
hos din arbetsgivare? 
 

Lojalitetsteorin (Normativt 
samt affektiv) + Social 
Exchange Theory 
(Socialemotionellt) 

Två komponenter ur lojalitetsteorin användes 
som grund till denna frågeställning. Det 
normativa talar om för läsaren hur 
arbetstagaren väljer att stanna på 
arbetsplatsen oavsett vad och det affektiva 
talar om tillgivenheten för jobbet. Eftersom 
frågan även undersöker relationen mellan två 
personer ställer sig även den 
socialemotionella aspekten som grund till 
denna fråga. 

Hur påverkar dina 
kunder till din trivsel 
hos din arbetsgivare? 
 

Om du hade fått ett 
bättre jobberbjudande 
än ditt nuvarande, vad 
hade fått dig att stanna 
kvar? 

 



 
 

 

Kan en befordran 
förhindra dig att lämna 
din arbetsgivare? 

 

Strukturella bindningar Företag kan belöna medarbetare för att skapa 
lojalitet (Hammarkvist et al., 2003). 
Strukturella bindningar är belöningar som 
innebär förändring på arbetsplatsen eller 
arbetsuppgifter. 

 

(Generell diskussion) 
Vilken skulle vara den 
främsta anledningen 
till att lämna en 
arbetsplats?  

 

Social Exchange Theory 
(ekonomisk) 

Employer branding (intern 
marknadsföring) 

En dålig matchad lön mot arbetsuppgifter, 
samt ett arbetsklimat som inte uppnår 
förväntningarna kan medföra att den 
anställde byter arbetsplats. (Backhaus & 
Tikoo 2004; Cropanzano & Mitchell, 2005).  

 

 

  



 
 

 

Bilaga 4 – Operationalisering (till intervjumall 2) 

Intervjufrågor Teori	(Begrepp) Teoretisk	koppling 

På vilket sätt arbetar ni för 
att behålla anställda inom 
organisationen? 

Employer branding (Intern 
marknadsföring) + Social 
Exchange Theory 

Den interna marknadsföringen förmedlar 
fördelarna med arbetsplatsen 
(Papasolomou-Doukakis, 2003). Beroende 
på medarbetarens personliga preferens av 
nyttomaximering kan Social Exchange 
Theory analyseras på olika sätt. 

Hur skapar ni en 
utvecklande/utmanande 
arbetsmiljö/-uppgifter för 
era anställda?  

Social Exchange Theory 
(Socialemotionellt) + 
Bindningar (Strukturella samt 
Anpassningar)  

 

Den socialemotionella aspekten av Social 
Exchange Theory talar om hur styrkan i 
relationen mellan arbetstagaren och 
arbetsplatsen kommer ifrån det sociala 
utbytet på arbetsplatsen. Exempel på 
sociala utbyten är uppskattning och 
kunskap. Utöver Social Exchange Theory 
talas det även om uppskattning i teorin om 
bindningar under anpassningar. 

Företaget kan anpassa arbetsmiljö/-
uppgifter efter medarbetarens preferenser. 

På vilket sätt visar ni 
uppskattning för era 
anställda? 

På vilket sätt tillgodoser ni 
en trevlig arbetsmiljö för 
medarbetarna? 

Employer branding (Intern 
marknadsföring) + 
Strukturella bindningar 

Den interna marknadsföringen förmedlar 
fördelarna med arbetsplatsen 
(Papasolomou-Doukakis, 2003). De 
strukturella bindningarna vill öka 
lojaliteten genom att exempelvis öka 
trivseln på arbetsplatsen. 

Hur matchas medarbetares 
lön med deras 
arbetsprestationer? 

Social Exchange Theory 
(Ekonomiskt) + Finansiella 
bindningar 

Den ekonomiska aspekten av Social 
Exchange Theory talar om hur styrkan i 
relationen mellan arbetstagare och 
arbetsplatsen kommer ur det ekonomiska 
utbytet på arbetsplatsen. Exempel på 
ekonomiska utbyten är löneökning och 
bonus. Utöver Social Exchange Theory 
talas det även om finansiella belöningar i 
teorin om bindningar på liknande sätt som 



 
 

 

i Social Exchange Theory.  

Vad är det första en 
anställd saknar på denna 
arbetsplats efter att de sagt 
upp sig? 

Lojalitetsteorin 
(Fortsättningsengagemang) + 
Employer branding (Intern 
marknadsföring) 

Fortsättningsengagemanget bygger på 
rädslan att förlora något viktigt. I detta fall 
att förlora något enbart arbetsplatsen kan 
erbjuda. Med den interna 
marknadsföringen skapar företag en unik 
bild utav arbetsplatsen. 

Vilka unika förmåner 
erbjuder denna 
arbetsplats? 

Employer branding (Intern 
marknadsföring) 

Den interna marknadsföringen 
marknadsför arbetsplatsen till anställda 
som ett företag marknadsför sin produkt 
till en konsument (Papasolomou-
Doukakis, 2003). Därför är det viktigt för 
företaget att förmedla fördelarna hos 
arbetsplatsen. 

Arbetar organisationen 
mot att ha attraktiva 
kunder vilket kan stärka 
företagets varumärke? 

Employer brandning Ett företag som arbetar med attraktiva 
kunder kan i sin tur stärka sitt egna 
varumärke. Både hos nuvarande 
medarbetare samt framtida potentiella 
medarbetare. 

Vilka åtgärder tar ni om 
era medarbetare blivit 
erbjuden jobb på ett annat 
företag? 

Bindningar Detta kopplas till bindning-teorin då det 
används som ett verktyg för att antingen 
belöna eller öka lojaliteten. Det är 
medarbetarens individuella preferens 
vilken typ av bindning som används. 

Vilken brukar vara den 
främsta anledningen till att 
anställda lämnar er 
organisation? 

Lojalitetsteorin Att mista tillgivenheten för sitt jobb kan 
vara en orsak till att säga upp sig. Även att 
uppleva att du som anställd mister en 
utvecklingsmöjlighet hos en annan 
arbetsgivare. 

 


