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Sammanfattning 

Studiens syfte var att på uppdrag från ett industriföretag undersöka upplevelsen av 

mervärde i anställningen hos tjänstemän med en ledande position. Studien baseras på 

åtta intervjuer och analysen bygger på en grundläggande kvalitativ metod. Resultatet 

visade att respondenterna upplevde en stolthet i att vara en del av företaget och dess 

arbetsgivarvarumärke. Respondenterna upplevde att företaget erbjöd medarbetarna ett 

brett utbud av förmåner och utvecklingsmöjligheter. Chefen ansågs också bidra till 

upplevelsen av mervärde i anställningen. Respondenternas definition av en attraktiv 

arbetsgivare stämde till stor del överens med bilden de hade av sin nuvarande 

arbetsgivare. Trots detta visade resultatet att det fanns förbättringspotential gällande 

harmonisering av förmåner mellan affärsområden samt chefernas kommunikativa och 

informativa roll. Resultatet visade också att den interna rörligheten mellan 

affärsområdena kunde förbättras. 
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Title: To feel compliant with the Employer Brand 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine the experience of value within the 

employment of officials at an industrial company. The study was based on eight 

interviews and the data were analyzed using a basic qualitative research. The result 

showed that officials experienced value in their employment and were proud of being a 

part of the company and the Employer Brand. The result also showed that the company 

provided a wide offering of benefits and opportunities to grow within the company. The 

heads also played an important part in experiencing value in the employment for the 

officials. The official’s definition of an attractive employer and their definition of the 

current employer were consistent, although there exists some improvement potential. 

This regards harmonization of benefits between different business areas and the 

communicative and informative role of the heads. The result also showed that the 

internal mobility within the company, mainly between business areas, could be 

improved. 
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Introduktion 

I dagens samhälle med en snabbt växande teknologi och föränderliga affärslägen är en av de 

största utmaningarna för organisationer att möta krav från medarbetarna. För att 

organisationer ska ha en chans att lyckas måste kraven vara uppfyllda. Utmaningen innebär 

identifiering och attraktion av medarbetare som i dagens konkurrensutsatta miljöer är en 

bristvara. Det är lika viktigt att upptäcka nya talanger som det är att bevara och attrahera 

medarbetare att stanna på organisationen. Ett flertal organisationer använder sig idag av sitt 

Employer Brand för att hitta och behålla medarbetare (Chhabra & Sharma, 2014). Employer 

Branding är den engelska termen för organisationers arbete med arbetsgivarvarumärket men 

kommer i studien att benämnas arbetsgivarvarumärket, vilket är den svenska översättningen. 

Tidigare forskning inom området har till största del bedrivits med fokus på 

arbetsgivarvarumärket ur ett externt perspektiv. Denna studie avser att fokusera på det interna 

arbetsgivarvarumärket. Studien kommer vidare att undersöka upplevelsen av mervärde i 

anställningen. Begreppet mervärde definierar vi i studien som de unika aspekterna av 

anställningen i form av förmåner och miljö (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Det interna arbetsgivarvarumärket 

För att ett arbetsgivarvarumärke ska ha påverkan över medarbetare måste det unika i 

arbetstagarupplevelsen hos organisationen klargöras (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Ett 

arbetsgivarvarumärke är till exempel ett namn eller en symbol som speglar varor eller tjänster 

som organisationen säljer eller utför. Det som skiljer organisationer från varandra och som får 

dem att sticka ut ur mängden är arbetsgivarvarumärkets innehåll (Cascio, 2014). 

Arbetet med arbetsgivarvarumärket börjar med en kartläggning av bland annat 

organisationens värderingar, kultur och varumärkets nuvarande image. Kartläggningen leder 

fram till värdeord som är specifika för organisationen. Utifrån dessa värdeord baseras 

strategier för arbetet med arbetsgivarvarumärket och därefter ska dessa strategier och 

värdeord kommuniceras, både externt och internt. En stark strategi skapar en bild av ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke och attraherar potentiella arbetstagare och resulterar i lojala 

medarbetare (Chhabra & Sharma, 2014).  

Då nyckeln till en organisations framgångar med arbetsgivarvarumärket innebär att 

främja en emotionell respons från mottagaren, behöver märket först och främst framkalla en 

emotionell respons från organisationens medarbetare (Davis, 2008). Berthon et al. (2005) 

stärker detta och menar vidare att medarbetarna spelar en central roll i konstruerandet av 

arbetsgivarvarumärket. De kan genom sitt beteende antingen förstärka eller underminera 
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bilden som organisationen försöker att förmedla. Medarbetare representerar 

arbetsgivarvarumärket och allt som märket står för, både positiva och negativa aspekter. 

Medarbetare representerar också märket när de talar om för- och nackdelar med att arbeta på 

organisationen exempelvis vid middagsbordet eller via Facebook. Under nämnda 

förutsättningar är det önskvärt för organisationer att övertyga medarbetare om att 

organisationens värden är viktiga och värda att tro på. Backhaus och Tikoo (2004) menar att 

aktivt arbeta med det interna arbetsgivarvarumärket handlar om att bevara och engagera 

medarbetare. Engagerande medarbetare bidrar bland annat till högre prestation och reducerar 

kostnader för organisationen, vilket också stärks av Edwards (2010). För att skapa en 

representativ bild av arbetsgivarvarumärket är medarbetarna den bästa källan (Cascio, 2014). 

Forskning visar att sättet organisationer arbetar med arbetsgivarvarumärket har bytt 

fokus. Tidigare handlade det om att ha ett bra rykte utåt mot kunder, nu handlar det i större 

utsträckning om det interna arbetet som syftar till att skapa engagerade medarbetare och 

utveckla en inflytelserik organisationskultur (Backhaus & Tikoo, 2004; Heilmann, Saarenketo 

& Liikkanen, 2013). Arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket är värdestyrt och handlar 

om att få organisationens mål och visioner att prägla de interna värderingarna (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Det handlar också om att säkerställa att arbetsgivarvarumärket speglar 

verkligheten samt att det reflekterar värdet i märket (Punjaisri & Wilson, 2011). Det är viktigt 

att det interna och externa arbetsgivarvarumärket stämmer överens för att organisationen ska 

kunna ge en representativ bild av sina värderingar (Heilmann et al., 2013). 

För att medarbetare ska kunna förstå sina egna roller inom organisationen är det 

viktigt att de förstår innebörden av arbetsgivarvarumärket. Tanken är att märket ska användas 

som ett instrument för att påverka medarbetares attityder och beteenden genom att exempelvis 

öka delaktighet och skapa gemensamma värderingar (Schlager, Bodderas, Maas & Cachelin, 

2011). Utöver att arbeta med attityder och beteenden så handlar arbetet med 

arbetsgivarvarumärket om marknadsföring, chefskap samt de riktlinjer och instruktioner som 

kommuniceras av HR-avdelningen (Punjaisri, Wilson & Evanschitzky, 2009).  

Stuart (2002) menar att ju starkare en medarbetare upplever identifikation med 

arbetsgivarvarumärket, desto troligare är det att identiteten stämmer överens med 

handlingarna. När medarbetare har en förståelse för arbetsgivarvarumärket tenderar de också 

att vara mer intellektuellt och emotionellt engagerade i märket (Thomson, Chernatony, 

Arganbright & Khan, 1999). Det innebär också att om medarbetare har svårt att identifiera sig 

med märket försvagar det också märkets identitet (Stuart, 2002). 
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Om medarbetare accepterar organisationens mål och visioner ökar deras lojalitet och 

vilja att stanna hos arbetsgivaren (Punjaisri et al., 2009; Punjaisri & Wilson, 2011). Hos 

medarbetare som har en förståelse för märkets värderingar ökar också hängivenheten 

(Punjaisri & Wilson, 2011). Att kunna bevara skicklig personal är viktigt för organisationer då 

förlusten av dessa kan vara skadlig för organisationens framtid (Heilmann et al., 2013). 

Chhabra och Sharma (2014) menar att när medarbetare upplever lojalitet gentemot 

arbetsgivarvarumärket resulterar det i att anställningskontraktet övergår till ett psykologiskt 

kontrakt.  

Det psykologiska kontraktet 

Det psykologiska kontraktet handlar om arbetstagarens uppfattningar om ömsesidiga 

skyldigheter och åtaganden i samspelet med arbetsgivaren. Om arbetstagare upplever att 

organisationen har uppfyllt sina skyldigheter och åtaganden blir relationen starkare, vilket 

resulterar i positiva personaleffekter (Karagonlar, Eisenberger & Aselage, 2015: Lievens, 

2007). I vilken utsträckning medarbetare är villiga att anstränga sig för organisationens 

räkning beror på graden av resurser som de har till sitt förfogande. Resurser kan vara i form 

av stöd från omgivningen men också av materiell karaktär. Medarbetare som förses med en 

högre grad av resurser utvecklar också en vilja att hjälpa organisationen uppnå sina mål 

genom att prestera högre och minska frånvaro. Om organisationen misslyckas med att hålla 

löftet till sina medarbetare kommer det att medföra negativa konsekvenser i form av 

missnöjda och dåligt presterande medarbetare (Aselage & Eisenberger, 2003).  Hanin, 

Stinglhamber och Delobbe, (2013) bekräftar detta och identifierar ilska eller bitterhet som 

uttryck för att det psykologiska kontraktet har brutits. Detta efter att belöningar eller 

förhållanden som medarbetaren både önskar och förväntar sig att erhålla, uteblir.  

Under karriären förändras det psykologiska kontraktet för medarbetarna. Det innebär 

att förväntningarna som är viktiga vid anställningen har möjligen inte lika stor betydelse i 

senare skeden av karriären (Bankins, 2015). Organisationen måste på ett insiktsfullt sätt möta 

förändringarna för att kunna bibehålla medarbetare. Om organisationen förstår kontraktets 

innehåll kan de lokalisera och identifiera svagheter i det strategiska arbetet med 

arbetsgivarvarumärket. Insikten av hur genomförda organisatoriska förändringar påverkar och 

förändrar innehållet i det psykologiska kontraktet är av betydelse för att kunna behålla 

medarbetare inom organisationen samt minska risken för att bryta det psykologiska kontraktet 

(Ito, Brotheridge & McFarland, 2013). 
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Vidare spelar också representationen av arbetsgivaren en central roll när löften till 

medarbetarna upprättas. Om organisationen representeras av en individ som anses ha hög 

status får upplevelsen av löftet en starkare innebörd och integreras enklare i det psykologiska 

kontraktet. Skulle organisationen däremot representeras av en individ med låg status 

reduceras tilliten till organisationen och löftet anses i större utsträckning vara en 

överenskommelse mellan individerna snarare än med organisationen (Aselage & Eisenberger, 

2003). 

Cheferna och deras kommunikativa roll 

Ledarskap är en process som har för avsikt att åstadkomma inflytande på sina följare. Olika 

ledarskapsstilar kräver olika former av kommunikation för att kunna påverka inflytandet. 

Fungerar inte kommunikationen mellan ledare och följare drabbar det organisationens rykte 

och relationer. En ledares uppgift är att påverka och motivera medarbetare samt att få dem att 

känna sig delaktiga i organisationen (Men, 2014). Vid uppbyggnad av det interna 

arbetsgivarvarumärket är en naturlig del att få medarbetare att ansluta sig till märkets 

identitet. Kommunikationen inom organisationen hjälper till att minimera missförstånd av det 

interna arbetsgivarvarumärkets löften, samtidigt som dessa löften bidrar till att stärka 

kommunikationen. När varumärkets löften stämmer överens med medarbetarnas 

uppfattningar, blir deras attityder och beteenden i symmetri med märket. I ledarskapet ingår 

att påverka och att ha inflytande över medarbetarnas beteenden så att de gemensamt följer det 

interna arbetsgivarvarumärkets löften (Vallaster & Chernatony, 2006). 

Chefer spelar en central roll i arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket vilket 

framför allt handlar om tre perspektiv. Det första innebär att kommunicera märkets budskap 

på ett effektivt sätt. Det andra handlar om att få medarbetare att förstå relevansen av märket 

och dess värde för sin egen del. Till sist handlar det också om att en överensstämmelse ska 

finnas mellan arbetet som organisationen utför och organisationens värden. Chefer påverkar 

organisationers arbete med att implementera och kommunicera vad märket står för (Grant & 

Hartley, 2013). Intern kommunikation handlar om hur en organisation delar information, 

bygger interna relationer och skapar mening för medarbetare. Den interna kommunikationen 

är en viktig och central process för en organisation då den bland annat bygger både kultur och 

värdegrund. Hur chefer kommunicerar påverkar attityder och beteenden hos medarbetare. I 

sin kommunikation har också deras kompetens, stil och val av kanaler betydelse (Men, 2014).  

När en organisation kommunicerar på ett effektivt sätt bidrar det till att bygga positiva 

attityder hos medarbetare som exempelvis arbetstillfredsställelse, identifiering med 
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organisationen, tillit och engagemang gentemot organisationen samt positiva relationer 

medarbetare emellan (Men, 2014; Kim & Rhee, 2011). Tillsammans hjälper dessa attityder att 

öka produktivitet samt prestation hos medarbetare. Ledarskapsbeteendet influerar också 

organisationens klimat, struktur och kultur (Men, 2014). Chefers ledarskapsstilar har stor 

påverkan på organisationskulturen och beteendet inom organisationen, extra viktigt är deras 

roll vid innovations- och förändringsarbete (Jung, Chow & Wu, 2003). 

Chefer som kommunicerar på ett symmetriskt sätt till alla medarbetare påverkar 

organisationens byggande av starka medarbetarrelationer samt omhändertagandet av 

medarbetarna. En osymmetrisk kommunikation beror ofta på att organisationen har en 

centraliserad och mekanisk struktur med en diktatorisk kultur där medarbetarna har en liten 

chans att påverka beslut (Men, 2014). Studier visar att medarbetare som har en bra relation till 

organisationen tenderar de att se organisationens problem som sina egna, vilket leder till att de 

stöttar och hjälper organisationen när affärsläget är dåligt. Det betyder också att medarbetare 

som inte har en bra relation med organisationen inte känner lika mycket empati och tenderar 

att distansera sig när det går sämre för organisationen. Värsta tänkbara scenariot är om 

medarbetarna sympatiserar med kritiken från utomstående krafter och attribuerar 

problematiska situationer på organisationens ledning (Kim & Rhee, 2011). Shore, Sy och 

Strauss (2006) menar att tidigare forskning har bevisat att ett starkt band mellan chefer och 

medarbetare är relaterat till Organizational Behavior och arbetstillfredsställelse. 

Organizational Behavior (OB) 

OB definieras som de mänskliga beteendena som verkar inom en organisation mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren. OB anses utgöra en teoretisk grund för arbetet med 

arbetsgivarvarumärket (Edwards, 2010). OB är en roll som medarbetare tar utöver den 

formella rollen i en organisation och är i hög grad godtyckligt utformad. Det är en roll som 

inte erkänns direkt eller uttryckligen av det formella belöningssystemet, men som främjar en 

effektivt fungerande organisation (Carmeli, 2005). Detta stärks även av Sulea, Virga, 

Maricutoiu, Schaufeli, Dumitru och Sava (2012) som vidare menar att engagerade 

medarbetare sannolikt uppvisar ett OB. Detta eftersom engagerade medarbetare utför sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt och tillfredställande sätt och därmed upplever sig ha 

förutsättningar för att axla rollen. 

Medarbetare som har en positiv bild av sin arbetsgivare kommer att utveckla en stark 

organisationsidentitet. Det kan i ett senare skede leda till att de anammar organisationens 

värderingar och normer. Om en organisation anses ha en god värdegrund som 
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överensstämmer med medarbetarnas egna värderingar skapas ett starkt emotionellt band till 

organisationen (Carmeli, 2005). 

Sulea et al. (2012) menar att organisationer som förser sina medarbetare med resurser 

kan förvänta sig positiva personaleffekter genom att de tar ansvar för organisationen samt 

antar ett proaktivt OB. Beteendet återspeglas i organisationen bland annat genom att 

medarbetare hjälper och stöttar varandra inom arbetsgruppen vilket också leder till att 

organisationen som helhet gynnas. Samtidigt finns risken för en motsatt effekt om 

medarbetarna upplever att stöd saknas från organisationen vilket då kan leda till ineffektivitet 

och negativa rollbeteenden. Rhoades och Eisenberger (2002) stärker denna teori och 

identifierar rättvisa organisationsprocedurer, stöd från chefer, fördelaktiga belöningar samt 

arbetsförhållanden som faktorer som stärker det emotionella bandet till organisationen. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av mervärde i anställningen för tjänstemän 

med ledande position inom ett industriföretag samt hur upplevelserna påverkade deras 

organisationsidentitet.  

Frågeställningar  

1. Vilka är tjänstemännens upplevelser av företagets interna arbetsgivarvarumärke?  

2. Upplever tjänstemännen att de kan identifiera sig med arbetsgivarvarumärket?  

3. Vad anser tjänstemännen definierar en attraktiv arbetsgivare?  

Metod 

Studien har genomförts på uppdrag av ett industriföretag som önskade vara anonyma och 

kommer därför fortsättningsvis att benämnas som företaget i studien. Studiens inriktning 

grundade sig på företagets egna efterfrågan av att kartlägga upplevelsen av mervärde hos sina 

medarbetare, för att lokalisera och identifiera förbättrings- och utvecklingsområden. Detta då 

företaget nyligen valt att omstrukturera sitt arbete med arbetsgivarvarumärket och väljer nu att 

lägga större fokus på det interna arbetet än tidigare. För att uppfylla studiens syfte valde vi att 

använda oss av en kvalitativ metod.   

Deltagare och urval 

Deltagare och urval bestämdes i samråd med en från företagets sida utsedd handledare som 

arbetar på Employer Branding avdelningen. Studiens tillvägagångssätt och upplägg 

diskuterades med handledaren från företaget, bland annat fastställdes kriterier för 
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respondenternas medverkan. Urvalet begränsades till tjänstemän och kriteriet var att de skulle 

ha en ledande position inom något av företagets affärsområden. Utifrån de bestämda 

kriterierna och företagets förutsättningar fick vi ta del av en lista med namn på potentiella 

respondenter. Ett mail skickades ut till tio personer från listan med en förfrågan om intresse 

att medverka i studien (se bilaga 1). Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med tjänstemän 

på olika nivåer inom företaget som hade ledande befattningar inom olika affärsområden. Både 

män och kvinnor deltog i studien. Antalet intervjuer baserades på när informationen uppnått 

en mättnad, det vill säga när svaren från respondenterna upplevdes återkomma i intervjuerna 

och tillräckligt med information till resultatet hade samlats in. Deltagarna i studien valdes ut 

genom ett så kallat strategiskt urval.  

Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer baserades på en intervjuguide som konstruerats utifrån studiens syfte med 

övervägande öppna frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden baserades på sex olika teman, dessa 

var; Psykologiska kontraktet, Employer Branding, Mervärde, Identifikation, Kärnvärden samt 

OB-teorin. Varje tema byggde på ett antal frågor och fungerade som en mall under 

intervjuerna. Vid intervjuerna anpassades frågorna utifrån respondentens svar för att kunna 

följa upp intressanta tankar och idéer. Intervjuerna spelades in efter samtycke från 

respondenterna. Efter att en mötestid avtalats genom mailkontakt genomfördes intervjuerna på 

respektive tjänstemans arbetsplats eller i en välkänd och närliggande möteslokal. Intervjuerna 

genomfördes i rum med stängda dörrar för att minimera risken för distraktioner. Vid 

genomförandet var vi båda närvarande för att undvika subjektivitet. Detta bland annat 

eftersom en av oss hade förkunskap om företaget och en djupare förförståelse inom ämnet. 

Varje intervju började med att vi presenterade oss och sedan lästes ett informationsbrev upp 

(se bilaga 2) där bland annat studiens syfte presenterades. Respondenten upplystes också om 

att det var dennes upplevelser och tankar kring ämnet som var i fokus. Intervjuerna varade 

mellan 25-45 minuter. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Data analyserades med hjälp av 

en deduktiv tematisk analys där innehållet från intervjuerna delas in i olika teman som 

grundades på redan befintliga teorier och forskningsresultat. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och skrevs ut i pappersformat. Därefter gick vi gemensamt igenom det 

transkriberade materialet och färgkodade det framträdande resultatet. Vid genomgången av 

resultatet tillkom nya teman och några gamla togs bort. Varje tema färgkodades i en egen 
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färg. Efter att resultatet kategoriserats i olika färger utformades mindmaps för att få en 

övergripande bild av vad som ingick i varje tema. Därefter lyftes förbättringsområden fram 

och noterades. Det framträdande resultatet presenterades i fem teman med citat från 

intervjuerna för att stärka slutsatserna. För att öka förståelsen för citatens innebörd kan det 

förekomma att enstaka ord har plockats bort. 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter har informerats om att deltagande i studien var helt frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Materialet har behandlats 

konfidentiellt och svaren går inte att återkoppla till enskilda respondenter. Med hänsyn till 

företaget önskemål har inga namn nämnts på varken personer eller företaget. Författarna har 

tagit sig friheten att omformulera citat där respondenternas eller förtagets identitet kan röjas 

för att garantera att allt material behandlats konfidentiellt. Listan på namn, de utskrivna 

transkriberingarna samt ljudinspelningen kommer att destrueras efter godkänd studie. 

Resultat 

Studiens resultat baserades på de intervjuades subjektiva upplevelser om det interna 

arbetsgivarvarumärket. I resultatet benämns de medarbetare som deltagit i intervjuerna som 

respondenter för att underlätta läsningen. Resultatet presenteras under fem huvudteman; Det 

interna arbetsgivarvarumärket, Det psykologiska kontraktet, Organisationens värden, 

Cheferna och deras kommunikativa roll samt Upplevda förmåner. 

Det interna arbetsgivarvarumärket 

Respondenterna menade att företagets arbetsgivarvarumärke representerar attraktiva aspekter 

i anställningen men att arbetet med märket kan förbättras. Under temat det interna 

arbetsgivarvarumärket uppstod tre tydliga underteman. Dessa var harmonisering, intern 

rörlighet samt kommunikation och information. 

Harmonisering. Harmonisering var en återkommande punkt under intervjuerna. 

Många respondenter upplevde att det finns mycket som kan harmoniseras mellan 

affärsområdena, exempelvis löner och förmånspaket. Flera av respondenterna upplevde också 

att det skulle vara möjligt att harmonisera de olika system som företaget använder sig av i 

verksamheten idag. Ett förslag från respondenterna var att göra gemensamma förhandlingar 

med leverantörer istället för att varje affärsområde ska förhandla för sina egna system. 

Respondenterna upplevde det lite konstigt att det inte finns fler likheter mer lika mellan de 
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olika affärsområdena och poängterade att det skulle sammansvetsa och stärka 

arbetsgivarvarumärket om företaget var mer harmoniserat. 

Vi är inte harmoniserade kring det där, om du till exempel anställs på ett 

affärsområde i en roll så får du en lön och ett förmånspaket och anställs du på ett 

affärsområde i precis motsvarande roll, då kan du få en helt annan lön och 

förmånspaket. 

Där i finns en stor frustration att man ser synergier som vi skulle kunna hitta som inte 

affärsområdena vill att vi ska jaga. 

Intern rörlighet. Flera respondenter lyfte bland annat den interna rörligheten som ett 

förbättringsområde och menade att det går att tydliggöra möjligheterna som finns. Idag är det 

vanligare att medarbetare rör sig inom sitt affärsområde än att byta. Några respondenter 

menade att det finns goda möjligheter att söka nya tjänster genom företagets interna jobbtjänst 

medan andra ansåg att det fortfarande finns en del att förbättra, främst när det gäller rörlighet 

mellan affärsområden. En respondent menade att det inte räcker med att annonsera lediga 

tjänster på intranätet utan det behöver marknadsföras bättre. En annan respondent uttryckte att 

det är svårt för unga i företaget att göra karriär i dagsläget. Det krävs många års erfarenhet 

och kunskaper på detaljnivå för att bli chef och bilden av företaget ansågs vara hierarkisk. 

Flera respondenter upplevde också att det finns förbättringsområden när det gäller den 

geografiska rörligheten inom företaget. Det skulle behövas ett bättre in och utflöde av 

personal för att utbyta erfarenheter och information. Detta menade respondenterna skulle 

stärka det interna arbetsgivarvarumärket och skapa mer förståelse för olika avdelningars 

arbete och mellan affärsområden, samt visa upp möjligheterna inom företaget. 

Jag har haft den möjligheten men frågan är, kan det bli bättre? och det kan det! Att 

jobba lite mer med den interna rörligheten inom koncernen. 

Jag var själv med i en rekrytering för inte så länge sedan och hittade en jättebra 

kandidat men på ett annat affärsområde… Då var det ett anställningsklimat som 

gjorde att det sågs som en extern resurs och… Det där har jag väldigt svårt att förstå. 

Och sen intern rörlighet och intern kommunikation och att man får lära sig av 

varandra… Så att det inte blir så mycket vi och dom känsla, det skulle vi behöva 

förbättra. 
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Kommunikation och information. Den interna kommunikationen och informationen 

lyftes av flera respondenter som ett förbättringsområde. Det finns brister i informationen som 

ska gå genom många led innan den når ut till verksamheten samt riskerar viktig information  

att försvinna längs vägen. Respondenterna upplevde att medarbetarna skulle känna sig mer 

delaktiga om mer information når ut, till exempel skulle kvartalsinformationen kunna 

förbättras för att skapa en större förståelse för företagets situation. Företaget har i dagsläget 

långa beslutsvägar och återkopplingar på beslut vilket bidrar till en försämrad effektivitet, 

menade respondenterna. De ansåg att storleken i sig skapar flera nivåer som gör att det blir 

långt till toppen, vilket leder till att beslutsprocessen tar längre tid och att besluten fattas 

längre från verksamheten.  

Att man inte når ut med budskapet till varför att man gör det ena eller det andra. Så 

kan det vara att man sitter lite och funderar, åh vad fan var det som hände nu då, nu 

kommer det här vinden och blåser på såhär hårt. Nyss var det ju den här riktningen 

och nu är det åt det där hållet. 

Kortare beslutsvägar hade ju jag gillat… Kortare beslutsvägar hänger ju också ihop 

med lite organisatoriskt… Jag hade nog kunnat klumpa ihop mer enheter… Jag vet 

inte men jag känner att vi kanske har styckat upp det för mycket. 

Företaget har väldigt generöst med förmåner att erbjuda sina medarbetare poängterade 

många respondenter. Trots detta är det en del respondenter som inte nyttjar dessa förmåner. 

Upplevelsen var att det är för krångligt att använda, informationen är bristfällig samt att det 

inte är något som intresserar. ”Sen har jag ju sett dom här förmånspaketen via mina förmåner 

och nä jag bryr mig inte. Jag tror inte jag har utnyttjat nått av dom”. En av respondenterna 

upplevde också att det borde finnas mer valmöjligheter bland vissa förmåner. 

Ah nja, vi får nått mejlutskick... jag har nyligen varit inne och tittat och informationen 

är lite bristfällig. Det är den. Just det här när vi var inne på friskvårdsbidrag… där 

vet jag också att där har man berättat lite om det och gett information, men det finns 

mer också. Och där har det inte funnits någon information överhuvudtaget. Så att det 

finns lite att förbättra där. 

Alltså jag måste ju pinsamt erkänna, jag är ju chef och jag har inte koll för det är för 

komplext. Det finns ju massa såna här personalföreningar och alla möjliga grejer. 



 

11 

 

Det där är helt omöjligt att tränga igenom. Så det kan jag ju tycka att antingen så får 

man ju göra det där lite bättre eller så får man ta bort det. 

Det psykologiska kontraktet 

Respondenterna förväntar sig att bli erbjudna möjligheter inom företaget ”En arbetsgivare 

som erbjuder mig möjligheter… det är viktigt för mig”. Det innefattar både uttalade och 

direkta erbjudanden men också erbjudanden som inte finns nedskrivna i 

anställningskontraktet.  

Men sen också att det finns en utvecklingsmöjlighet. Vill jag vara kvar och göra det 

jag tycker om så ska jag kunna vara det. Men finns det också en möjlighet till att göra 

andra saker och växa eller ja, gå ett parallellspår eller vad det kan tänkas vara. 

Flera av respondenterna värderade friheten att själva kunna planera och strukturera sitt 

arbete, förutsatt att de möter kraven från företaget. Detta upplevdes underlätta vardagen enligt 

respondenterna så att de kan kombinera arbete och fritid. Friheten innebär för respondenterna 

att kunna arbeta under flexibla arbetstider och att ha flexibla arbetsplatser, vilket de ansåg att 

företaget förser dem med i dagsläget.   

Jag gillar det här med att det är en rätt flexibel arbetstid jag har, även om jag 

förväntas vara här på dagtid så är det aldrig några problem om jag måste ha en 

förmiddag med bilen eller håret eller sjukvården… Sen vet jag kanske att jag har en 

del skrivjobb, men då får jag väl jobba sent på måndag då, men det kan jag leva med. 

Men just det där gillar jag. 

Där jag sitter så finns en stor acceptans för att vi har det skittufft ibland… Exempelvis 

om man reser väldigt mycket, då är det aldrig några problem att få några dagar ledigt 

i framkant eller bakkant av resan. 

Respondenterna var eniga om vikten av att de egna värderingarna och företagets bör 

stämma överens. De menade att tron på företagets värderingar leder till upplevelsen av en 

attraktiv arbetsgivare. Resultatet visade att respondenterna upplevde företagets värderingar 

som lätta att ta till sig och representera eftersom de även återspeglade de personliga 

värderingarna. Samtidigt uppstod en frustration när företagets värderingar inte efterlevs av 

alla medarbetare. 
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Alltså en attraktiv arbetsgivare utifrån mig personligen… Alltså jag måste känna 

någonting för varumärket, jag måste tro på det bolag som jag jobbar för. 

Jag försöker ta till mig värderingar av dom vi ska jobba för och är väl ganska lojal… 

dom hänger väl ihop med vad jag tycker och tänker också så att då blir dom ju ganska 

enkel att leva efter. Och då blir man ju jättefrustrerad när man känner att det inte… 

Övriga delar har samma värderingar. 

Cheferna och deras kommunikativa roll 

Bra chefer är något som flera respondenter nämnde som en viktig del för att trivas på 

företaget. Respondenterna menade att en bra chef är någon som ger medarbetare möjligheter i 

företaget, bland annat genom utbildning som ökar kompetensen. Vidare menade också 

respondenterna att cheferna ska möjliggöra för sina medarbetare att bygga ett starkt nätverk.  

Så det är viktigt och det är ingen klyscha det här att du ska välja chef utan det är 

jätteviktigt att ha rätt chef. 

Flera respondenter nämnde att arbetssituationen blir problematiskt och oproduktivt när 

chefer inte följer direktiv som kommer högre ovanifrån i hierarkin. Det skapar en 

problematisk situation när chefer agerar utifrån en egen agenda och inte tar hänsyn till 

företagets bästa samt att det blir oproduktivt när det inte finns synergier inom företaget, 

menade respondenterna.  

Jag märker att i vissa delar av verksamheten att om man får direktiv uppifrån då 

fortsätter man ändå göra som man gör. Och det tycker jag är väldigt pissigt om jag 

ska vara ärlig… Nä men man tycker att man vet bäst själv och man har alltid gjort så, 

dom uppifrån vet inte vad det handlar om å… men för mig är det liksom en ickefråga 

om jag får direktiv till mig då gör jag så. Och det blir väldigt oproduktivt att fortsätta 

göra som man gör. 

Att vissa chefer inte heller efterlever företagets kärnvärden och värderingar upplevde 

respondenterna i dagsläget som ett problem. Flera av respondenterna menade att det finns mer 

att göra för att förankra och förtydliga företagets visioner och mål ytterligare i den dagliga 

verksamheten. Fina framarbetade dokument presenteras på företaget men det beror mycket på 

cheferna om dokumenten efterlevs eller inte, då cheferna själva väljer i vilken utsträckning de 

arbetar med dessa. Respondenterna upplevde att det är flertalet chefer som inte använder 

dokumenten i sitt arbete idag ”Det där går att hitta tid till, om man bara vill och om man 
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tycker att det är viktigt”. Detta upplevde respondenterna medför att verkligheten inte alltid 

hänger ihop med bilden som företaget försöker förmedla samt att det bidrar till att arbetet 

skiljer sig inom olika affärsområden på företaget. En av respondenterna föreslog att det går att 

utveckla någon form av verktyg för att påminna om värdena som styr, i exempelvis företagets 

prestationsprocesser. Respondenterna menade också att det är viktigt att cheferna föregår med 

gott exempel, bland annat genom att själva göra som de lär ut. Där finns en utmaning som 

företaget måste arbeta med mer än tidigare menade flertalet respondenter.  

Men jag tror att det där går tillbaks till framförallt ledarna man har i en organisation. 

Tar dom det på allvar och vill att det ska hända, då kommer det också hända för då 

hittar man liksom vägar. 

Det känns som att vi pratar om fina Powerpoints med värderingar om hur vi ska göra 

men sen agerar vi utifrån någonting annat. Så det… Jag tycker inte riktigt att våra 

värderingar hänger ihop med hur vi leder företaget för stunden. 

Att man inte bara säger saker utan att man faktiskt också gör, alltså litegrann walk 

the talk som det så tjusigt heter. Men där ser vi också att det går till en viss gräns om 

man tittar hierarkiskt då i nått sorts chefsled. Att när man kommer till en viss nivå, 

och sen så, sipprar det ut för att det är så mycket annat som händer på precis den här 

nivån.  

Företaget har idag många chefsled och respondenterna menade att beslutsmandat 

borde delegeras i större utsträckning till enhetscheferna, eftersom de arbetar närmast 

verksamheten. Respondenterna upplevde att företaget är slimmat i dagsläget och en stor börda 

hamnar på cheferna. Många chefer har slutat på grund av att det har blivit för mycket arbete i 

form av administration menade respondenterna. Respondenterna upplevde också att det är 

viktigt att chefer tar ett ansvar i sina roller. Cheferna ska backa de beslut som fattas av 

företaget och inte frånsäga sig ansvar. Vidare menade respondenterna att det också finns 

chefer som inte förstår varför de ska arbete med vissa saker och då kan situationen upplevas 

påtvingad och fel. 

Och sen ska ju vi försöka få ut det här i organisationen och när vi då sitter på 

chefsnivåer och inte hänger med och fattar vad som sker, hur ska man då tänka att 

dom… Operatörer och förare dom märker knappt att nånting har hänt dom. 
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Och då är det jätteviktigt att man har en chef som törs backa upp och törs liksom göra 

misstaget eller vad som gick fel och göra det till en positiv lärdom istället. Och det är 

inte alla kanske som gör det jämt. 

Man har gjort oerhört smärtsamma omställningar och man har som ledare stått och 

frisvurit sig från det. Det är ens skyldighet att säga det även om man inte tror på det. 

Och om man då inte kan leva med det då kanske man ska göra nått annat. 

Organisationens värden 

Det framkom av intervjuerna att samtliga respondenter kan identifiera sig med företagets 

kärnvärden även om flera ansåg att formuleringarna är något diffusa. För att kunna ta till sig 

innebörden är det nödvändigt att först bryta ner och koppla värdena till den egna 

verksamheten ”Ja dom är ju ganska övergripande ord så man måste ju ta till sig och fundera, 

okej vad säger dom här, för vår verksamhet?”. Först då kan de återspegla något konkret 

menade respondenterna. Om enskilda medarbetare eller arbetsgrupper bortser från 

nedbrytningsprocessen menade respondenterna att företagets kommunicerade värderingar 

riskerar att gå förlorade.  

Ärligt talat så tänker jag inte på den varje dag, att det är såhär vi ska göra egentligen 

och så. Utan det blir ju lite high flying och lite fluffigt och lite floskligt sådär, om man 

inte sätter ett ord på det. 

Om vi plockar det här målet, vad betyder det för oss? Och liksom har brutit ner det, 

så att jo men det betyder att vi behöver göra det här och det här i vår leverans… Då 

tror jag att man också kan liksom stå för det man gör och se att, ja men det finns 

någonstans en koppling mellan det som är det här fluffet upptill det som vi gör i våran 

dagliga verksamhet på nåt vis. 

Flera av respondenterna uttryckte en frustration och upplevde att det inom företaget 

förekommer prioriteringar och fattas beslut som inte ligger i linje med det kommunicerade 

budskapet. Företaget fattar beslut som vissa gånger innebär kortsiktiga kostnadsbesparingar 

för att klara budgetmålen. Detta skapar en intern konflikt hos respondenterna och gör att 

budskapen inte blir trovärdiga. Samtidigt fanns det en förståelse hos respondenterna för det 

aktuella marknadsläget. För att möta de kostnadskrav som företaget står inför innebär det att 

vissa beslut kan komma att strida mot företagets egentliga värderingar. Även om 
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respondenterna uttryckte en förståelse för de ekonomiska kraven så menade de att företaget 

skulle gynnas av att lyfta blicken och ha ett längre tidsperspektiv. 

Det är en väldigt slimmad organisation på många håll på grund av kostnader och 

kostnadsreduceringar. För hur det än är så ja… det går väl inte fantastiskt bra just 

nu. 

Och sen att vi inte lever efter våra värderingar när vi får trångmål kortsiktigt. Utan 

då är dom inte värda lika mycket. Och när det sker beslut högt uppifrån då blir dom 

inte trovärdiga tycker jag. 

Jag tror vi skulle behöva ändra mind-setet litegrann och inte bara tänka kortsiktig 

kostnadsbesparing utan tänka lite långsiktigt. Jag ser att vi skulle behöva lyfta 

blicken. Ska vi ha våra kärnvärden i till exempel innovation så kan vi inte se tre 

månader framåt utan vi måste se kanske tre år eller trettio år framåt… Men det där är 

ju svårt att avväga såklart för i slutändan handlar det ju om att företaget ska gå med 

vinst. 

Kostnadsreduceringarna har också resulterat i att företaget har behövt göra en del 

omorganisationer där medarbetare har drabbats, menade respondenterna. De upplevde att 

arbetsgivarperspektivet i dessa situationer inte alltid stämt överens med företagets värden, 

vilket har lett till missnöje. Utmaningar för företaget uppstår när affärsklimatet blir tufft och 

att företaget då tappar människoperspektivet vilket skapar korridorsnack, menade 

respondenterna. 

Inte för att jag valde det utan för att det blev så, så i grunden är inte det här mitt 

favoritställe, jag har inte valt det här jobbet. 

Nä men man hör mycket case, mycket fall som inte känns som ett sunt 

arbetsgivarperspektiv. Hur man hanterar övertaligheter, flyttar runt folk och helt 

plötsligt är dom inte värd någonting när dom har varit på samma plats jättelänge 

och… Man hör en hel del såna case och även fått dom bekräftade. 

Ja absolut så är det så att det är ett tufft affärsläge och då tappar vi 

människoperspektivet. Vi glömmer bort det då, då är det så mycket fokus på det hårda 

resultatet. 
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Upplevda förmåner 

En öppen intern arbetsmarknad och möjlighet att byta befattning ansågs vara viktigt för 

samtliga av respondenterna. Det är viktigt att alla medarbetare har möjlighet att söka de 

tjänster som annonseras ut, att de tillsätts rättvist och inte genom exempelvis sociala 

kontakter. Att dessutom ha möjligheten att avancera i olika riktningar internt och mellan 

affärsområden ansågs vara av betydelse för respondenterna.  

De allra flesta tjänster som tillsätts nu till exempel går ut via en så kallad job 

opening, att det blir en tjänst som alla kan söka. Vilket gör att det inte blir den här 

polarn som känner den, som söker den och så får man en tjänst bara för att man 

känner någon. 

Nä men jag har ju under alla åren på företaget bytt jobb kanske vart annat var tredje 

år under den här tiden. Fast jag har ju liksom hållit mig inom företaget, och det är ju 

en otrolig styrka tycker jag att man kan göra det. 

Det var också viktigt för respondenterna att utvecklas och utmanas inom den egna 

rollen för att trivas och stanna kvar på företaget. Flera respondenter uttryckte en lojalitet 

gentemot företaget eftersom de upplevde att de får förtroende och utvecklingsmöjligheter i 

sina roller. Respondenterna upplevde att de har fått stöd för att ta nästa steg i sina karriärer 

oavsett om det handlar om ledarskapsutbildningar, utrymme till att vara kreativ eller fortsatt 

förtroende efter ett misslyckande.  

Vill man framåt och utvecklas så är det en självklar del i arbetet… Jag har haft 

jättemycket chanser att få gå på utbildningar, så dom har satsat på mig… vill man 

nånting så satsar dom på en. 

Jag gick lite utbildningar åt det hållet men sen då i dialog med min chef kom vi på att 

jag skulle gå åt ledarskapshållet istället, och det är ju något som jag har förverkligat 

också och jag tycker det är fantastiskt som företag. 

Respondenterna upplevde att det är attraktivt att arbeta för ett stort och globalt företag. 

Företagets storlek ansågs innebära effektiva och kompetenta supportfunktioner som möjliggör 

att medarbetarna kan fokusera på att bli experter inom sina områden, vilket i sin tur leder till 

framgångar. Dessutom ansågs det vara fördelaktigt att ta del av och arbeta med de olika 
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kulturerna som företagets internationalitet för med sig. Storleken innebar också en trygghet 

för flera av respondenterna. 

Det jag tycker är bra är storleken, som gör att vi kan ha support. Att vi har rätt så 

stark HR-organisation till exempel och att vi har råd att ha personer som är lite 

nischad… Så att vi har storleken och resurserna och därigenom kan vi faktiskt göra 

saker på väldigt hög nivå. 

Det bästa tycker jag är storleken, att det finns såna möjligheter. Det är också 

fantastiskt att det är så globalt… Jag har ju kollegor som sitter runt om i hela världen 

och jag har jobbat över hela världen tidigare så det tycker jag är fantastiskt. 

Flera av respondenterna ansåg att företaget erbjuder sina medarbetare ett brett utbud 

av förmåner. Främst ansågs det attraktivt att kunna nyttja friskvårdsbidraget och 

semesterdagar på ett flexibelt sätt. Att kunna använda företagets förmåner efter det egna 

behovet ansågs bidra till upplevelsen av att arbeta för en attraktiv arbetsgivare. Utöver 

friskvårdsbidrag och semester ansåg respondenterna också att företagets förmånsportal, 

föräldraledighet, pensionsavsättningar och aktier vara faktorer som står sig konkurrenskraftiga 

mot andra företag.  

Vi har ju ett bidrag nu i friskvårdspengen. Den tycker jag är bra. Ja det kändes som 

att det vart min peng nu. Tidigare har den bara gått in där och jag har inte ens tänkt 

på att det varit min peng förut, eller del av mina slantar så den valfriheten vart ju bra 

då. 

Det finns ju väldigt många förmåner och väldigt många förmåner man förmodligen 

inte känner till… vi har ju aktier också som kommer en gång om året också som är en 

väldigt fin förmån. 

Respondenterna uttryckte att de kände sig stolta över företaget och dess varumärke. 

Att varumärket representerar och producerar produkter i världsklass var något som 

respondenterna uppskattade med att arbeta på företaget. Till den uttryckta stoltheten tillskrev 

respondenterna att företagets teknologi är i framkant samt att det finns en inställning hos 

medarbetarna att ständigt vilja prestera bättre. En respondent nämnde att det är attraktivt att 

arbeta för ”ett framgångsrikt företag med teknologisk spjutspets” och det bidrar till ökad 

trivsel på företaget. Företagets långa historia, omfattande kunskap och erfarenhet ansågs 
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också attrahera flera av respondenterna samt att företaget tar ett socialt ansvar (CSR). En 

respondent uppgav dock att delar av företagets verksamhet innebär en personlig konflikt. 

Respondenten ansåg att de personliga värderingarna krockar med vissa delar av företagets 

verksamhet.  

Just det här att vi gör häftiga grejer och att vi lever på att ständigt göra dom bättre. 

Bara för att vi tagit fram en jättebra grej så sätter vi oss inte ner och jahapp, nu är det 

bra, utan då är det nästa generation. 

Ja men det är nog all erfarenhet och företaget har… anpassat sig mot omvärlden så 

att vi kan ha kvar en fortsatt lönsam affär. Och det är ju häftigt alltså. Med all 

kunskap som finns. 

Företaget är en attraktiv arbetsgivare utifrån att jag känner väldigt mycket för 

varumärket och är stolt över att jobba på företaget och att det är väldigt viktigt för 

mig liksom. Sen har ju jag problem med vad vi gör, jag har jätteproblem med det just 

nu. 

Att arbetsmiljön är betydande för anställningen uttrycktes av samtliga respondenter, 

på ett eller annat sätt. Några av respondenterna upplevde att deras arbetsmiljö är en belastning 

som hindrar dem i deras arbete. Andra upplevde sig ha förutsättningar till en god arbetsmiljö 

med ergonomiska hjälpmedel som stöd. Flera respondenter ansåg att det kan variera i vilken 

utsträckning arbetsplatserna arbetar med arbetsmiljön, både ur ett fysiskt och psykosocialt 

perspektiv. Den fysiska arbetsplatsen lever inte alltid upp till förväntningarna och en av 

respondenterna menade att det inte har satsats tillräckligt på att skapa attraktiva arbetsplatser. 

Den psykosociala arbetsmiljön har inte heller varit i tillräcklig fokus ansåg flera respondenter.  

Arbetsmiljön ja, där är det klart godkänt. Vi har det löpande att det kommer någon 

från företagshälsan och går igenom exempelvis hur man sitter vid en skärm och såna 

saker. Sen om man tar den psykosociala arbetsmiljön, om vi är inne på den så skulle 

jag säga att där har vi litegrann att göra. 

Sen kan jag väl tycka att vi saknar vissa delar i form av arbetsmiljö då… vi har suttit i 

ganska dåliga lokaler och det kan man väl tycka att vi ligger lite efter i. Att det inte 

har satsats så mycket på att skapa attraktiva arbetsplatser på det viset utifrån en 

arbetsmiljösituation. 
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Det är lite varierande med det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller 

psykosocialt perspektiv. Så det är liksom lite mer personberoende än att det är liksom, 

per default, att vi liksom har en jämn lägsta nivå. 

Diskussion 

Nedan presenteras studiens diskussion utifrån följande fyra rubriker; Huvudresultat, 

Resultatdiskussion, Metoddiskussion samt Förslag till vidarestudier. 

Huvudresultat 

Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av mervärde i anställningen hos tjänstemän med 

ledande position inom ett industriföretag, samt hur upplevelserna påverkade 

organisationsidentiteten. Studiens tre frågeställningar syftade till att ur tjänstemännens 

perspektiv undersöka upplevelsen av företagets interna arbetsgivarvarumärket, om de 

identifierar sig med arbetsgivarvarumärket samt hur de definierar en attraktiv arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att respondenterna upplever en stolthet i att vara en del 

av företaget och dess varumärke. De ansåg också att företaget erbjuder ett brett utbud av 

förmåner. Bland de mest attraktiva förmånerna återfinns erbjudandet om friskvårdsbidrag och 

att flexibelt kunna disponera semesterdagarna. Flera respondenter uppgav sig trots detta inte 

använda förmånerna fullt ut eftersom användandet upplevdes krångligt samt att informationen 

kring dem var bristfällig. Genomgående ansågs det finnas potential för att harmonisera löner, 

förmånspaket och system eftersom erbjudandet i nuläget skiljer sig åt mellan de olika 

affärsområdena. Respondenterna menade att en harmonisering skulle stärka 

arbetsgivarvarumärket. I dagsläget finns det dessutom förbättringspotential när det gäller den 

interna rörligheten mellan affärsområden och ur ett geografiskt perspektiv. Att lättare kunna 

byta tjänster internt skulle förbättra förståelsen för företagets verksamhet och det interna 

arbetsgivarvarumärket. Ytterligare en aspekt som skulle stärka det interna 

arbetsgivarvarumärket är hur företaget kommunicerar och informerar. Företagets storlek och 

många chefsnivåer leder till att information försvinner längs vägen och att kommunikationen 

förvrängs. Vidare ansåg respondenterna att företaget erbjuder möjligheter att utvecklas inom 

den egna rollen, vilket bidrog till ökad trivsel och vilja att stanna inom företaget. Samtliga 

respondenter som deltog i studien uppgav att de kunde identifiera sig med företagets 

kärnvärden. De poängterade dock att formuleringarna av värdena är diffusa och behöver 

förtydligas för att få någon verklig innebörd i den dagliga verksamheten. Respondenterna 

upplevde att det har uppstått situationer inom företaget där kärnvärdena prioriterats bort för att 

nå kortsiktiga ekonomiska mål. Trots detta visade resultatet på en förståelse för att företagets 
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ekonomiska situation styr verksamheten och måste prioriteras. Definitionen av en attraktiv 

arbetsgivare ansågs främst innefatta möjligheter att utvecklas inom den egna rollen men också 

att erbjudas nya roller inom företaget. Arbetsgivare som erbjuder medarbetare flexibilitet i 

anställningen, i form av frihet under ansvar, ansågs vara konkurrenskraftigt. Respondenterna 

upplevde att möjligheterna att kunna anpassa arbetstiden och arbetsplatsen utefter det 

individuella behovet var värdefullt. Chefer och sättet de kommunicerar på var en 

framträdande faktor i resultatet som respondenterna upplevde som ett av företagets 

förbättringsområden. Bland annat visade resultatet att chefer inte alltid följer direktiv utan 

ibland agerar efter en egen agenda samt att de inte är konsekventa i hur de gör och vad de 

kommunicerar. Ett exempel på detta var att chefer frånsäger sig ansvaret för beslut som de 

själva inte tror på. När cheferna inom företaget inte följer direktiven motverkar de potentiella 

synergier vilket gör det svårt för medarbetarna att få en enhetlig bild av det interna 

arbetsgivarvarumärket.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket påverkar upplevelserna av 

mervärde i anställningen. Bland annat erbjuder företaget medarbetarna möjligheten att söka 

andra tjänster internt samt ett generöst utbud av förmåner, vilket uppskattas av 

respondenterna. Organisationer ska erbjuda medarbetare unika aspekter i anställningen för att 

generera mervärde (Backhaus & Tikoo, 2004). Dock upplever respondenterna att det går att 

tydliggöra möjligheterna som finns gällande den interna arbetsmarknaden. Många 

medarbetare upplever idag att det är problematiskt att byta position mellan affärsområdena på 

företaget. Heilmann et al. (2013) menar att det är viktigt för organisationers framtid att kunna 

bevara skicklig personal. Företaget riskerar att förlora skickliga medarbetare genom att inte 

tydliggöra dessa möjligheter. Misslyckas företaget med att erbjuda unika aspekter i 

anställningen, kan det leda till att medarbetare väljer att lämna företaget. Företaget erbjuder 

förmånspaket till alla medarbetare men en del respondenter upplever det problematiskt att 

använda dessa förmåner samt att informationen kring dem är bristfällig. Detta medför att flera 

av respondenterna väljer att inte nyttja företagets förmåner. Organisationens erbjudanden ska 

klargöras genom att vara lättillgängliga och harmoniserade för att de ska vara användbara för 

medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004). För att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

måste organisationer skapa strategier för att kommunicera ut organisationens kärnvärden. Det 

är viktigt att de kommunicerade värdena når ut både internt och externt (Cascio, 2014).  Ett 

återkommande förbättringsområde i resultatet var avsaknaden av harmonisering på företaget. 
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Förmånspaket, löner och system är något som enligt respondenterna kan harmoniseras då de i 

dagsläget erbjuds olika förmåner på olika affärsområden. Heilmann et al. (2013) menar att det 

är viktigt att arbetsgivarvarumärket är harmoniserat och representativt, både externt och 

internt för att kunna spegla organisationens verklighet. Ett annat framträdande resultat var att 

respondenterna vill känna sig delaktiga i företaget. Arbetet med det interna 

arbetsgivarvarumärket syftar till att engagera medarbetare i organisationen (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Respondenterna upplever att det är svårt för medarbetarna att känna sig 

delaktiga i företagets situation då informationen i dagsläget inte når ut i hela verksamheten, 

vilket också leder till minskad effektivitet. Om medarbetare inte kan identifiera sig med en 

organisations arbetsgivarvarumärke blir också märkets identitet svagare (Stuart, 2002). 

Punjaisri et al. (2009) menar att medarbetare som accepterar organisationens visioner och mål 

tenderar att vara mer lojala och stanna inom organisationen.  

Det psykologiska kontraktet påverkar upplevelsen av mervärde i anställningen hos 

respondenterna. Resultatet visade att de outtalade förväntningarna som respondenterna har på 

arbetsgivaren i dagsläget till är stor del uppfyllda. Det är först när de outtalade 

förväntningarna är uppfyllda och medarbetaren känner en lojalitet gentemot arbetsgivaren 

som anställningskontraktet övergår till ett psykologiskt kontrakt (Chhabra & Sharma, 2014). 

En medarbetare som upplever att sina outtalade förväntningar är uppfyllda bygger en starkare 

relation till arbetsgivaren (Karagonlar et al., 2007). Bland annat var erbjudandet av 

möjligheter i anställningen något som flera respondenter värderade högt. Ito et al. (2013) 

menar att kontraktet kan användas som ett instrument för att lokalisera och identifiera 

svagheter i organisationens strategier för att bibehålla och motivera medarbetare. Resultatet 

visar att frihet under ansvar är något som respondenterna uppskattar i anställningen och anser 

sig ha möjlighet till i dagsläget. Starka strategier bidrar till att medarbetare väljer att stanna 

kvar på företaget (Chhabra & Sharma, 2014). Bankins (2015) menar att det psykologiska 

kontraktet förändras under anställningstiden för medarbetarna. Det är därför viktigt för 

företaget att vara uppmärksamma på kontraktets upprätthållande. Resultatet talar också för att 

det uppstår en frustration hos vissa av respondenterna när de själva efterlever företagets 

värderingar men upplever att kollegorna inte gör det. Det tyder på att det finns tendenser på 

företaget att det psykologiska kontraktets upprätthållande är i riskzonen. Hanin et al. (2013) 

menar att när förhållanden som är önskade och förväntade av medarbetaren inte uppnåtts, 

bryts det psykologiska kontraktet. Genomförda organisationsförändringar på företaget har inte 

tagit hänsyn till kontraktets innehåll, vilket enligt Ito et al. (2013) tyder på att kontraktet kan 

ha brutits. En del av respondenterna uttrycker en oro över att organisationsförändringarna som 
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genomförts strider mot det företaget vill förmedla med arbetsgivarvarumärket. När dessa 

situationer uppstår ökar risken för att medarbetare blir missnöjda, vilket kan vara ytterligare 

ett tecken på att det psykologiska kontraktet brutits (Aselage & Eisenberger, 2003). För att 

stärka och återupprätta det psykologiska kontraktet kan insatser som ökar medarbetarnas 

lojalitet mot arbetsgivarvarumärket inrättas för att få positiva effekter. Förslag på insatser 

skulle exempelvis kunna vara att öka medarbetarnas inflytande och resurser (Chhabra & 

Sharma, 2014).  

Enligt respondenterna spelar chefer en central roll i upplevelsen av mervärde i 

anställningen. De upplever att delar av chefskapet brister då det finns chefer inom flera 

affärsområden som inte kommunicerar ut företagets värderingar och kärnvärden. Grant och 

Hartley (2013) belyser att implementering och kommunikation om arbetsgivarvarumärkets 

betydelse är chefernas ansvar och att det är en viktig del i deras arbete. Men (2014) menar att 

effektiv kommunikation bidrar till positiva attityder hos medarbetare, som till exempel 

arbetstillfredsställelse och identifiering med organisationens värderingar (Kim & Rhee, 2011). 

Resultatet i studien visar också att det finns brister i kommunikationen på företaget då bland 

annat styrdokument inte har kommuniceras ut och att direktiv inte efterlevs av vissa chefer. 

Resultatet tyder också på att information på företaget går förlorad längs nivåerna och når inte 

hela vägen ut i verksamheten. Enligt Men (2014) beror detta ofta på att organisationer har en 

mekanisk struktur och diktatorisk kultur där medarbetare inte kan vara med och påverka. En 

symmetrisk kommunikation är en av byggstenarna i att skapa goda relationer inom 

organisationer. Vidare menar respondenterna att det är viktigt att cheferna efterlever 

företagets kärnvärden för att de ska bli trovärdiga. De förväntar sig också att chefer agerar 

förebilder när det gäller att upprätthålla företagets värderingar. För att chefer ska kunna 

påverka måste de ha ett inflytande på sina medarbetare (Men, 2014). Jung et al. (2003) 

betonar också att cheferna har en stor påverkan på kulturen och beteenden inom 

organisationen. Respondenterna lyfter att chefer ska ge stöd och uppmuntra till utveckling. 

Men (2014) stärker detta och menar att chefer ska påverka och motivera medarbetare, de ska 

också se till att medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen. Respondenterna upplever 

att det ibland kan vara svårt för chefer att hänga med i alla förändringar som sker på företaget. 

Kim och Rhee (2011) menar att medarbetare som har en bra relation till organisationen 

engagerar sig mer i organisationens problem och tenderar att stötta organisationen vid tuffa 

affärslägen. Om cheferna inte hänger med i förändringsprocesserna på företaget kommer inte 

heller medarbetarna hinna uppfatta eller förstå vad som händer. Kim och Rhee (2011) betonar 
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också att medarbetare som har en dålig relation till organisationen inte visar empati och 

distanserar sig från organisationens problem.  

Respondenternas uttryckte att det var viktigt att kunna identifiera sig med företaget för 

att uppleva mervärde i anställningen. Samtliga respondenter uttrycker att de kan identifiera sig 

med företagets värderingar. Carmeli (2005) menar att medarbetare som upplever en stark 

organisationsidentitet har också har en positiv bild av sin arbetsgivare. Detta bidrar till att 

medarbetarna blir mer delaktiga i organisationens värderingar. Trots att de upplever en 

identifikation menar respondenterna att företagets kärnvärden är något diffusa. Cascio (2014) 

menar att medarbetarna är den bästa källan när det gäller att ta reda på organisationens 

kärnvärden och värderingar. Om medarbetarna upplever att kärnvärdena är otydliga finns 

risken att dessa värden inte återger en representativ bild av företaget. Carmeli (2005) menar 

att ett emotionellt band skapas mellan medarbetare och organisationen om organisationen har 

en god värdegrund som överensstämmer med medarbetarens. Respondenterna upplever att det 

fattas beslut inom företaget som strider mot värderingarna och istället prioriteras kortsiktiga 

mål. Detta skapar en frustration och underminerar trovärdigheten för värderingarnas betydelse 

hos respondenterna. Sulea et al. (2012) menar att det emotionella bandet som medarbetarna 

knutit med företaget riskerar då att försvagas och risken för negativa rollbeteenden och 

ineffektivitet ökar. Även om ineffektivitet i sig inte är en psykologisk faktor leder det 

medarbetaren in i en negativ spiral som innebär en försämrad förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket också leder till oförmåga att axla rollen som OB innebär. 

Respondenterna uttrycker en förståelse för att kortsiktiga ekonomiska mål ibland måste 

prioriteras, vilket tyder på ett starkt emotionellt band. Även rättvisa arbetsförhållanden stärker 

detta emotionella band (Rhoades & Eisenberger, 2002). De prioriteringar som företaget har 

gjort har resulterat i att medarbetare omplacerats mot sin vilja. I den här situationen upplever 

respondenterna att företaget har tappat människoperspektivet och då riskerar det emotionella 

bandet att försvagas. Att arbeta för ett företag som det går bra för anses också bidra till 

mervärde i anställningen för respondenterna. De menar att företag som presterar bra är 

attraktiva arbetsgivare men att företagets värderingar sätts på prov när tuffa affärsklimat 

infinner sig. Respondenterna menar att det finns en risk för att företaget tappar 

människoperspektivet när de får motvind och att det då skapar motsättningar mellan beslut 

och värderingar. Situationen bidrar till orättvisa arbetsförhållanden vilket resulterar i att 

korridorsnack mellan medarbetarna uppstår och att trivseln försämras (Sulea et. al, 2012; 

Rhoades & Eisenberger, 2002). 
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Resultatet visar att upplevda förmåner på företaget bidrar till mervärdet i anställningen 

för respondenterna. Det handlar i många avseenden om vilka utvecklingsmöjligheter de har på 

företaget. Respondenterna poängterar att det är viktigt att tillsättningen av tjänster sker på 

rättvisa grunder och att alla medarbetare har chans att söka dem. Rhoades och Eisenberger 

(2002) menar att rättvisa organisationsprocedurer stärker det emotionella bandet mellan 

medarbetare och organisationen. Vidare ansåg respondenterna att kompetensutveckling inom 

den egna rollen skapar lojalitet gentemot företaget. Respondenterna upplever att företaget 

inger ett förtroende för och satsar på sina medarbetare när de får möjlighet att gå utbildningar. 

Upplevelsen av lojalitet stärker medarbetares psykologiska kontrakt (Chhabra & Sharma, 

2014). Företagets storlek och internationalitet attraherar respondenterna eftersom de upplever 

att storleken medför starka supportfunktioner. De menar att storleken möjliggör för företaget 

att fokusera på att utveckla verksamheterna och bli experter inom sina olika affärsområden. 

Flera respondenter uppger även att företagets storlek innebär en trygghet. Det tyder på att det 

finns positiva attityder gentemot företagets arbetsgivarvarumärke (Kim & Rhee, 2011). 

Möjligheten att flexibelt nyttja de förmåner som företaget erbjuder anses av respondenterna 

bidra till mervärde i anställningen. Upplevelsen är att flexibiliteten innebär att förmånerna 

tillfredsställer den enskilde medarbetarens behov. Att medarbetare upplever mervärde i 

anställningen innebär att organisationen har ett inflytande över deras attityder och beteenden 

(Schlager et al., 2011). Ytterligare en faktor som bestämmer inflytandet en organisation har 

över sina medarbetare är chefernas ledarskapsstil (Men, 2014). De flesta respondenter 

upplever också en stolthet över företaget, vilket framkommer i hur de beskriver varumärket 

och produkterna. Respondenterna uppskattar att arbeta för ett företag med vad de själva 

beskriver som teknologisk spjutspets. De uttrycker en stolthet över att företagets medarbetare 

hela tiden vill prestera bättre samt över den historia och kunskap som finns inom företaget. 

Medarbetare som engagerar sig i organisationen har också ett starkt psykologiskt kontrakt 

(Aselage & Eisenberger, 2003). Det tyder också på att medarbetarna generellt känner en stark 

identifikation med arbetsgivarvarumärket (Stuart, 2002), vilket stärker kopplingen mellan 

upplevelsen av mervärde och företagets interna arbetsgivarvarumärke. En av respondenterna 

upplevde dock att delar av företagets verksamhet går emot de egna värderingarna. Det innebär 

att identifikationen är försvagad hos respondenten och om företaget bortser från att vidta 

åtgärder kan det leda till missnöje och sämre prestation i arbetet (Aselage & Eisenberger, 

2003). Arbetsmiljön visade sig också vara en faktor för upplevelsen av mervärde i 

anställningen (Backhaus & Tikoo, 2004). Det fanns dock meningsskiljaktigheter i om den 

nuvarande situationen ansågs vara fördelaktig eller inte. En del respondenter ansåg sig ha 
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goda förutsättningar gällande arbetsmiljön. De uppger att företaget förser dem med 

ergonomiska hjälpmedel samt att de arbetar proaktivt för att ligga i framkant med 

arbetsmiljöarbetet. Andra respondenter ansåg att arbetsmiljöarbetet var under all kritik och att 

det till och med belastade deras arbetssituation. Det största förbättringsområdet gällande 

arbetsmiljön och som flera respondenter påpekade var den psykosociala miljön. 

Praktisk relevans. Sammanfattningsvis finns fyra förbättringsområden för företaget 

när det gäller arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket. Det första handlar om att 

förtydliga den interna arbetsmarknaden för medarbetarna. Sedan måste företaget också se 

över informationen kring förmånspaketen samt att innehållet i erbjudandet till medarbetarna 

baseras på tjänst och inte affärsområde. Det tredje handlar om att harmonisera företagets olika 

affärsområden angående löner, förmåner och system för att skapa synergier. Det sista 

förbättringsområdet gällande arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket är att företaget 

måste se över hur informationen kommuniceras, för att skapa en bättre förståelse och öka 

engagemanget hos medarbetarna. För att ta hänsyn till det psykologiska kontraktet hos 

medarbetarna bör företaget sträva mot att värderingarna som kommuniceras ut i verksamheten 

efterlevs i större utsträckning. Företaget bör också vara uppmärksamt på att det psykologiska 

kontraktets innehåll kan påverkas vid organisationsförändringar. Vidare bör företaget se till 

att cheferna upprätthåller en god kontakt med medarbetarna och samtidigt kommunicerar och 

representerar företagets värderingar. Identifikation med företagets kärnvärden upplevs vara 

betydelsefullt för respondenterna. I dagsläget upplevs kärnvärdena som något diffusa och för 

att stärka medarbetarnas identifikation till företaget behöver de förtydligas. För att 

upprätthålla det emotionella bandet mellan medarbetare och företaget bör värderingarna 

beaktas när beslut tas för att nå kortsiktiga ekonomiska mål. Resultatet visar att företaget bör 

säkerställa att de annonserade tjänsterna tillsätts rättvist samt se över arbetsmiljöarbetet på 

vissa arbetsplatser, både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Avslutningsvis vill vi 

också poängtera vikten av inte förlora människoperspektivet vid tuffa affärslägen som 

företaget står inför.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av mervärde i anställningen hos 

tjänstemän inom ett industriföretag. En kvalitativ metod ansågs bäst lämpad då studien 

undersöker individuella upplevelser och känslor, vilket också motiverade valet av individuella 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna 
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följa upp oväntade spår samt för att kunna anpassa frågorna efter respondenternas svar. 

Validiteten stärks av att tidigare forskning har bedrivits inom området. Vi var två personer 

som analyserade materialet och har tolkat det på likvärdigt sätt oberoende av varandra vilket 

kan ha ökat studiens validitet ytterligare.  

Vid kvalitativa studier är det viktigt att beakta att det är människor som är 

mätinstrument och som analyserar studiens innehåll. Detta kan medföra problem i form av 

olika bias och subjektivitet vilka måste identifieras och inte elimineras (Merriam, 2009). En 

av oss hade större förkunskaper om företaget och ämnesområdet innan intervjuerna 

genomfördes. Följdfrågorna som ställdes kan ha baserat sig på våra olika förkunskaper. 

Eftersom vi båda närvarade vid samtliga intervjuer och vid analysen kan detta bidragit till mer 

utvecklade följdfrågor vid intervjuerna. Då ingen av oss har någon större erfarenhet i 

intervjuteknik sedan tidigare tror vi att det till viss del kan ha påverkat studiens resultat. Om 

vår kunskapsnivå varit högre vid studiens början hade både intervjuguiden och följdfrågorna 

kunnat utformas så att de undersökt respondenternas upplevelser och känslor mer 

uttömmande.  

Enligt Merriam (2009) innebär ett strategiskt urval att det finns en strategisk 

avgränsning och tanke bakom de utvalda deltagarna till studien. Vilket innebär att 

urvalsgruppen består av deltagare som kan bidra med mest information om det valda 

studieområdet. Urvalet av deltagare till studien gjordes i samarbete med en Employer 

Branding specialist på företaget. Även om vi inte har någon anledning att tro att kontakten på 

företaget haft för avsikt att påverka resultatet kan ändå valet av deltagare haft en betydelse för 

slutresultatet. För att kunna genomföra en meningsfull studie är valet av deltagare ytterst 

väsentligt (Merriam, 2009). I studien intervjuades åtta tjänstemän inom företagets olika 

affärsområden. Önskvärt hade varit att studiens omfattning varit större och fler medarbetare 

intervjuats. Då studien hade begränsade förutsättningar var detta inte möjligt. 

Förslag till vidarestudier 

Det vore intressant att i framtida forskning undersöka om upplevelsen av mervärde skiljer sig 

åt mellan olika chefsnivåer på företaget. Studiens omfattning täcker inte in möjligheten att 

respondenternas upplevelser kan variera beroende på vilken befattning de har inom företaget. 

Då studien har baserats på tjänstemännens upplevelser av det interna arbetsgivarvarumärket, 

tycker vi att det hade varit intressant att undersöka kollektivarbetarnas upplevelser. Eftersom 

tjänstemännen i studien hade en ledande position inom företaget befinner de sig ett eller flera 

steg närmare i informationsledet än kollektivarbetarna. Resultatet i studien visade att 
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information upplevdes försvinna längs nivåerna i företaget. Det skulle därför vara intressant 

att undersöka hur kollektivarbetarna upplever det interna arbetsgivarvarumärket och om de 

kan identifiera sig med märket. Alternativt göra en kvantitativ studie för att undersöka om det 

finns skillnader mellan kollektivarbetarnas och tjänstemännens upplevelser. Eftersom 

chefskapet också var en stor del i upplevelsen av mervärde vore det intressant att studera detta 

ämnesområde vidare. Till exempel hade det varit intressant att undersöka hur företaget arbetar 

med att upprätthålla kompetenta chefer samt hur cheferna arbetar med att motivera sina 

anställda. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev med deltagandeförfrågan 

Hejsan! 

Vi är två studenter som går sista året på Personal och Arbetslivsprogrammet i Gävle och som 

just nu gör vårt examensarbete på XX. Arbetet handlar om att undersöka upplevelsen av det 

interna arbetsgivarvarumärket (företagets Employer Brand). Till vår studie letar vi nu 

anställda på företaget som kan tänka sig att dela med sig av sina åsikter och upplevelser, 

givetvis helt konfidentiellt. Intervjuerna är beräknade att ta omkring en halvtimme.  

Förutom att bidra till vårt examensarbete är också förhoppningen att studien ska bidra till 

förbättringar av företagets eget arbete med Employer Branding. XX kommer endast att ta del 

av det färdiga arbetet och inte enskilda intervjuer. Skulle du vara intresserad att dela i vår 

studie kontakta oss gärna på följande mailadress: XX 

Vi har planerat intervjuer för veckorna X och X.  

Väl mött! 

Johanna Bergström & Sandra Göthe 

 

XX= Företaget 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att undersöka upplevelserna av det interna 

arbetsgivarvarumärket. Vi beräknar att hålla på i ca 30-45min och du kan när som helst 

avbryta intervjun. Det finns inga svar som är rätt eller fel utan vi vill bara höra dina tankar och 

åsikter kring ämnet. Det är frivilligt att delta och allt material från intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren från intervjun inte kommer att kunna 

kopplas till dig. Innehållet från intervjun kommer att sammanställas och redovisas i ett 

examensarbete vid Högskolan i Gävle. Organisationen kommer att få ta del av det slutgiltiga 

examensarbetet. Som i all annan forskning har du rätt att avbryta din medverkan i studien vid 

vilket tillfälle som helst utan att ange orsak. Skulle det vara så att vi hamnar på sidospår som 

inte hör till ämnet kommer vi att avbryta för att hamna på rätt spår igen. 

Är det ok om vi kontaktar dig i efterhand för att eventuellt ställa kompletterande frågor vid 

oklarheter? Skulle det vara ok om vi spelar in intervjun i syfte att underlätta 

sammanställningen av resultatet. Finns det något du skulle vilja fråga oss om innan vi 

påbörjar intervjun? 

Inledande frågor: 

- Kan du berätta vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter är samt hur länge du har arbetet 

på XX? 

- Upplever du att du har engagerande arbetsuppgifter? 

Psykologiska kontraktet 

- Vad anser du definierar en attraktiv arbetsgivare? 

- Anser du att det stämmer överens med XX? Varför/varför inte? 

- Hur upplever du att XX skiljer sig mot andra organisationer? 

Employer Branding 

- Upplever du att XX arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare internt? I så fall på 

vilket sätt? 

- Finns det något som skulle kunna förbättras? 

Mervärde 

- Upplever du att XX månar om sina anställda, exempelvis via förmåner och 

arbetsmiljö? 

- Finns det några förmåner som du anser är extra värdefulla? 



 

 

 

- Finns det några förmåner du saknar? 

Identifikation 

- Upplever du att du kan identifiera dig med XX visioner och mål? 

Kärnvärden 

- Upplever du att XX arbetar utifrån kärnvärdena? 

- Använder du kärnvärdena i ditt dagliga arbete? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

Organizational Behaviour  

- Kan du nämna tre positiva saker med att arbeta på XX? 

- Kan du nämna tre mindre bra saker med att arbeta på XX? 

XX= Företaget 


