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VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN – EN STUDIE OM VILKA UPPLEVDA 

MEKANISMER SOM STÄRKER OCH FÖRSVAGAR LOJALITETEN HOS UNGA 

MEDARBETARE I EN ORGANISATION 

 Josefine Lindberg 

Generation Y gör sitt intåg på arbetsmarknaden och med denna nya grupp 

medarbetare har det även skapats nya krav, förväntningar och 

förutsättningar för dagens arbetsgivare. De nya framtida kraven kan 

komma att förändra organisationer och dess processer. Studien hade som 

syfte att se vilka mekanismer som påverkar de unga medarbetarna i en 

organisation vad gäller lojalitet. Sex personer från samma organisation 

deltog i studien och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att Generation Y:s lojalitet inte handlar om att stanna kvar 

länge i en organisation. Det framkommer i resultatet att lojalitet handlar 

mycket om balans mellan både arbetsgivaren och arbetstagaren och att 

medarbetare som tillhör Generation Y skapar meningsfullhet genom 

upplevelsen av att bidra med något till organisationen. Sammanfattningsvis 

kan man uttyda att resultatet visar vikten av att inte blunda för det glapp 

gällande förväntningar och löften som finns mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, då det kan leda till psykologiska kontraktsbrott. 

 

Arbetsmarknaden fortsätter förändras och i takt med att arbetstagarna blir allt mer 

individualiserade som personer förändras kraven, både på arbetsgivaren såväl som 

arbetstagaren. En organisation behöver idag inte bara vara attraktiv för sina kunder utan även 

vara lockande för sina anställda, detta gäller såväl de befintliga som kommande anställda 

inom en organisation (Parment 2008). Den stora generationsväxling som nu sker när många 

40-talister går i pension öppnar många dörrar för den nya generationen medarbetare att 

komma in på arbetsmarknaden. Denna unga generation medarbetare kallas ofta för Generation 

Y och är födda mellan 1980 och 2000 men har även andra namn så som Dot.coms och 

Nätgenerationen (Erickson, 2008). Men vad skiljer då dessa unga medarbetare från tidigare 

generationers arbetare? En av de primära faktorerna är att Generation Y från dag ett haft 

oändligt många valmöjligheter genom hela sitt liv, några exempel på skillnader är tillgången 

till den snabba kommunikation som finns idag och möjliggörandet av stora sociala nätverk. 

Det handlar inte om att Generation Y är själviska och sätter sin egen tillfredställelse främst, 

utan det finns även en strävan efter att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle (Parment, 

2008). Denna individuella utvecklingsoptimism gör det svårt för organisationerna att i många 

fall behålla medarbetare, då Generation Y hela tiden vill ha nya utmaningar.  

Utvecklingen som skett på arbetsmarknaden under bara de senaste åren har bidragit till att 

konkurrensen om medarbetarna har hårdnat, särskilt när det gäller vissa sektorer där personal 

med rätta slags kompetens är en bristvara. Företag har idag ett allt större behov av att den de 

anställer är den ”rätta” personen för organisationen. Vem den ”rätta” är varierar naturligtvis 

från organisation till organisation beroende på flera olika faktorer. Det är avgörande att förstå 

sin målgrupp både när det gäller ens medarbetare inom organisationen som i vilken 

marknadsundersökning som helst (Parment & Dyhre, 2009). Det har blivit allt tydligare på 

arbetsmarknaden att organisationer arbetar mer och mer aktivt med att attrahera och locka till 

sig medarbetare. Detta kan exempelvis ses på olika arbetsmarknadsdagar då organisationer 

profilerar sig mot den kommande generationens arbetare, dagens studenter. Ett sätt att styra 

studenter är då att locka dem med olika erbjudanden och eventuella förhoppningar om jobb i 
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framtiden om de väljer att läsa olika inriktningar som organisationen har ett behov av. I jakten 

på att hitta den ”rätta” medarbetaren kan organisationer ibland lova mer än vad de kan hålla. 

Detta kan leda till ett glapp mellan den anställdes förväntningar på organisationen och de som 

organisationen faktiskt erbjuder, vilket i sin tur kan leda till att individen förändrar sitt 

beteende mot organisationen (Rousseau, 1995). Då en diskrepans uppstår anpassar sig 

medarbetaren ibland omedvetet till de nya förutsättningarna. Des förväntningar, psykologiska 

kontrakt, avser en utväxling mellan medarbetaren och arbetsgivaren på de krav och 

förväntningar som finns, dessa kan vara både uttalade eller informella. Från början handlade 

det mer om att arbetarna fick sin lön och behålla sitt jobb genom lojalitet och hårt arbete. Men 

då arbetsmarknaden blivit mer komplex har även innehållet i det psykologiska kontraktet 

förändrats. Att styra och leda en organisation idag handlar inte längre enbart om de klassiska 

grunderna planera, organisera, ge order och besluta, det handlar även till stor del om att sätta 

ramar och skapa gemensamma referenser för att få en ökad lojalitet (Alvesson & Berg, 1988).   

Tidigare forskning visar att anställdas förväntningar på en organisation är mycket individuella 

och skiljer sig från person till person (Conway & Briner, 2005). De signaler och den image en 

organisation sänder ut till sina blivande och nuvarande anställda skapar förväntningar. Det 

finns då olika mekanismer som bidrar till hur personerna som är knutna till organisationen ser 

på sitt företag. Ett exempel på det är hur de anställda reagerar då den bild organisationen vill 

visa upp inte stämmer överens med hur de uppfattar realiteten. Det finns vissa mekanismer 

som medarbetaren upplever som mer viktiga än andra inom en organisation. Dessa 

mekanismer varierar naturligtvis mellan olika organisationer och branscher men de väcker 

ändå frågan om de kan bidra till att medarbetarna känner tillhörighet och lojalitet.  

Employer branding  

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att organisationer väljer att arbeta aktivt 

med employer branding. För att enkelt beskriva begreppet handlar det om vilka associationer 

man som blivande anställd, anställd eller tidigare anställd har till organisationen och dess 

varumärke, brand. Med andra ord; employer branding står för en strategi som organisationen 

använder sig av internt såväl som externt för att locka och behålla medarbetare. Trots att det 

finns ett växande intresse för att arbeta med employer branding och dess ökade popularitet är 

den tidigare forskningen begränsade i antal gällande ämnet (Backhaus & Tikoo, 2004).  

I många organisationer har forskare kunnat se att employer branding ofta haft en 

snedvridning, fokuset har då hamnat på att endast rekrytera och attrahera blivande anställda, 

detta medan de övriga bitarna, behålla och avsluta, glömts bort eller inte setts som lika viktiga 

(Parment & Dyhre, 2009). Hur företag arbetar med sitt varumärke mot dessa olika grupper 

skiljer sig mycket mellan olika organisationer och beror till stor del på vilken fas och behov 

som organisationen har. Det är alltså viktigt att koppla ihop de processer som handlar om 

rekrytering med de som handlar om att behålla sina medarbetare för att få ett vinnande 

employer branding-arbete. Kommunikationen blir därmed helt avgörande, vad organisationen 

sänder ut, men lika viktigt att man sänder ut signaler för att attrahera de ”rätta” personerna är 

att man efter en anställd avslutat sin anställning fortsätter att se dem som potentiella 

budbärare av varumärket. Employer branding sker alltså i tre steg; attrahera, behålla och 

avsluta. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) bör organisationer se arbetet med employer 

branding som ett paraply där de kan plocka in olika delar för att både locka och behålla 

anställda. Kunerth och Mosely (2011) håller inte helt med om denna frihet att plocka in olika 

delar när det gäller employer branding, utan förespråkar snarare mer tydliga strategier och en 

bred förståelse från alla som arbetar inom organisationen. De menar att vikten för att få ett 

fullt fungerande employer branding-arbete därför bör vara integrerat på samtliga nivåer i en 

organisation, från ledningen till mellancheferna och medarbetarna,  
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för att få ut den maximala effekten av dess arbete (Kunerth & Mosley 2011). Ett lyckat arbete 

med employer branding skiljer sig därmed mellan olika organisationer. Är man då tvungen att 

tänka om som organisation då det är ung Generation Y medarbetare som man vill attrahera 

och behålla? 

Då begreppet employer branding är komplext kommer fokuset i denna studie handla om vilka 

förväntningar man som organisation skapar med sitt employer branding-arbete. Grunden i 

studien handlar om vilka förväntningar medarbetarna har på organisationen och vad som 

upplevs vara skillnaden mellan den undersökta organisationen jämfört med andra. 

Psykologiska kontrakt 

Det psykologiska kontraktet beskriver en implicit och informell förståelse, och är därför 

mycket subjektiv. Den personliga uppfattning som en individ har om det psykologiska 

kontraktet kommer oftast från dennes tidigare upplevelser och erfarenheter. De individuella 

skillnaderna berör områden som förväntningar, godkännande och beteende, dock finns det 

begränsningar när det gäller att skapa en full förståelse från båda parterna. Teorin om 

psykologiska kontrakt bygger på de förväntningar som en arbetsgivare och arbetstagare har 

och vilka psykologiska drivkrafter som ligger bakom. Inom psykologin finns det många 

studier som har gjorts för att vi skall kunna förstå och förklarar vad som motiverar vårt 

beteende och vad som ger beteendet dess energi och riktning (Reeve, 2009). För att förstå det 

psykologiska kontraktets energi och riktning brukar det delas in i två olika delar, det 

transaktionella och det relationella (Rousseau, 1995). Det transaktionella kontraktet handlar 

om ett tydligt utbyte mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, exempel på det är de materiella 

och ekonomiska förväntningarna. Det relationella kontraktet handlar istället om den tillit som 

finns och berör de implicita och sociala delarna i relationen. Den relationella delen har även 

en stor betydelse för hur relationen mellan de olika parterna kommer att utvecklas med tiden 

(Rousseau, 1995). Det psykologiska kontraktet fungerar genom olika scheman eller mentala 

modeller, en kognitiv process som är relativt stabil och hållbar. De flesta psykologiska 

kontrakt är från början ofullständiga men utvecklas med tiden (Rousseau, 2001). Dessa 

scheman kan vara mer eller mindre medvetna och behöver inte vara något som är uttalat 

mellan parterna.  

Vissa förväntningar skapas vid det första mötet som den blivande medarbetaren har med 

organisationen, det kan till exempel ske vid rekryteringstillfället. Det finns här en risk för att 

det uppstår ett tomrum mellan de löften organisationen erbjuder för att locka och attrahera nya 

medarbetare och på det vis medarbetaren faktiskt upplever organisationen när anställningen 

börjat (Conway & Briner, 2005). Nyanställda vid ett företag har redan från början 

förväntningar på vad som väntar och hur det kommer att vara på den nya arbetsplatsen. Dessa 

scheman kan inhämtas från personens tidigare erfarenheter från liknande sociala 

sammanträffanden som exempelvis tidigare arbeten eller ifrån skolan. Desto längre man är i 

en organisation desto mer utvidgas det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren och kommer med tiden att beröra flera områden (Makin, Cooper & Cox, 1996). 

Desto mer kompletta dessa scheman och psykologiska kontrakt blir ju lättare blir det för både 

arbetsgivaren och arbetstagaren att identifiera vad ett lämpligt beteende är för att man skall 

kunna upprätthålla sina löften och åtaganden (Rousseau, 2001). 

Resultat från en studie gällande psykologiska kontrakt (De Jong, De Cuyper & Schalk, 2009) 

visar på att man som organisation inte bör göra det enkelt för sig genom att ha kontrakt som 

man enkelt kan uppfylla. Organisation bör istället se till att det finns en öppen och tydlig 

kommunikation mellan både arbetsgivaren och arbetstagaren för att undvika eventuella 

missförstånd. Det har hänt att företag har avskedat alla sina anställda,  
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för att dagen efter nyanställa dem igen, detta för att kunna skapa nya psykologiska kontrakt 

(Rousseau, 2001). Viktigt att notera är att ett sådana beteende kan gör mer skada och 

nödvändigtvis inte är lösningen.  

Ett sätt att öka förståelsen för psykologiska kontrakt är att studera relationen mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren då kontrakten bryts och förväntningar inte införlivas. Det kan 

röra sig om vitt skilda saker, exempelvis att man blivit lovad en ny tjänst eller mer ansvar, 

något transaktionellt. Eller något mer informellt som att man sett att andra inom 

organisationen fått vissa möjligheter och erbjudanden som inte man själv fått. När det 

psykologiska kontraktet bryts har det visat sig vara avgörande vad arbetstagaren har för tankar 

och planer när det gäller relationen mellan de olika parterna (Robinson & Rousseau, 1994). 

Har medarbetaren värderat relationen högt och eventuellt tänkt stanna länge inom 

organisationen och eventuellt göra karriär, kommer ett brutet psykologiskt kontrakt ha en 

mycket starkare innebörd än om medarbetaren värderar relationen lågt (Lincoln & Kalleberg, 

1990: Robinson & Rousseau, 1994). Det brutna kontraktet leder ofta till en känsla av 

besvikelse, att man har blivit utnyttjad och sviken, vilket skapar ett beteende där man blir 

mindre lojal mot sin arbetsgivare och omvärderar relationen (Makin et al., 1996). Då det 

psykologiska kontraktet inte alltid är något som är medvetet, behöver parterna inte alltid vara 

medveten om de förändrade förutsättningarna i relationen. Tidigare forskning har visat att om 

ett kontrakt som rör det relationella bryts får detta oftare en större verkan än om det gäller det 

transaktionella (Rousseau, 1995). Ett exempel på det skulle kunna vara att en anställd 

upplever en större kränkning om denne blivit fråntagen ett förtroende än om den lön han/ hon 

förväntar sig att få inte infinns. Ett kontraktsbrott behöver därmed inte innebära att 

medarbetaren väljer att lämna organisationen, då en omvärdering av relationen sker, det kan 

dock påverka personens arbetsinsats och prestation negativt. 

Några exempel på vad som kan ingå i medarbetarens psykologiska kontrakt är lön, förmåner, 

schema och arbetsvillkor inom organisationen. Dessa element är typiska hygienfaktorer enligt 

Herzberg (1987). Med dessa hygienfaktorer menar han att det inte går att motivera människor, 

de kan dock leda till missnöje om de inte uppfyller de förväntningar som medarbetaren har. 

Lön kan därmed ses som en hygienfaktor och bidra till ökat missnöje, detta sker exempelvis 

om individen upplever att den inte får ut den lön som den anser sig vara värd. Lönen kan dock 

aldrig bli något som driver och inre motiverar individen (Herzberg, 1987). Det finns dock 

studier som både erkänner och går emot detta, men fler och fler studier visar att lön har tappat 

sin roll som en motivationsfaktor och har istället, som Herzberg föreslår, blivit en 

hygienfaktor (McLean, Smits & Tanner, 1996). Faktorer som däremot skapar en inre 

motivation och engagerar medarbetare handlar mer om att känna ansvar inför sina 

arbetsuppgifter, ha ett intressant arbete och få feedback på det man presterar. 

En organisation kan inte förvänta sig att deras medarbetare är lojala och engagerar sig om 

företaget inte uppfyller sin del av det psykologiska kontraktet (Herriot, 1997). Detta skulle 

kunna tolks som att huvudansvaret därmed ligger hos arbetsgivaren för att upprätthålla de 

psykologiska kontrakten. Begreppet lojalitet får stor betydelse när man talar om det 

psykologiska kontraktet då båda parterna är benägna att upprätthålla olika delar i kontraktet. 

Detta upprätthållande av det psykologiska kontraktet kan ses som spelregler vilket i sin tur 

leder till en ökad lojalitet från medarbetaren. 

Lojalitet 

Begreppet lojalitet är mycket komplext och kan förklaras med en mängd olika termer som 

engagemang, commitment, solidaritet, trofasthet och pålitlighet. Människan drivs och 

engageras ofta av en sak, oegennytta s.k. commitment, detta kan vara av politiska, religiösa 
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eller humanitära orsaker (Abrahamsson, 2007). Inom en organisation kan det exempelvis vara 

att medarbetaren ser sin egen roll som något större och därmed blir det egna bidrag till 

organisationen mycket betydelsefullt för individen. Allen och Meyer (1991) kom fram till att 

det finns tre olika sorter arbetsgivarlojalitet; tillgivenhet, normativ- och kontinuitetslojalitet. 

Tillgivenhet handlar om den känslomässiga lojaliteten där arbetstagaren knyter an till 

organisationen. De första månaderna av anställningen är mycket avgörande för hur 

utvecklingen av den känslomässiga lojaliteten kommer utvecklas. Den normativa lojaliteten 

innebär att medarbetaren stannar kvar i organisationen för att denne känner en plikt eller 

skyldighet gentemot sin arbetsgivare. Den sista sortens lojalitet enlig Allen och Meyer (1991) 

gäller vilka kostnader det skulle medföra för arbetstagaren att lämna organisationen. 

Kontinuitetslojaliteten handlar alltså inte om de kostnader som det medför arbetstagaren i 

pengar att lämna organisationen utan de kostnader som berör områden som prestige och 

trygghet. En medarbetare kan då av otrygghet och rädsla för vad det skulle innebära att ta 

steget vidare i sin karriär, välja att stanna kvar i en organisation. Dessa tre sorters 

arbetsgivarlojalitet ses som olika psykologiska tillstånd men Allen och Meyer (1991) är 

mycket tydliga med att det finns en möjlighet att medarbetaren pendlar mellan dessa tre. En 

anställd behöver alltså inte välja att stanna kvar i en organisation på grund av en av dessa 

anledningar utan det kan finnas flera skäl till att man stannar kvar (Allen & Meyer, 1991).  

Bara för att organisationen har lojala medarbetare medför det automatiskt inte att de är de 

mest produktiva och lönsamma. Lojaliteten mot organisationen kan uttrycka sig på flera sätt 

och måste inte alltid vara något positivt och eftersträvsamt (Meyer & Allen, 1997), detta 

gäller framförallt fastanställda (De Jong et al., 2009). Det finns studier (De Jong et al., 2009) 

som visar att medarbetare som har en otrygg anställningsform tenderar att prestera bättre än 

fastanställda. Det är väsentligt att organisationen inte blandar ihop de lojala medarbetarna 

med de typiska ”ja-sägarna”. Enligt Bang (1999) eftersöker organisationer ofta en jämvikt där 

medarbetarna kommer med motförslag för att organisationen skall utvecklas, men efter 

beslutet väl är taget, ser medarbetaren till att verkställa beslutet. Om denna jämvikt inte 

uppmuntras av organisationen kan det finnas en risk att de anställda börjar med groupthink, 

denna teori utvecklades av Janis (Granberg, 2003). Groupthink innebär att gruppen av 

medarbetare inte kan se kritiskt på sitt arbete och sina beslut då strävan efter att tillhöra 

gruppen överskrider mycket av det rationella tänkandet, detta kan i sin tur leda till att gruppen 

och individerna i den slutar att utvecklas. Detta kan vara mycket skadligt för en organisation 

och något som är svårt att bryta. Motsatsen till groupthink kallas för teamthink och innebär att 

medarbetarna använder sig av varandras kunskaper för att utveckla sig själv och 

organisationen (Granberg, 2003). 

För att en medarbetare skall känna tillhörighet och vara lojal mot sin arbetsgivare krävs en 

förståelse för organisationens olika mål och visioner. Det är då avgörande att förståelsen 

infinns för att hon/han på lättaste sättet skall kunna nå målen (Locke, 1996). Målen bör alltså 

vara relevant förenade till den återkoppling som medarbetaren får på sitt arbete. Locke (1996) 

menar att individen blir effektiv och då det förekommer positiv feedback medföljer detta att 

medarbetaren oftast höjer sin prestation och blir mer motiverad. Finns det då möjlighet för en 

organisation att framkalla och skapa lojalitet och ett önskvärt beteende från sina medarbetare? 

Och skulle en organisation med en stark kultur vara avgörande för att skapa det?   

Organisationskultur 

När det talas om organisationskultur menar man ofta de gemensamma föreställningar och den 

gemensamma förståelse som finns inom en organisation. Kulturen i en organisation är ett 

kollektivt fenomen där deltagarens betydelse nedtonas. Den individuella betydelse som en 

person skulle kunna ha för en organisationskultur brukar vanligtvis i sådana fall finnas i 
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organisationens historia, då detta skulle kunna tillskrivas en av grundarna (Alvesson & Berg, 

1988) Ett känt exempel på det är IKEA med sin etablerade kultur som är starkt knuten till sin 

grundare, Ingvar Kamprad. Kulturen är alltså någonting centralt och inte något som finns i 

individens huvud, utan istället uppstår det någonstans mellan individerna i en grupp där 

kulturens olika fenomen får en mening och en innebörd (Alvesson, 2001). 

En organisationskultur bygger ofta på allmänna föreställningar och värderingar. Det finns 

dock ofta många svårigheter med att skapa denna gemensamma värdegrund och det föreligger 

ofta ett stort problem i att sprida och hålla organisationens värderingar levande. Värderingar 

som finns i en organisation beskriver de kollektiva förställningar om vad som är centralt, 

grundläggande och betydelsefullt. Dessa värderingar kan ha flera olika funktioner bland annat 

kan de vara vägledande för hur medarbetarna skall bete sig i en organisation och vilka 

förväntningar som finns. De kan också ha en motiverande effekt, exempel på det är då det kan 

bli lättare att utvecklas och avancera inom en organisation om individen accepterar och tar till 

sig värderingarna (Rokeach, 1976 refererat i Bang, 1999). En organisations värderingar är ofta 

relativt anspråkslösa och organisationen försöker att fylla dessa med betydelse för 

organisationens olika intressenter, för att sen koppla ihop det med organisationens procedurer, 

strukturer och produkter. Den som avviker från dessa värdeord anses oftast inte vara den 

”rätta” för organisationen (Alvesson & Berg, 1988).  

I skapandet och behållandet av en organisationskultur blir medarbetaren en aktör lika mycket 

som hon blir en produkt av den kultur hon arbetar i (Trollestad, 2000). Det är från 

organisationens sida viktigt att denne uppmärksammar och förstå meningen av medarbetarnas 

beteende då organisationen genomgår förändringar. Organisationer som genomgått utveckling 

och stora förändringar kan ibland uppleva att det sker vissa störningar i kulturen och att 

ledningen tappat kontrollen över organisationskulturen (Alvesson & Svenningsson, 2008). En 

stark organisationskultur som är genomträngande kan dock styra medarbetarnas beteende. 

Den grad av gemensamma tolkningar av kulturen och hur många som delar denna 

föreställning beskrivs som en sociologisk och psykologisk genomträngning (Bang, 1999). 

Den sociologiska genomträngningen handlar om hur accepterad kulturen är och av hur många 

inom organisationen som tagit kulturen till sig. Medan den psykologiska genomträngningen 

handlar om den gemensamma upplevelsen och samspelet inom organisationen. Enligt Bang 

(1999) är det genom den psykologiska genomträngningen organisationen kan skapa kraft och 

styrka inom organisationskulturen. 

Ovanstående resonemang skapar en del frågor, som om organisationer med en stark och tydlig 

organisationskultur kan skapa lojalitet och hur går det ihop med Generation Y:s förväntningar 

på sitt eget individuella bidrag till organisationen. Organisationen där studien är utförd har 

och genomgår fortfarande en väldigt expansiv fas, det kan då vara av vikt att organisationen 

lyckas behålla och sprida sina värderingar och sin kultur till de nya medarbetarna.  

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att se vilka olika aspekter och mekanismer som påverkar 

individen i en organisation som under de senaste åren växt och utvecklats över all förväntan. 

Det är utifrån temana employer branding, psykologiska kontrakt, lojalitet, organisationskultur 

och vad det är som bidrar till att de unga medarbetarna stannar kvar i en organisation som 

kommer att studeras.  

Då strategierna inom en organisation för att behålla sina anställda kan se ut på flera olika sätt 

exempelvis genom att organisationen aktivt arbetar med sina värderingar, lönemodeller, 

utvecklingsplaner och sin internkommunikation, uppstår frågan om vissa processer i en 
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 organisation är mer viktiga än andra för att knyta an sina medarbetare till organisationen. Vad 

är det medarbetarna själva upplever som det mest avgörande och vad är det den unge 

medarbetaren idag tycker är viktigt för att han/ hon skall stanna kvar?  

Frågeställning till kandidatuppsatsen är; 

Hur upplever unga medarbetare att deras förväntningar på organisationen stämmer överens 

med verkligheten och hur påverkar det deras lojalitet? Vilka mekanismer är avgörande för att 

man skall knyta an till organisationen? 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Intervjun genomfördes på sex anställda vid ett och samma företag. Organisationen där studien 

genomfördes är ett ungt företag, både om man ser till när det startade och vilka som arbetar 

där. Företaget grundades 2005 och deras affärsidé handlar om att erbjuda olika 

betalningslösningar inom e-handel, organisationen finns idag i flera europeiska länder. Valet 

av organisation har grundat sig utifrån två antaganden, det första att företaget satsar och 

anställer många unga, Generation Y medarbetare, men även att organisationen på sex år växt 

till ett företag som idag har cirka 500 anställda och med flera kontor över Europa. Enbart 

under 2010 innebar denna utveckling att företaget nyanställde cirka 200 nya medarbetare till 

organisationen. 

En förstudie gjordes på organisationen under våren 2011 med syfte att skapa en inblick i och 

en förståelse för hur en organisation arbetar med att attrahera och knyta an medarbetare till 

sig. Genom att intervjua tre personer med olika arbets- och ansvarsområden som berörde 

employer branding, rekrytering och organisationens framtida strukturer och dess utveckling, 

skapades en bild av hur organisationen avsåg att arbeta med de olika valda temana. Det 

framkom i resultatet av förstudien att organisationen på ett tydligt sätt visste vilka de vill 

attrahera och på vilket sätt detta skulle gå tillväga. Det framkom även i förstudien att 

organisationen lade mycket tid och fokus vid rekryteringstillfällena för att hitta de ”rätta” 

medarbetarna. För att behålla sina medarbetare erbjöd organisationen de anställda bra 

utvecklingsmöjligheter i en dynamisk, föränderlig miljö med en stark företagskultur. 

Frågeställningen hur man som organisation kan knyta an unga medarbetare till sin 

organisation blev därför extra intressant då organisationen förändrades och växte. 

De kriterier jag använde mig av för att få fram de aktuella deltagarna har grundats utifrån hur 

länge de hade arbetat inom organisationen men även att de tillhörde Generation Y och inte 

satt i ledningsgruppen. Kravet var att de skulle ha arbetat mer än fem månader inom 

organisationen för att de skulle hunnit komma in i organisationen och skapat sig en bild av de 

strukturer och rutiner som påverkar deras arbete. Den som har varit längsta har arbetet inom 

organisationen i tre år, dock har den deltagaren endast varit på sin nuvarande tjänst i fem 

månader, medan resterande har varit anställda mellan fem och åtta månader. De sex 

deltagarna arbetar delvis med olika arbetsuppgifter och på olika avdelningar inom 

organisationen  

Samtliga sex deltagare var typiska för Generation Y; de var alla unga i åldern mellan 21 och 

29 år, ville utvecklas och var målinriktade. Fyra av deltagarna hade antingen en master, 

kandidat eller flera examen, de övriga två hade planer på att fullfölja eller påbörja sin 

universitetsutbildning. Könsfördelningen var jämn i studien, tre kvinnor och tre män men för 
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att undvika identifiering av deltagarna kommer de inte att benämnas som hon eller han, jag 

har därmed valt att inte ta med eller analysera deras svar utifrån intervjupersonernas 

könstillhörighet. 

Deltagarna kontaktades via mail utifrån ett bruttourval genom en kontaktperson på 

organisationen där jag presenterade studien och dess syfte för deltagarna. Deltagarna fick 

sedan frivilligt återkomma om de var intresserade av att delta, tid för mötestillfällen bokades 

därefter in. 

Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer då detta ansågs vara den mest 

lämpade metoden för att få en förståelse utifrån de olika valda temana. Frågorna i 

intervjuguiden var utformade utifrån de olika temana; employer branding, psykologiska 

kontrakt, lojalitet och organisationskultur. Några av frågorna är inspirerade ifrån 

Organizational Commitment Questionnaire, OCQ (Mowday, Steers & Porter, 1979). Frågorna 

anpassades sedan efter intervjupersonens svar för att det skulle få ett naturligt flöde, men det 

var i grunden samma frågor som har ställts till alla sex intervjupersoner (se bilaga). 

Intervjuerna tog mellan 32 och 55 minuter och genomfördes på organisationen i något av 

deras mötesrum, som intervjupersonen själv bokat. Diktafon användes, något som inte 

verkade besvära någon av intervjupersonerna. Efter varje intervju skrevs anteckningar för att 

få en överblick över vad som kommit fram och om det var eventuella punkter som borde 

belysas extra till nästkommande intervju. Ett exempel på detta var frågor som rörde 

organisationens hierarki som växte fram mer efter den första intervjun. 

Intervjun inleddes med en kort presentation av mig själv och syftet med studien. Deltagarna 

blev informerade om att de inte skulle komma att nämnas vid namn eller befattning i studien, 

men att vissa av de övriga intervjupersoner på arbetsplatsen visste vilka som deltagit och på 

sätt kunde inte anonymitet garanteras inför varandra. Deltagarna informerades även om att allt 

de skulle komma att säga behandlades konfidentiellt och att de närsomhelst kunde avbryta 

intervjun. 

Analys 

Materialet sorterades och analyserades utifrån ovannämnda teman, tänkt i ett naturligt flöde. 

Detta flöde var tänkt utifrån att medarbetaren först får höra om organisationen genom 

företagets arbete med employer branding, utifrån detta arbete skapas förväntningar som leder 

till psykologiska kontrakt. Dessa förväntningar och löften knyts ihop med medarbetarens 

lojalitet som senare kommer att påverkas beroende på vilken kultur som finns inom 

organisationen. Dessa fyra teman var förutbestämda, studien hade alltså en deduktiv 

utgångspunkt (Langemar, 2008). De inspelade intervjuerna transkriberades och svaren 

kategoriserades under de aktuella teman som de passade ihop med. Genom att sammanfatta 

vad intervjupersonerna sagt kom det att bidra till en förståelse för hur medarbetarna upplevde 

sin roll inom organisationen och vilka förväntningar och löften som fanns inom den. Både 

likheter och skillnader identifierades i informanternas svar. Jag kopplade sen 

intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser med begreppen; employer branding, 

psykologiska kontrakt, lojalitet och organisationskultur. Dessa erfarenheter kom sedan att 

lyftas från den individuella upplevelsen till mekanismer inom organisationen, vad bidrog till 

att organisationen upplevdes fungerar mer eller mindre bra. Materialet sammanfattades sedan 

och vissa citat valdes ut för att förstärka, belysa och skapa förståelse. I citat då organisationen 

nämns vid namn har namnet ersatts med X.  
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Teoriinsamlingen utfördes löpande då det empiriska materialet växte fram, genom sökning av 

artiklar, böcker och att jag gick på olika relevanta seminarium och föreläsningar. Detta för att 

få en så bred förståelse som möjligt för de olika temana.  

Resultat 
 

Resultatet bygger enbart på information som framkommit vid studiens sex olika 

intervjutillfällen. Resultatredovisningen har delats upp i studiens fyra olika teman, detta för att 

skapa en överblick och följsamhet i vad de olika intervjupersonerna sagt. Dessa teman är 

employer branding, psykologiska kontrakt, lojalitet, och organisationskultur.  

Employer branding 

De förväntningar respondenterna hade på organisationen innan de blev anställda hade skapats 

genom rykten som de hört angående företaget, dessa rykten kom från flera olika håll. Det 

vanligaste var dock att respondenten hört om organisationen genom bekanta som var anställda 

eller som varit på företaget och via intervjuer fått en mycket positiv bild. Den kommunikation 

som skett genom medarbetare hos organisationen till potentiella anställda var inget 

organisationen självt kunnat styra över. Ändå verkade trovärdigheten genom denna 

kommunikationskanal väga mycket tungt för att locka till sig de ”rätta” medarbetarna. En av 

de intervjuade berättade att man även fått en positiv bild av organisationen då man stött på 

företaget ute på en arbetsmarknadsmässa som ägt rum på det universitetet där 

intervjupersonen tidigare gått. Den bild och de förväntningar som intervjupersonerna hade 

kom senare under rekryteringsprocessen att förstärkas. En av anledningarna till detta var att 

respondenterna fick komma tre till fyra gånger för att träffa olika personer vid de olika 

intervjutillfällena. Detta gav i sin tur en möjlighet att se vad det var för en organisation och 

vilken slags människor som arbetade där. En av de intervjuade beskrev sina förväntningar: 

Jag hade väldigt höga förväntningar på att lära mig väldigt mycket och att få jobba med 

väldigt duktiga människor och sådär. Det var väl det som jag hade i förväntningar, eller 

jag tyckte att det var det som verkade att det skulle vara väldigt bra stämning på 

arbetsplatsen och så. Så det hade jag väl också som förväntningar att det skulle vara kul, 

ett kul ställe att jobba på och bra förutsättningar för att trivas. 

Denna bild stämde överlag mycket väl ihop med vad de övriga intervjuade hade som 

förväntningar och ord som ”smarta”, ”drivna”, ”motiverade” och att det skulle vara ”kul att gå 

till jobbet” framkom då de skulle beskriva de förväntningar de hade på organisationen innan 

de började där. Mycket av de förväntningarna som fanns kretsade överlag kring det sociala på 

arbetsplatsen, vad det var för typ av människor som fanns inom organisationen och hur 

arbetsklimatet var. Detta verkade ha haft en stor effekt på varför respondenterna valt att söka 

sig till organisationen. När intervjupersonerna jämförde sin nuvarande arbetsgivare mot de 

man haft tidigare kom det fram en mängd fördelar, exempelvis att det var korta beslutsvägar 

och att det fanns väldigt många möjligheter för en om man ville utvecklas hos sin nuvarande 

arbetsgivare. Detta var även några av anledningarna till att respondenterna valt att söka sig till 

den aktuella organisationen, men även för att skaffa sig erfarenhet, de intressanta 

arbetsuppgifterna och det positiva arbetsklimatet. De förväntningar man hade på sina 

arbetsuppgifter från början var dock ofta lite vagare, anledningen till det verkar varit att inte 

alla tjänster hade en tydlig roll och arbetsbeskrivning från första början.  

En av intervjupersonerna beskrev att det var drömjobbet som denne sökte sig till och en annan 

förklarade det som ”det perfekta första jobbet efter studierna”. Detta pekade på att 
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organisationen därmed lyckats förmedla en mycket positiv bild av sig som arbetsgivare och 

att denna bild attraherar unga medarbetare. Det framkom dock i intervjuerna att 

organisationen även hade en del utmaningar att arbeta med och förbättra. Mycket av dessa 

utmaningar kretsade kring att organisationen varit i en växande och expansiva fas under en 

längre period.  

Organisationens arbete med employer branding riktade sig mycket åt att locka och attrahera 

nya unga medarbetare bland annat genom att finnas ute på olika jobbmässor på olika 

universitet. Fokuset som fanns på att attrahera unga var något som genomsyrade hela 

organisationen och som även bidragit till en stolthet som fanns hos intervjupersonerna.  

… X är coolt jag tror att det är kanske 20 procent som är över 30 något, och det är 

ganska häftigt ändå, att det går att driva ett så här stort företag med så unga människor. 

För det känns lite som om att är man inte tillräckligt erfaren, har man inte de där fem års 

erfarenhet så kan man inte göra någon vettig skillnad, men X vågade ju att anställa mig 

ändå. 

Vad organisationen sen kunde göra för att man som anställd skulle stanna kvar inom 

organisationen varierade en del utifrån hur man upplevt sin aktuella situation och roll inom 

företaget. En av intervjupersonerna beskrev vad organisationen skulle kunna göra för att öka 

motivationen för att man skulle vilja stanna kvar: 

Absolut mer i lön jag kommer inte kunna ha kvar den lönen jag har, 

utvecklingsmöjligheter och känna att jag kan påverka min egen arbetssituation och 

kunna gå ännu längre, att flytta utomlands och sådana saker, att ha mer tydliga mål och 

egna projekt och sådana grejer, mer ansvar och mer egna projekt.  

Lön var något som vissa av intervjupersonerna tyckte var mycket viktigt för att de skall trivas, 

men långt ifrån alla. Det primära för samtliga intervjuade, varför man stannat kvar hos en 

organisation, handlade snarare om vilka möjligheter som fanns inom organisationen för att 

utvecklas. Utvecklingsmöjligheterna var något som företaget drivit på starkt i sin profilering, 

framkom det i intervjuerna. Detta bidrog till att de intervjuade uppfattade organisationen som 

en bra arbetsgivare och var en av de primära anledningarna till att man valt att arbeta för 

företaget.  

En av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att organisationen inte behandlar 

medarbetarna som svikare om dessa valde att testa på något nytt och gå vidare i karriären. 

Denna intervjuperson trodde att organisationen här kunde göra mycket för att företaget skulle 

få tillbaka den kompetens som gått förlorad. Denna respondent fortsatte och förklarade att 

detta skulle kunna ske genom att organisationen höll kontakt med medarbetaren och 

informerade denne om att man alltid var välkommen tillbaka om man valde att testa på något 

annat. 

Sammanfattningsvis beskrev respondenterna att det funnits två primära faktorer när det gällde 

vad som lockat och attraherat dem till organisationen. Det ena hade varit de 

utvecklingsmöjligheter som de hade hört om och blivit erbjudna och det andra vilket 

respondenterna ansåg var en stor och avgörande faktor, hade varit den sociala miljön och de 

drivna kollegorna som lockat. Respondenterna upplevde dock att organisationen ibland hade 

problem att leva upp till de förväntningar som skapats och erbjudits mot hur verkligheten 

senare upplevts.  
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Psykologiska kontrakt 

Något som nästan alla intervjupersoner reagerade på när de kom till organisationen första 

anställningsdagen handlade om vilka unga medarbetare det var som arbetade inom företaget 

och den goda stämning detta bidrog till. Förutom att det var en ung organisation med drivna, 

unga medarbetare förstod respondenterna snabbt att det var ett högt tempo som gällde. Några 

av de förväntningar som intervjupersonerna hade på första dagen när de kom till arbetsplatsen 

visade sig inte uppfyllas från arbetsgivarens sida. Det som var det mest problematiska 

respondenterna upplevde som nyanställd var bristen på struktur och en känsla av att det var en 

organisation som vuxit fort och inte hunnit skapa rutiner för de nyanställdas tjänster och olika 

roller. Även om organisationen tidigare informerat att man växt mycket under den senaste 

perioden, var detta svårt att få förståelse för och vad det innebar innan respondenten befann 

sig i organisationen. En av intervjupersonerna uttryckte: ”… det var ganska rörigt det var inte 

så välorganiserat, samtidigt som man kände att det var en organisation som inte var helt i sina 

rutiner än”.  

En annan berättade: 

… allt förändras ju väldigt mycket här, och det hade jag blivit förvarnad om men kanske 

inte förväntat mig så. För det kommer ganska plötsliga förändringar, ganska ofta. Och 

det stämde väl överens med vad de sa men jag hade kanske inte tagit det på så stort 

allvar.  

Några av intervjupersonerna beskrev att denna brist på struktur, skapade en känsla av 

vilsenhet. En av de intervjuade beskrev upplevelsen i organisationen som: ”vad gör jag här 

och vad skall jag göra”. Det psykologiska kontraktets förväntningar blev därmed otydligare då 

arbetsbeskrivningen inte stämde eller var fullt utvecklade och anpassade till tjänsten. En del 

av intervjupersonerna berättade att bristen på rutiner och struktur lett till att de i sin tur, till 

viss del, fått skapa sina tjänster och arbetsroller själva. Detta sågs förvisso inte som något 

negativt, utan de personerna ansåg att de utvecklats och vuxit genom detta ansvar och arbete. 

Den frihet man upplevde när man arbetat ett tag var mycket lättare att hantera, men de 

uttryckte samtidigt att det varit oklart vad organisationen och deras närmaste chefer har haft 

för förväntningar på dem. Det var dock ofta de snabba förändringarna inom organisationen 

som ledde till missförstånd och oroligheter om vad som skulle komma härnäst. En av 

respondenterna uttryckte:   

Man märker att det är ett stort företag som kanske inte riktigt är i fas med sig själv, det 

ändras väldigt mycket hit och dit och det är olika riktlinjer varje vecka känns det som, 

då skall man byta håll, och man får hänga med i svängarna och vara ganska 

accepterande och vara medgörlig och följa med.  

Några respondenter berättade att de blivit anställda i grupp, det var alltså flera nya som 

kommit in i organisationen samtidigt. Detta hade i sin tur resulterat i en trygghet och skapat 

en mycket stark och positiv gemenskap, vilket upplevdes som mycket kul och inspirerande. 

Den enda nackdelen, som en av intervjupersonerna beskrev, var att det infann sig en press på 

att leverera och visa framfötterna från första dagen.  

De brutna löften som intervjupersonerna berättade om var mycket subjektiva, men de går 

ändå till viss dela att koppla ihop med den roll de hade i organisationen. Det fanns löften och 

förväntningar som både hade och inte hade förverkligats, vissa inte alls och vissa som hade 

varit bättre, berättade en av de intervjuade. Denna respondent fortsatte och berättade att vissa 

avdelningar hade bättre förhandlings- och utgångsläge än andra. Detta förklarades med att 

mycket i den positiva särbehandlingen handlar om att organisationen inte hade råd med att 
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förlora viss kompetens inom organisationen. En annan av intervjupersonerna upplevde snarare 

att organisationen varit väldigt begränsad och inte lovat något speciellt alls, och upplevde 

därför inte att några löften brutits. Denne beskriver det som att förväntningarna som funnits 

var något som denne haft med från början och som hade existerat inombords. En av 

respondenterna berättade om de möjligheter som man fått höra om avancemang och 

utveckling innan man blev anställd, vid rekryteringstillfället, och att dessa från början kanske 

lät lite för bra för att vara sanna. Själv upplevde denna intervjuperson inte att organisationen 

haft några problem med att infria sina löften, men berättar istället om andra kollegor. Dessa 

medarbetare skulle ha blivit lovade olika saker som organisationen sen inte har kunnat hålla, 

vilket i sin tur har lett till att de känt sig lurade och valt att lämna organisationen. 

Intervjupersonen fortsatte och berättade att det antagligen var ett relativt vanligt kontraktsbrott 

inom organisationen och att det var en trolig anledning till varför medarbetare valde att 

avsluta sin anställning. En av de intervjuade uttryckte ett upplevt kontraktsbrott med; ”Det var 

ett tag där som jag kände att man blev överkörd och då börjar det här missnöjet att sprida sig 

och man känner att man bara ägs och är bara en i maskineriet”. 

Lön var ett exempel på något som vissa av intervjupersonerna inom organisationen verkade 

ha en stark uppfattning om. De som var mer eller mindre nöjda med sin lön ansåg att de hade 

en relativt bra lön men även att det fanns möjligheter att påverka den genom bland annat den 

kommande lönerevisionen. Det fanns också en medvetenhet om att organisationen man valt 

att arbeta på inte på något sätt var löneledande men att organisationen kompenserade detta 

genom att satsa mycket på sina unga och relativt oerfarna medarbetare. Medarbetarna fick 

alltså möjligheter att utföra arbetsuppgifter inom organisationen som de aldrig skulle få lov att 

göra inom andra organisationer, då deras erfarenhet och kompetens var begränsad. De 

intervjupersonerna som däremot var missnöjda med sin lön, var mycket missnöjda och ansåg 

bland annat att de inte fick tillbaka den tid de investerar i organisationen i sin lön. De 

upplevde även att de inte kunde göra något direkt för att påverka och ändra sin lön. En av 

intervjupersonerna trodde att den största missnöjesfaktorn inom organisationen just handlade 

om lönen, men fortsatte dock med att det fanns vissa saker som gjorde att man stannade kvar 

och som vägde upp den dåliga lönen såsom att det var väldigt roligt och fanns roliga kollegor 

som vägde upp det negativa delarna. De förmåner som organisationen erbjöd såg de flesta av 

intervjupersonerna som något vanligt och inte på något sätt unikt för organisationen, utan 

fanns på de flesta företag. Det handlar bland annat om frukost, middag om man arbetar över 

och friskvårdsbidrag. Man kan dra slutsatsen utifrån dessa svar att det var något som mer eller 

mindre förväntades och att det var något som organisationen skulle erbjuda. 

De intervjuade var samtliga relativt nya i sina roller och positioner inom organisationen och 

tyckte att organisationen gjort vad som förväntats när det gällde deras utveckling. Det handlar 

mycket om att organisationen satsat på deras utveckling men även att klimatet mellan 

kollegorna gjorde att man hjälpte och utvecklade varandra. Det framkommer att om man vill 

fortsätta utvecklas, få mer ansvar eller gå någon utbildning låg ansvaret på en själv. 

Medarbetaren var alltså tvungen att ta egna initiativ om denne ville fortsätta utvecklas, men 

här verkade det nästa steget i ens utveckling inte vara speciellt tydligt. En av respondenterna 

beskrev:      

… mycket av X kultur är ju att det är upp till dig själv vad du vill göra, vill du ha ansvar 

så ta ansvar och sen måste man väl från X sida ha bättre verktyg just för att kunna 

utveckla människor strukturerat. Nu är det ju väldigt mycket upp till var och en. 

Upplevelsen att det inte fanns ordentliga verktyg och strukturer för den egna fortsatta 

utveckling inom organisationen skapade en viss förvirring då vissa av de intervjuade inte 
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visste vad som förväntades eller vilka möjligheter som fanns. Genom att som organisation 

hålla de förväntningar och löften som man gett till sina medarbetare, gällande bland annat den 

personliga utvecklingen, förmåner och lön, skapades en grund för att medarbetarna skulle 

stanna kvar längre inom organisationen. 

Sammantaget kan det psykologiska kontraktet ses utifrån det glapp som skapats då 

organisationen inte alltid kunnat leva till de förväntningar som medarbetaren haft. Många 

områden har organisationen dock levt upp eller överträffat de förväntningar som 

medarbetarna haft. Det glapp som skapats, psykologiska kontraktsbrott, kan dock ses som 

något allvarligt då det kunnat vara en av anledningarna till att medarbetare valt att avsluta sin 

anställning och lämnat organisationen.  

Lojalitet 

Intervjupersonerna upplevde begreppet lojalitet någorlunda varierande, det mest primära låg 

dock i hur de valde att uttrycka och beskriva begreppet. De använde uttryck som ”sunt 

förnuft”, ”inte snacka skit” och ”inte gå bakom ryggen”, för att beskriva lojalitet. Det 

framkom att ärlighet och uppriktighet var viktigt. Ett givande och tagande, en balans mellan 

de olika parterna arbetsgivare och arbetstagare, eller som en av intervjupersonerna beskriv det 

”behandla andra som man vill bli behandlad själv”.    

Lojalitet sågs av de intervjuade som något självklart som organisationen kunde skapa och 

frammana från sina medarbetare. Det framkom än mer tydligt att just balansen mellan att 

kunna ge och ta, var grundläggande. Som anställd innebar det en viss förväntan från 

arbetsgivaren att man skulle komma med tips och förslag på förändringar och förbättringar för 

att organisationen skulle kunna drivas framåt. Något som intervjupersonerna upplevde att 

organisationen såg mycket positivt på, särskilt då tips och förslag ofta belönades. En av 

intervjupersonerna menade att mycket av den lojalitet som fanns inom en organisation redan 

fanns i företagets kultur, ”satt i väggarna”. Detta bidrog till att om det då fanns en hög lojalitet 

hos medarbetarna var denna lätt att förvärva ner till de nyanställda som kom till 

organisationen. Det var dock en av de intervjuade som ansåg att skapandet av lojaliteten kom 

från människorna i organisationen och inte från organisationen till människorna i den. 

Majoriteten av de som blev intervjuade talade om att det som var meningsfullt för dem när det 

gällde deras arbeten var att de kände och upplevde att de bidrog med något till organisationen. 

Det varierade lite vad detta exakt gällde, beroende på vilken avdelning man arbetade och vilka 

sorts arbetsuppgifter man utförde. Exempel på detta kunde vara att man levererat något till 

organisationen eller att man på något vis hjälpt organisationen spara in pengar. Deras bidrag 

till organisationen kunde på så vis sättas in i ett större sammanhang och blev därmed mer 

betydelsefullt. Återkopplingen på deras arbete blev därför mycket centralt och väsentligt för 

att intervjupersonerna skulle kunna se vad just deras roll hade för betydelse för hela 

organisationen. Den feedback de intervjuade fått på sina arbetsprestationer skiftade mycket 

beroende på vilken avdelning man arbetade inom. På vissa av avdelningarna hade det varit en 

del organisationsförändringar där det skett en del ändringar vad det gäller vem som var ens 

närmaste chef. Detta hade i sin tur lett till att återkopplingen mer eller mindre uteblivit, om 

man såg till det mer traditionella viset att ge feedback, uppifrån och ner. De intervjuade som 

hade fått nya chefer under den senaste perioden upplevde ändå att de fått återkoppling fast då 

först och främst från sina kollegor. De intervjuade uttrycker en förståelse för organisationens 

omorganiseringar och frånvaron av återkopplingen som infunnit sig då de nya cheferna inte 

hunnit skapa sig en bred och korrekt förståelse för medarbetarnas individuella prestation.  
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En av intervjupersonerna som visserligen inte hade en ny chef upplevde att det fanns brister i 

feedbacken ändå, denne ansåg att de som arbetade närmast, kollegorna, var de som till största 

del bidrog till dennes egen utveckling.  

De intervjuades lojalitet var i grunden knuten till människorna i organisationen. Vissa såg 

grundarna och ledningen som det primära medan andra såg sina kollegor som den mest 

avgörande faktorn.  Respondenterna upplevde inte att de stannade kvar på grund av att de 

kände någon plikt eller skyldighet till sin arbetsgivare inte heller uttryckte de att det skulle 

medföra några negativa effekter om de valde att gå vidare och lämna organisationen. Det 

fanns dock en skillnad, om man såg till intervjupersonen som varit i organisationen längre än 

de övriga. Denne förklarade att banden till organisationen antagligen blivit djupare med tiden. 

Detta upplevde intervjupersonen som tydligare om denne såg till de nyanställda som ännu inte 

verkade ha utvecklat samma band till organisationen.   

Ingen av de intervjuade upplever att det skulle vara några problem att byta organisation. Det 

framkommer även att detta inte var något som man vid intervjutillfället önskade eller 

planerade inom den närmaste framtiden. Vid intervjutillfället letade ingen av deltagarna efter 

nya tjänster eller hade tackat ja till de erbjudanden de fått sedan de blev anställda inom 

företaget. De såg dock inte att de skulle komma att stanna inom organisationen i mer än två 

till tre år till. Största anledningen till att de endast såg en framtid inom organisationen under 

denna begränsade period, var att det uppfattas som en mer eller mindre allmän norm inom 

organisationen, då de flesta verkade sluta efter en två till tre års period. En av de intervjuade 

uttryckte; 

Först tror jag att det är en snöbollseffekt, jag menar om jag börjar på min avdelning nu 

och så har alla slutat om ett år, då kanske jag känner att då kanske det är dags för mig 

också att gå vidare, det tror jag är en ganska stor orsak varför folk väljer att gå vidare, 

att dem som man själv började med har gått. 

De upplevde alltså ingen stress eller krav på att de borde gå vidare, utan förklarade att det 

handlar mer om vad som skedde inom organisationen. Flera av intervjupersonerna såg detta 

som ett problem för organisationen, då ofta mycket kunskap försvann varje gång någon senior 

valde att lämna organisationen.  

Det fanns gemensamma mönster gällande vad de intervjuande upplevde att organisationen 

kunde göra för att de skulle stanna kvar längre än denna period. Exempel på detta, som 

framkom i intervjuerna, handlar om att ge de anställda mer ansvar och vara tydligare med 

vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. De anställda var medvetna om att det fanns 

möjligheter att utvecklas inom organisationen, men vad det nästa steget inom organisationen 

var för deras del var otydligt. Vetskapen och friheten att kunna forma och skapa sin egen 

utveckling sågs som något mycket positivt men intervjupersonerna önskade ibland att det 

fanns lite mer tydliga direktiv och riktlinjer, som förslag på ens nästa steg i karriären. Det var 

dock inte bara sin egen utveckling man var mån om utan även att organisationen i sig skulle 

fortsätta att utvecklas och drivas framåt. En av de intervjuade berättade:    

Jag tror framförallt att ett det är tydliga mål och det tycker jag att organisationen har, 

man vill inte känna att organisationen stannar upp och bara fortsätter att göra det man 

alltid har gjort. Sen tror jag också att om fler stannade längre så skulle det leda till att 

fler stannade kvar ännu längre och att man känner sig uppskattad, det är väl det 

viktigaste. 
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Lojaliteten skilde sig sammanfattningsvis mellan intervjupersonernas upplevelse. Det 

framkommer dock i resultatet att ärlighet, uppriktighet och en balans mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren var av stor vikt. Meningsskapande och en förståelse för sitt arbete och vad det 

bidrog till inom organisationen var viktigt för att respondenten skulle känna lojalitet till sin 

arbetsgivare. För att denna lojalitet skulle kunna uppstå var återkopplingen på respondentens 

arbete en viktig faktor. Det framkommer även i resultatet att mer ansvar och tydligare 

utvecklingsmöjligheter skulle kunna bidra till att de intervjuade stannade kvar längre inom 

organisationen.    

Organisationskultur 

Företagets kultur beskrevs som väldigt dynamisk och ibland lite rörig men väldigt starkt 

förankrat med människorna som arbetade i organisationen. När intervjupersonerna beskrev 

människorna i organisationen, använder de sig av likvärdiga ord och begrepp som ”duktiga”, 

”drivna” och ”sköna människor”, där de flesta hade likvärdiga intressen, attityder och 

värderingar. En av intervjupersonerna förklarade denna positiva kultur med; 

Jag tror att det har att göra med att alla har så lika liv och alla här är 25, 30 någonting, 

inte alla men väldigt många och man får gemenskap väldigt fort. Så det är optimalt jag 

skulle inte kunna ha valt ett bättre företag som förstajobb tror jag, just med tanke på det. 

De anställda hade mycket lika attityder och värderingar och det framkom i de olika 

intervjuerna att organisationen lade ner mycket tid och kraft för att hitta de ”rätta” 

människorna, som skulle komma att passa in och ta till sig kulturen. Detta skedde genom en 

gedigen rekryteringsprocess där de som rekryterades fick göra tester och träffa flera olika 

personer inom organisationen. Denna process avslutades vanligtvis med att den sökande fick 

träffa en av grundarna. Detta upplever en intervjuperson ägde rum för att grundarna skulle se 

om de som rekryterades kunde ta till sig organisationens anda på rätt sätt. 

Organisationskulturen blev ett sätt att lära sig vilka normer och förväntningar som gäller när 

man kommer in som nyanställd i organisationen. Det verkade överlag vara vanligt att 

intervjupersonerna arbetade mer än 40 timmar per vecka och det framkom även att 

respondenterna aldrig var oanträffbara. En av intervjupersonerna berättar att ville man komma 

någonstans så gällde det att visa framfötterna och då var det bara att arbeta på.       

Intervjupersonerna knöt upp mycket av kulturen som fanns inom organisationen på de 

individer som levde och verkade inom den. Vissa var dock väl medvetna om att det inte var 

en person som var ansvarig för kulturen och hade förståelse för att om flera kollegor slutar så 

kommer organisationskulturen att leva vidare. De värderingar och värdeord som 

organisationen hade ”safer, simpler, and more fun”, var något som de intervjuade hade tagit 

till sig, både när det gällde att förena dessa med sina egna personliga värderingar såväl som i 

sitt arbete. Även om intervjupersonerna inte alltid kunde tillämpa värdeorden i sitt arbete 

beskrev de att värdeorden oftast fanns med i bakgrunden. Detta skede exempelvis i de olika 

processer och rutiner som de arbetade med dagligen. En av de intervjuade förklarade 

organisationens värdeord med: ”… det är väl det som är poängen med sådana här värdeord, 

att det är något som alla kan skriva under på, det är ju svårt att säga emot”. 

Hur man såg på hierarkin inom organisationen verkade till stor del bero på vilken arbetsroll 

man hade och vilken avdelning man tillhörde. En av intervjupersonerna beskrev att det fanns 

en hierarki men att organisationen ändå var platt. Detta förklarar denna intervjuperson med att 

det var väldigt korta beslutsvägar vilket bidrog till att hierarkin i och med det även blev 

tydligare, ”man vet vem som tar vilka beslut”. En annan intervjuperson hade en lite 

annorlunda uppfattning och tyckte att hierarkin var mer påtaglig och förklarade att vissa högre 

chefer inte ens hälsade på alla anställda inom organisationen. Intervjupersonen beskrev det 
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som att vissa avdelningar såg sig som mer värda och mycket bättre än andra. Detta skiljer sig 

från ytterligare en intervjupersons upplevelse, denne såg sig mer på någorlunda samma nivå 

som sina chefer och ansåg att även om grundarna hade mer makt fanns det inga hinder att tala 

eller hälsa på dem. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att det finns mycket lika attityder och värderingar hos 

respondenterna. Det framkommer att detta är något som organisationen medvetet arbetat 

aktivt med och trots att det finns många nyanställda har organisationen lyckats med att 

förankra sina värderingar och sin kultur till respondenterna.     

Diskussion 
 

Syfte med denna studie var att få en förståelse för vilka procedurer och mekanismer som 

påverkar unga anställda till att knyta an och vara lojala sin organisation. För att kunna skapa 

sig en förståelse om detta har resultatet som framkommit delats in i fyra olika teman; 

employer branding, psykologiska kontrakt, lojalitet och organisationskultur. Den litteratur och 

forskning som använts till studien stödjer till stor del det resultat som framkommit.  

Upplever medarbetarna då att deras förväntningar på organisationen stämmer överens med 

den verkligheten som existerade inom organisationen när de blev anställda? Det framkommer 

i resultatet att de förväntningar som finns när man kommer som ny in i organisationen skiljer 

sig en del mellan individerna. Den största skillnaden gällande medarbetarnas förväntningar 

som inte matchat med organisationens löften handlar främst om medarbetarnas 

arbetsuppgifter och deras nya roll som de förväntats inta. Här finns en otydlighet och brist på 

struktur som verkar hänga ihop med organisationens snabba utveckling. De förväntningar som 

rört den sociala delen av medarbetarnas förväntningar på den nya organisationen har däremot 

infriats, eller till och med överträffats. Det går utifrån detta resultat att dra paralleller till teorin 

om de transaktionella och relationella kontrakt som uppstår mellan medarbetare och 

arbetsgivare. Då Rousseau (1995) uttrycker vikten av att ha fungerande relationella 

psykologiska kontrakt framför transaktionella. Det finns dock inget i resultatet som tyder på 

att dessa förväntningar som infriats eller inte skulle vara något som påverkat medarbetarnas 

lojalitet. De mekanismer som varit mest avgörande för att respondenterna skall knyta an till 

organisationen handlar om att medarbetaren får en förståelse för sin egen roll och prestation 

för organisationens utveckling. Detta skapar en meningsfullhet som leder till att 

intervjupersonerna blir motiverade att fortsätta vilja utveckla sig själva och organisationen.  

Resultatet i studien beskriver vikten av att det finns en balans mellan lojalitet, ärlighet och 

uppriktigheten som måste komma ifrån både arbetsgivaren och arbetstagaren. De 

förväntningar medarbetarna har när de kommer nya till organisationen visar sig ha betydelse 

för hur relationen mellan dessa parter skall utvecklas. Något som visar sig vara av stor 

betydelse för att skapa lojalitet och meningsfullhet är upplevelsen av att man bidrar med något 

till organisationen. De nyanställda ser inte att lojalitet mot en organisation ligger i hur länge 

man stannar kvar, utan mer vad man faktiskt bidrar med till organisationen och dess 

utveckling. Det handlar därmed mer om de förväntningar man har när man kommer in i en 

organisation alltså hur det psykologiska kontraktet ser ut mellan parterna. Även om lojalitet är 

något som tros kunna skapas av organisationen uppfattas det som om mycket finns i den 

organisationskulturen man verkar i. Hög eller god lojalitet kan sägas smittas, förvärvas, från 

de tidigare anställda till de som kommer nya in i en organisation genom dess kultur, som man 

accepterar och tar till sig. Detta behöver inte alltid vara något som är en styrka för 
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organisationen (Meyer & Allen, 1997). Det går likafullt att dra slutsatser om lojalitetens 

betydelse vilka är att samtliga intervjupersoner upplever begreppet lojalitet som ett sätt att 

vara ärlig. Det finns en del huvudsakliga principer som gäller för att lojaliteten skall bli 

uppfylld, det mest väsentliga är att ärligheten och uppriktigheten då kommer ifrån båda 

parterna enligt resultatet. Resultatet antyder dock att bristen på struktur och rutiner inom 

organisationen skapar en oro och risk för att de psykologiska kontrakten skall brytas. Särskilt 

då resultatet indikerar att de förväntningar medarbetarna ofta upplever från organisationen är 

otydliga och outtalade. 

Arbetet med employer branding inom den aktuella organisationen visar sig ha en vridning och 

fokus på arbetet handlar till stor del om att attrahera och rekrytera nyanställda till 

organisationen. Något som man kan se i flertalet organisationer när det gäller employer 

branding-arbetet (Parment & Dyhre, 2009). Fokus på detta har till stor del varit nödvändigt då 

organisationen varit i en stor expansiv fas under en period. Det kan dock vara viktigt att 

organisationen även får rutin och struktur på de övriga delarna inom employer branding som 

behandlar att behålla och avsluta de anställda som man har. Följer man Kunerth och Moselys 

(2011) förslag när det gäller arbetet med employer branding, att använda sig av tydliga 

strategier och ett integrerat arbete med de tre olika delarna, attrahera, behålla och avsluta. 

Skulle det i sin tur kunna leda till att organisationen skapar den struktur och de verktyg som 

intervjupersonerna uppenbarligen saknar på detta företag. Från organisationen krävs dock att 

man kontinuerligt arbetar med att knyta an och arbeta effektivt med att behålla de ”rätta” 

personerna man behöver ha i organisationen.  

Det framkommer i studiens resultat att intervjupersonerna ville ha mer ansvar och en tydligare 

struktur gällande vilka utvecklingsmöjligheter som finns för dem, vilket i sin tur kan bidra till 

att det upplevs som svårare att lämna organisationen. Återkopplingen som de får på sina 

insatser blir därför mycket väsentlig för samtliga intervjupersoner och är en av de faktorer, 

ihop med utvecklingsmöjligheter, som gör att de tyckte deras arbete är mycket motiverande 

och intressant. Den feedback medarbetarna får på sitt arbete är något som Locke (1996) 

förespråkar då återkopplingen på ens arbetet medför en ökad prestation. Den tillgivenhet som 

från början handlar om en känslomässig lojalitet bör med andra ord kunna växa till en mer 

normativ lojalitet, där medarbetaren stannar kvar för att han/ hon känner en plikt och 

skyldighet att vara kvar hos sin arbetsgivare. Den slutsatsen skulle man kunna dra utifrån de 

personer som varit anställda en längre tid inom organisationen och därmed upplevde en 

kraftigare anknytning och starkare band till organisationen. Som organisation bör man dock 

ställa sig frågan vad det i praktiken innebär att ha medarbetare som stannar kvar på grund av 

att de känner ett inre krav. Skulle dessa medarbetare komma att vara lika högpresterande som 

de nyanställda eller har de helt enkelt anpassat sig för mycket efter organisationen normer och 

kultur. I förstudien som gjordes på samma organisation framkom det att lojalitet sågs av de 

intervjuade som något självklart som organisationen kunde skapa hos sina medarbetare, det 

var tydligt att just balansen mellan att kunna ge och ta var grundläggande. Som anställd 

innebar det en viss förväntan från arbetsgivaren att medarbetarna skulle komma med tips och 

förslag på förändringar och förbättringar för att organisationen skulle utvecklas och drivas 

framåt. Detta resultat från förstudien stämmer väl överens med resultatet i denna studie. Det 

kan fortfarande vara väsentligt med en balans mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att 

uppnå en hög prestation och utveckling för organisationen (Bang, 1999).  

Flera av intervjupersonerna såg det som ett problem att många anställda med seniorkompetens 

inte stannade kvar utan valde att lämna organisationen. De två primära bekymren handlade 

först om förlusten av senior kunskap men även att detta beteende hade en slags snöbollseffekt 

som spred sig. Ingen av de intervjuade hade några planer på att själva stanna kvar inom 
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organisationen i mer än två till tre år, vilket gick att koppla till den rådande norm som fanns 

inom organisationen, då ingen kunde beskriva varför denna tidsram fanns. Samtliga av de 

intervjuade var relativt nyanställda och ingen hade i dagsläget sökt eller letat efter en ny 

tjänst. Vilket delvis motsäger tidigare forskning som visar att 40 % av unga anställda, 

Generation Y, med ett heltidsarbete, aktivt har sökt andra externa arbeten (Parment & Dyhre, 

2009). Den relativt korta anställningstid de intervjuade har kan vara en av anledningarna till 

detta. Det konstanta arbetssökandet till andra organisationer kan i många fall handla mer om 

en slags bekräftelse från medarbetaren, än det faktum att man inte trivs på sin aktuella 

arbetsplats. Parment och Dyhre’s (2009) forskningsresultat skulle kunna vara väsentligt för 

organisationer med många Generation Y medarbetare, då man som organisation ständigt 

behöver vara attraktiv för att behålla sin personal.  

De psykologiska kontrakt som från början är ofullständiga men utvecklas med tiden visar 

vikten av hur organisationen profilerar sig och att denna bild senare stämmer överens med hur 

de nyanställda upplever företaget (Rousseau, 2001). De höga kostnader som läggs på 

organisationen då det psykologiska kontraktet bryts framkommer i Rousseau’s (2001) studie 

ha tre grunder. Det ena är då arbetstagaren upplever ett kontraktsbrott och medvetet eller 

omedvetet drar ner på sitt arbetstempo och blir mindre effektiv. Denna kostnad kan ofta vara 

svår att märka från organisationens sida. Kontraktsbrottet kan också bidra till att medarbetare 

börjar tala illa om företaget både internt och externt, vilket snabbt kan sprida sig. Det tredje är 

att personer väljer att lämna organisationen, då kan det vara av betydelse att det finns ett 

välfungerande employer branding-arbete, så att organisationen här får möjlighet att snappa 

upp missnöjet och försöka lindra skadan. Som det framkommer i resultatet menar en av de 

intervjuade att det kan vara viktigt att organisationen tydligt visar att dörren tillbaka inte alltid 

är stängd om man väljer att prova på något annat. Det kan dock vara svårt att ändra sitt 

tankesätt när ett beslut väl har tagits, detta gäller för båda parterna (Rousseau, 2001). 

Forskaren fortsätter och jämställer detta med en sjuk som har fått fel diagnos vid sjukdom. 

Det kan ändå vara värt ett försök att ta tag i kontraktsbrott då detta ofta leder till negativa 

rykten som lätt kan få fotfäste och spridas. Detta är något som är vanligt förekommande vid 

förändringar inom organisationer, ryktena kan då förstora problemen och leda till att 

medarbetarna motiveras negativt (Erikson, 2008). Risken finns alltså att fler kontrakt blir 

brutna om organisationen inte tar tag i problemen. Såväl den interna som externa 

kommunikationen blir därmed mycket avgörande för hur medarbetarna, både de nuvarande 

men även de blivande, kommer att ha för tankar om organisationen. Exempelvis är 

interkommunikationen mycket avgörande för att förebygga kontraktsbrott. Detta kan bland 

annat ske genom att organisationens chefer och mellanchefer var tydliga med vilka 

förväntningar och skyldigheter som medarbetarna har till organisationen. Men lika viktigt är 

att dessa ledare är lyhörda för de förväntningar och eventuella löften som medarbetarna är 

övertygad om att organisationen skall upprätta.      

Det framkom i resultatet att intervjupersonerna upplevde att organisationen konstant stod 

inför förändringar, men de ansåg att detta var ett naturligt sätt för organisationen att växa och 

utvecklas, även om det upplevdes finnas vissa nackdelar med denna dynamik. Organisationen 

har här ett stort ansvar att se över sin kommunikation för att överbygga den oro och det 

missnöje som vissa förändringar kunde skapa hos medarbetarna. I resultatet framkom det att 

återkopplingen på respondenternas arbete därför blev mycket väsentligt, framförallt för att 

intervjupersonen skulle kunna få en förståelse vad de faktiskt bidrog med till organisationen. 

Det fanns dock en del brister, särskilt på vissa avdelningar, där det varit konstanta 

förändringar gällande vem som styrt dessa grupper. Det som intervjupersonerna fann mycket  
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positivt var att mycket av deras egen utveckling till stor del skett genom kollegor. Denna 

kunskapsspridning har kunnat möjliggöras tack vare det positiva och optimistiska 

arbetsklimat som de upplevde fanns inom organisationen.  

I resultatet framkom det även att några av de intervjuade såg sig som underbetalda för det 

arbete och den prestation som de utförde gentemot organisationen. Det framkommer tydligt 

vilket missnöje detta skapar för de personerna som inte är nöjda med sina löner. Man kan dra 

paralleller här till Herzbergs (1987) teori, om att lönen endast är en hygienfaktor. Särskilt då 

de som är nöjda eller relativt nöjda med sin lön inte har ägnat detta någon större tanke. 

Missnöjet de anställda känner utifrån hygienfaktorerna kan ibland ha vuxit och fått fäste till 

flera delar av organisationens arbete. Därför kan det vara av vikt när man diskuterar de olika 

hygienfaktorerna att man väger in att medarbetare ofta har en stor tilltro till sitt egna bidrag 

till organisationen (De Jong et al. 2009). I synnerhet då medarbetarens bidrag till 

organisationen kan vara mycket betydelsefullt för individen.  

Organisationskulturen som i resultatet till stor del knyts till de personer som arbetar inom 

organisationen tyder på att det finns ett mycket positivt arbetsklimat. Även om 

organisationskulturen är förankrad i den kontext den befinner sig i kan man utifrån resultatet 

dra slutsatsen att organisationens grundare har en stark koppling till dess kvalitet och 

inverkan. Anledningen till detta är då någon av grundarna fortfarande, trots att organisationen 

har cirka 500 anställda, är med och godkänner de som blir nyanställda i organisationen. 

Genom att grundarna aktivt deltar i rekryteringsprocessen skulle man kunna föreställa sig att 

de som blir anställda har gemensamma attityder och värderingar som lätt kan återkopplas till 

organisationens egna normer och värderingar (Bang, 1999). I förstudien framkommer det att 

man rekryterar brett för att få en mångfald inom organisationen, detta kan ändå bidra till att de 

anställda är likasinnade och har samma attityder. Detta rekryteringsarbete bör ändå ses som 

något positivt då samtliga av intervjupersonerna tagit till sig kulturen och dess värdeord på ett 

positivt sätt. Istället för att hamna i ett vakuum av likatänkande, groupthink, använder man sig 

av varandra för att växa och att utvecklas. Användandet av varandras kunskaper för att 

utveckla sig själv och organisationen brukar benämnas som teamthink (Granberg, 2003).  

Intervjupersonerna ser en styrka i att det finns en stark organisationskultur och beskriver det 

som ett sätt att klargöra vilka förväntningar och möjligheter som finns. Den genomträngning 

som kan uppstå och styra medarbetarnas beteende kan exempelvis handla om att det är inte 

bara accepterat, utan även förväntas att medarbetarna skall arbeta långt över 40 timmar i 

veckan. Med en stark organisationskultur kommer det beteendet inte att bli ifrågasatt, istället 

kommer dessa handlingar att fortsätta (Alvesson & Svenningsson, 2008). Särskilt om ett 

sådant beteende framöver skulle bli belönat, genom exempelvis en befordran eller liknande. 

Medarbetarna blir då både deltagare som en produkt av den kultur de arbetar i (Trollestad, 

2000). Vilket kan leda till att medarbetarna i många fall väljer att inte ifrågasätta kulturen som 

existerar. Det kan då ha uppstå en viss övertro till organisationskulturens och dess makt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Finns det då en risk att medarbetarna efter en tid i 

organisationen blir ja-sägare och att de slutar att utveckla sig själva och organisationen och att 

den eftersträvansvärda balansen försvinner?  

Ser man till hur Generation Y vill profilera sig, som den hungrige och drivne medarbetaren 

skulle man kunna ana att det här uppstår ett visst glapp mellan organisationen och dess unga 

medarbetare. Då Generation Y medarbetaren vill vara självständig och stå fri ifrån 

organisationen (Parment, 2009). Även om denna generation anser sig vara friare och ha fler 

valmöjligheter finns det nog vissa grundläggande principer som är svåra att gå ifrån. Ett 

exempel på det är människans behov av att känna tillhörighet och passa in (Alvesson, 2001). 
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Särskilt då situationen har en större inverkan på individers beteende än deras personlighet, 

detta gäller även personers attityder som är starkt kopplat till deras tidigare erfarenheter 

(Makin et al., 1996). Med den kunskapen blir det tydligare att det går att påverka och styra 

medarbetarnas beteende genom en väl fungerande och stark organisationskultur oberoende 

vilken generation man tillhör. Som organisation bör man dock beakta denna styrning med en 

viss reservation och fundera vad det kan bidra till utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Metoddiskussion 

Studien har utgått från en deduktiv ansats där fyra olika teman var bestämda i förväg. Detta 

kan ha gjort att studien blivit begränsad till sina teman och inte varit öppen och lyhörd för fler 

infallsvinklar (Langemar, 2008). Denna medvetenhet har jag dock haft med mig och skulle 

det framkommit fler teman av intresse har det funnits utrymme att applicera in dessa i studien. 

Det finns alltid svårigheter när det gäller kvaliteten vid kvalitativa studier, särskilt då både den 

som intervjuar och den som blir intervjuad har en viss förförståelse inom ämnet och eventuellt 

ett bakomliggande syfte. Den intervjuade kan bland annat försöka understryka och betona de 

positiva delarna inom organisationen. Detta är något jag har varit medveten om, därför har jag 

valt att inte ta med de uttryck och citat i resultatet som jag upplevt alltför tillgjorda, inövade 

eller säljande. Jag har även för min egen del vid intervjutillfällena tänkt på hur jag som 

intervjuar kan påverka respondenterna och försökt att hålla mig så objektiv jag kunnat inför 

de olika ämnena. Jag har följt den semistrukturerade intervjumallen vid samtliga 

intervjutillfällena vilket har höjt studiens kvalitet, jag förde även anteckningar efter varje 

intervju och följde på så vis upp om det var något som borde kompletteras eller justeras. 

Frågorna i intervjuguiden hade en naturlig följdordning och jag upplevde även att 

intervjupersonerna tyckte det då samtliga av intervjupersonerna hade lätt för att svara och 

förstå de olika frågorna och deras betydelse. Frågebatteriet kan se komplext ut men många av 

frågorna behövde dock inte ställas då de besvarades i de mer öppna frågorna. 

Då jag intervjuat sex personer inom organisationen som arbetat på olika avdelningar blir 

bilden av hur organisationen egentligen arbetar med lojalitet och de olika temana ganska 

begränsad och splittrad, vilket leder till ett relativt varierade perspektiv. Jag anser mig ändå 

kunna dra vissa slutsatser vad det gäller medarbetarnas upplevelse inom organisationen.  

Generaliserbarheten är till stor del begränsad i en kvalitativ studie, men då jag eftersökt olika 

mekanismer i organisationen har det inte varit väsentliga att majoriteten av intervjupersonerna 

skall ha en och samma upplevelse eller åsikt. Att generalisera en studie med sex deltagare i en 

kvalitativstudie medför vissa metodologiska problem då varje respondents upplevelse är unik. 

Det är därmed omöjligt att svara på om de upplevelser och erfarenheter som framkommit 

skulle förstärkas eller försvagas i en större kvalitativ studie. Däremot hade antagligen 

ytterligare faktorer och processer inom organisationen framkommit om jag intervjuat fler 

personer på olika avdelningar då det var mellan avdelningarna som de största variationerna 

fanns. Användbarheten i studien kan ändå anses var god då ämnet lojala medarbetare är något 

som är mycket relevant med tanke på dagens utveckling och behovet av att anställa och 

behålla de ”rätta” medarbetarna. Det är även viktigt för organisationer att förstå vilka 

mekanismer inom organisationen som tilltalar de nya medarbetarna, Generationen Y. De 

mekanismer som framkommit i studien bör dock ställas i kontrast till om de verkligen är 

unika för Generation Y eller om det snarare är arbetslivet som har förändrats och inte de olika 

generationerna som verkar inom det.  

Avslutande reflektioner  

De slutsatser som kan dras utifrån studien är att det är viktigt att organisationen arbetar och 

håller sig till de löften och förväntningar som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
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Arbetsgivaren bör därför inte erbjuda mer än vad som kan hållas för att undvika eventuella 

psykologiska kontraktsbrott som i sin tur kan leda till stora kostnader för organisationen.  

Det framkommer även i studien att medarbetarna behöver uppleva att de tillför något till 

organisationen som medverkar och skapar en känsla av meningsfullhet. För detta behövs 

tydliga riktlinjer, strukturer och verktyg för att medarbetaren skall känna sig sedd och växa 

med organisationen. Framtidens anställda må ha andra krav på sin arbetsgivare men de ser 

också på sig själva och på sin karriär på ett annorlunda sätt mot tidigare generationers 

arbetare.    

För framtida studier skulle det vara intressant att få svar på om det är på grund av missnöje 

och psykologiska kontraktsbrott som gör att många väljer att lämna organisationen eller om 

den omtalade snöbollseffekten, normen, har en starkare inverkan. Det hade även varit av 

intresse för att få en större och djupare förståelse för vilka mekanismer som stärker och 

försvagar lojaliteten och om dessa är specifika för Generation Y. Dessa områden hade 

förslagsvis kunnat följas upp med en enkät för att lyckas nå fler medarbetare, genom det 

resultatet skulle man eventuellt kunna dra tydligare och mer generella slutsatser om vad det är 

som påverkar medarbetarna till att lämna organisationen och vad som är bidragande till att 

medarbetarna väljer att stanna kvar. 
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Intervjuguide  

Beskriv syftet med intervjun och dess upplägg 

Jag vill undersöka utifrån ett medarbetarperspektiv, hur du upplever begrepp som 

commitment/ lojalitet, employer branding och psykologiska kontrakt. Huvudfrågeställningen 

till uppsatsen; Hur upplever medarbetarna att deras förväntningar på organisationen stämmer 

överens med verkligheten? 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Det finns naturligtvis inga felaktiga eller rätta svar. 

Jag är intresserad av dina erfarenheter och tankar kring begreppet lojalitet och hur du upplever 

organisationskulturen. Jag blir förstås tacksam om du är så öppen som möjligt i dina svar.   

I studien kommer jag att leta efter mönster i intervjuerna och det är dessa som jag kommer att 

analysera i resultatet. Ni kommer inte att nämnas i materialet vid namn eller tjänst inom 

organisationen.   

Återkoppling 

Du kommer om du vill få återkoppling av resultatet när uppsatsen är färdigställd. 

Har du några frågor eller funderingar innan vi sätter igång? 

Bakgrundsfrågor 

Namn och ålder? 

Vill du beskriv din anställning innehåll och ansvar?  

Vill du ge mig en kort beskrivning av vad du har för utbildning? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Lojalitet och psykologiska kontrakt: 

Kommer du ihåg vad du hade för förväntningar på ditt arbete innan du började arbeta här? 

Var kom förväntningarna ifrån? 

Vad var det första som slog dig i den här organisationen när du anställdes här? 

Minns du när du var ny här, berätta?  

Stämde förväntningarna överens med hur du upplevde den första tiden? 

Varför arbetar du för detta företag?  

Vad skiljer den organisationen från den där du arbetade tidigare? 

Har organisationen brutit något löfte mot dig? 

Upplever du att du får tillbaka det du sätter/investerar in i organisationen, på vilket sätt? 

Vad är lojalitet för dig? 

Tror du att man som organisation kan skapa lojalitet från sina medarbetare, hur? 
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Förtjänar en organisation din lojalitet? Varför? 

Upplever du att det idag finns en stress att inte fastna hos en och samma arbetsgivare? På 

vilket sätt? 

Är du nöjd med din utveckling här? 

Vilken väg skall du gå för att utvecklas här? 

Vad får du för stöd för att utvecklas? Vad krävs av dig?  

Kan du berätta om senast du fick feedback på ditt arbete? 

Vad gör ditt arbete meningsfullt? 

Vet du vilka värdeord ni har här? 

Finns det något i organisationen och dess värderingar som passar ihop med dina egna 

värderingar? Vilka, varför?  

Hur skulle du beskriva organisationskulturen här? 

Vad har varit avgörande för att du skall ha knutit an till företaget? 

På vilket sätt känner du dig knuten till organisationen? (emotionell/skuld) 

Hur länge tror du att du kommer vara kvar inom denna organisation? 

Vad skulle krävas av en organisation för att du skulle stanna kvar? 

Har du sökt andra arbeten? Varför? 

Skulle organisationen kunna göra något för att du skulle känna dig tvungen/bunden att stanna 

kvar? 

Upplever du att det skulle vara svårt att lämna din tjänst idag, varför? 

Vad skulle få dig att lämna organisationen? 

Vad är den största fördelen att arbeta här anser du?  

Om du skulle förändra något här vad skulle det vara? 

Är du nöjd med din lön? 

Är du nöjd med dina förmåner?  

Vad har du för mål i arbetslivet, framtidsplaner? 

 Jag får tacka för din medverkan.  

Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 Är det ok att jag återkommer om jag skulle ha några fler frågor? 

 


