
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

PAO-programmet 

Vt 2013 

Handledare: Tina Forsberg Kankkunen 

 

 

En organisations  

employer brand  

image riktad mot redan 

anställd personal 

En kvalitativ studie om en organisations sats-

ningar för att påverka sin employer brand 

image utifrån sociala och ekonomiska utbyten 

på arbetsplatsen  

Erik Lindberg och Fredrik Åberg



      

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken bety-

delse sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan 

anställd personal. Detta eftersom mycket tidigare forskning kring ämnet är av kvantitativ art 

och inriktad på att attrahera potentiella rekryter snarare än redan anställd personal. Denna 

studie jämför även likheter och skillnader mellan chefer och personal. För att undersöka hur 

en organisation kan attrahera redan anställd personal tas avstamp i hur tidigare forskning re-

dogör för hur fenomenet employer brand image används. Den teoretiska utgångspunkten för 

studien är att individer i sociala interaktioner gör utbyten där något ges och fås. Dessa utbyten 

kan karaktäriseras som antingen sociala eller ekonomiska. 

Denna studie baseras på en förstudie som författarna tidigare gjort på en av ett oljebolags ben-

sinstationer. Denna studie genomfördes på samma oljebolags huvudkontor där chefer och 

personal från flera av organisationens avdelningar intervjuades. Detta gjordes med åtta semi-

strukturerade intervjuer där hälften var chefer och hälften var personal.  

Av resultaten framgår att de centrala sätten som personal och chefer beskriver de viktigaste 

sociala och ekonomiska utbytena är utifrån samarbete, nätverk och möjligheter till långa och 

breda karriärer, bonussystem och utbildningar. Mellan chefer och personal finns stora likheter 

i hur de två grupperna beskriver de viktigaste sociala och ekonomiska utbytena. Analysen av 

resultatet tyder på att organisationens frukostmöten, nätverk och möjligheter till långa och 

breda karriärer enligt intervjupersonerna påverkar utbytena. Diskussionen visar att sociala 

utbyten påverkar varandra medan ekonomiska är särkopplade. Däremot verkar sociala och 

ekonomiska utbyten påverka varandra. De olika utbytena kan också studeras ur nätverk- och 

beroendeperspektiv. 

Nyckelord 

Social exchange theory, sociala och ekonomiska utbyten, employer brand image, employer 

branding,  
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Inledning 

Denna kvalitativa studie ämnar undersöka sociala och ekonomiska utbyten och hur dessa kan 

användas i en organisations employer brand image riktad mot redan anställd personal. Detta 

är ett relativt outforskat område eftersom mycket fokus läggs på employer brand image riktad 

mot potentiella rekryter. Att förlora redan anställd personal som följd av en organisations bris-

tande satsningar på employer brand image kan vara kostsamt. Exempelvis beskriver Johanson 

och Johrén (2012: 20-21) att avvecklingen och nyrekryteringen av en civilingenjör kan kosta 

1,2 miljoner kronor. 

Employer brand image är ett verktyg som framförallt företag verksamma i service-branschen 

med fördel kan använda sig av för att attrahera den bäst kvalificerade personalen (Knox och 

Freeman, 2006; Priyadarshi, 2011). Den bild av företaget som förmedlas mot potentiella re-

kryter är ett konkurrenskraftigt verktyg precis som bilden av företagets produkt som förmed-

las till kunder (ibid). Mycket tidigare forskning fokuserar på employer brand image riktad mot 

potentiella rekryter vilket motiverade Priyadarshi (2011) att inrikta sig på fenomenet mot re-

dan anställd personal. Han visade i en studie att den bild företaget förmedlar till redan anställd 

personal påverkar arbetsprestation och viljan att säga upp sig (ibid). Av samma anledning 

avgränsas employer brand image i denna studie som riktad mot redan anställda. 

Social exchange theory bygger på rationella antaganden om individen som nyttomaximerare 

utifrån personliga preferenser (Coleman, 1987; Emerson, 1987). Teorin ser på sociala inter-

aktioner mellan individer som utbyten där något ges och fås och att dessa utbyten kan delas 

upp i sociala och ekonomiska (ibid). De sociala utbytena mellan individer är av immateriell 

karaktär där en ömsesidighet föreligger (Blau, 1987; DeConinck, 2011). De ekonomiska utby-

tena handlar om materiella utbyten som i sin yttersta form kan vara ett vanligt köp av en han-

delsvara (ibid).  

Denna studie undersöker hur personal och chefer upplever de sociala och ekonomiska utby-

tena som sker på en arbetsplats. Sedan undersöks hur organisationen de är anställda i använ-

der detta i sin employer brand image riktad mot redan anställd personal. Studien bygger på en 

tidigare mindre studie som författarna genomfört som ses som en förstudie till denna. I den 

framkom efter genomsökning av tidigare forskning att den ofta är av kvantitativ art. Det är 

därför svårt att i teori och tidigare forskning utröna hur de två typerna av utbyten tar sig ut-
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tryck på en arbetsplats. Detta eftersom de mått som används i tidigare forskning bygger på att 

undersökningspersoner i en enkät ska tolka en kort fråga som ”My relationship with my orga-

nization is based on mutual trust” (Shore m.fl. 2006: 848). Det saknas därför djupare kunskap 

kring vad undersökningspersoner på en arbetsplats uppfattar ligger i denna tolkning. Därför 

bidrar denna studie med kvalitativt djupare kunskap och förståelse om hur anställda beskriver 

sociala och ekonomiska utbyten på en arbetsplats. Studien bidrar också med att beskriva vad 

anställda upplever att organisationen de är anställda i genomför för satsningar som de an-

ställda upplever påverkar utbytena på arbetsplatsen. Dessa satsningar har sedan använts i ana-

lysen för att undersöka hur de påverkar utbytena på arbetsplatsen. Detta eftersom det finns 

brister i tidigare forskning kring employer brand image och speciellt employer brand image 

riktad mot redan anställd personal snarare än mot potentiella rekryter. 

Syftet med studien är därför att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken bety-

delse sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan 

anställd personal. 

För att besvara detta syfte formuleras följande frågeställningar: 

 Hur beskriver chefer och personal de viktigaste sociala utbyten som sker på arbetsplat-

sen? 

 Hur beskriver chefer och personal de viktigaste ekonomiska utbyten som sker på ar-

betsplatsen? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan chefer och personal vad gäller hur de be-

skriver de viktigaste sociala och ekonomiska utbytena? 

 Hur kan de satsningar organisationen gör som påverkar organisationens employer 

brand image riktad mot redan anställd personal förstås utifrån sociala och ekonomiska 

utbyten? 

Studien avgränsas till en organisations huvudkontor eftersom den kvalitativa ansatsen och 

studiens begränsningar inte möjliggör ett större studieobjekt. Vidare begränsas intervjuperso-

nerna av samma anledningar till åtta stycken men från olika avdelningar på organisationens 

huvudkontor för att få en viss spridning i urvalet. För att bidra med ny forskning avgränsas 

också studien av att intervjupersonerna är redan anställd personal snarare än potentiella rekry-

ter. 
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Teori och tidigare forskning 

Syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken betydelse 

sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan anställd 

personal. För att besvara detta presenteras i detta avsnitt de grundläggande delarna av social 

exchange theory som bygger på att det i sociala interaktioner sker utbyten. Sedan presenteras 

hur tidigare forskning använt social exchange theory för att undersöka och utveckla synen på 

utbyten mellan ledare och följare, som kan vara arbetsgivare och anställda. Den tidigare 

forskningen som presenteras försöker också definiera de egenskaper som karaktäriserar soci-

ala och ekonomiska utbyten. Till sist presenteras tidigare forskning som definierar och under-

söker employer brand images betydelse för organisationer. Detta för att se hur organisationer 

kan attrahera personal. I avsnittet belyses också att tidigare forskning brister i forskning kring 

employer brand image, speciellt den riktad mot redan anställd personal. 

Teori 

Social exchange theory har skapats genom flera teoretikers bidrag. Detta innebär att det finns 

olika nyanser av teorin och att olika social exchange-teoretiker ser på socialt handlande något 

olika. Gemensamt är dock att teorin bygger på tanken att individer gör rationella val. Ytterlig-

heten av detta är det ekonomiska synsättet där individer alltid väljer det val som ger bäst av-

kastning till minsta möjliga insats (Heath, 1976). Individer kan dessutom göra beräkningar av 

risker och osäkerheter i sina val. För interaktioner mellan människor innebär rationella val att 

ett utbyte mellan individer endast sker om båda individer räknar med att nå en lönsam avkast-

ning på utbytet. Dessutom kommer utbytet försvinna om den ena parten hittar ett annat utbyte 

som ger bättre avkastning för samma eller mindre kostnad (ibid). Social exchange theory kan 

dock utgå från en något ”mjukare” variant av rationella val. Detta innebär att individer har 

värderingar, mål och mening och att individers beteende är relaterat till dessa utan att vara 

överkalkylerande (Emerson, 1987). Handlandet framstår alltså inte som objektivt rationellt, 

utan handlandet är rationellt utifrån individens egna preferenser. Människan är kapabel att 

göra beräkningar på vad en handling medför för kostnader och vinster men skillnaden från ett 
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rent ekonomiskt perspektiv är dock att människan också kan agera utan att göra noggranna 

beräkningar (ibid). 

Social exchange theory bygger på att allt socialt handlande sker genom ett ömsesidigt utbyte 

mellan individer som grundar sig i ett givande och tagande (Blau, 1987). En social handling 

mellan två personer ger upphov till en andra social handling som i sin tur ger upphov till en 

tredje och så vidare. Det kan exempelvis handla om att en person ber en annan person om 

hjälp vilket leder till att den andra personen får respekt av den första. Den andra personen ger 

då i nästa sociala handling hjälp och den första får då kunskap (ibid). Detta sätt att se på soci-

alt handlande sågs i början av social exchange theorys utveckling som ett tudelat utbyte där 

endast två individer är inblandade (Yamagishi, 1987). Senare har däremot synsättet att socialt 

handlande skapar en enorm mängd olika sociala utbyten i interaktioner mellan individer do-

minerat. Dessa interaktioner kan därför studeras utifrån omfattande nätverk av individer 

(ibid). På så sätt kan individer studeras utifrån sociala utbyten i exempelvis organisationer. 

Det är också detta strukturella perspektiv som enligt Turner (1987) är social exchange theorys 

största förtjänst. Fokus behöver nämligen inte vara på individers personliga drivkrafter och 

motiv som ger upphov till interaktioner. Detta eftersom social exchange theory tar för givet att 

när interaktioner sker så får aktörerna ut något av dem oavsett vad som objektivt är förtjänst-

fullt. På så sätt kan teorin även länka mikrostrukturer till makrostrukturer (ibid), vilket även 

det gör att organisationer kan studeras med hjälp av teorin. Enligt Molm (1987) är det är 

också genom det sociala utbytet som beroende kan uppstå. Detta då olika personer i utbyten 

värdesätter det som ges och fås i utbytena olika. Om person A värdesätter något person B kan 

ge väldigt högt, medan person B värdesätter samma sak lågt, innebär det att A är i en beroen-

deställning till B. Detta eftersom B kan utnyttja detta genom att få saker av A som B upplever 

har högre värde än vad B ger (ibid). Detta innebär exempelvis att en anställd kan vara i bero-

endeställning till en organisation eller en chef. 

Heath (Blau, 1964, refererad i Heath, 1976) beskriver att den viktigaste skillnaden mellan 

sociala och ekonomiska utbyten är att det man får tillbaka i sociala utbyten ofta är diffust. 

Dessutom kan det som ges tillbaka i sociala utbyten inte förhandlas av personen som får något 

tillbaka. Det är personen ger något tillbaka som bestämmer när detta ges tillbaka, hur det ges 

tillbaka och vad det är som faktiskt ges tillbaka. Det går inte att specificera i förväg vad det är 

som ska ges tillbaka. Detta medför att det krävs tillit mellan aktörer för att sociala utbyten ska 

fungera vilket också det är en skillnad mellan sociala och ekonomiska utbyten. De sociala 

utbytena påverkar relationen mellan aktörerna på så sätt att det skapar ett band mellan dem 
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(ibid). På motsatt sätt definieras ekonomiska utbyten utifrån att det är tydligt vad som ges och 

fås och därmed är tillit en mindre viktig beståndsdel i ett ekonomiskt utbyte (Heath, 1976).  

Tidigare forskning 

Åtskillnaden av sociala och ekonomiska utbyten 

Kuvaas m.fl. (2012) genomförde en kvantitativ explorativ studie på 106 bensinstationer inom 

samma kedja i Norge. Urvalet bestod av 1306 personer varav 635 svarade. Studien genomför-

des för att utveckla den gängse synen på den så kallade leader-member exchange-modellen. 

Denna modell går ut på att det sker utbyten mellan ledare och följare, vilket exempelvis kan 

vara chef och personal. Enligt modellen finns det låg- och högkvalitativa utbyten, vilket enligt 

den gängse synen är två sidor av samma sak. De lågkvalitativa utbytena är av ekonomisk ka-

raktär och de högkvalitativa av social karaktär. De ekonomiska egenskaperna i de lågkvalita-

tiva utbytena ses snarare som en brist i det sociala utbytet istället för att ses som egen typ av 

utbyte. Studien bidrar med är en ny syn på dessa utbyten där högkvalitativa och lågkvalitativa 

utbyten snarare är av olika slag än olika sidor av samma sak (ibid). Socialt och ekonomiskt 

utbyte mättes genom en 16-gradig skala Shore m.fl. (2006) utvecklat. Kön och anställningsår 

användes i Kuvaas m.fl. studie (2012) som kontrollvariabler. Forskarna menar också att trots 

att de två olika typerna av utbyten är av olika slag kan de existera på samma gång även om ett 

av utbytena troligtvis dominerar. Detta innebär alltså att istället för den gängse synen att ett 

utbyte befinner sig på en viss nivå i ett kontinuum existerar olika typer av utbyten samtidigt. 

Resultaten i studien bekräftar hypoteserna men det visar sig också att det finns en mycket 

svag korrelation mellan sociala och ekonomiska utbyten. Dessa två resultat menar Kuvaas 

m.fl. stöder synsättet i sig att det rör sig om två olika typer av utbyten. Forskarna menar att 

deras studies låga svarsfrekvensen gör att resultatens giltighet i sig kan ifrågasättas. Begräns-

ningar i urvalet gör också att generaliserbarheten brister. Eftersom fyra av de 16 måtten ute-

slöts finns även förbättringar att göras i hur de olika utbytena ska mätas. Av dessa anledningar 

efterlyses fler studier för att undersöka olikheterna i sociala och ekonomiska utbyten (ibid). 

Detta motiverar vår studies kvalitativa ansats som ämnar ge en mer djupgående kunskap kring 

de olika utbytena. Kuvaas m.fl. (2012) studie visar trots bristerna att åtskillnaden mellan soci-

ala och ekonomiska utbyten är en viktig och relevant uppdelning. 
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Sociala utbytens långsiktiga och emotionella karaktär 

Shore m.fl. (2006) genomförde två kvantitativa studier på 384 studenter respektive 181 an-

ställda och mellanchefer. Syftet med studierna var dels att försöka bekräfta en modell med 

social exchange theory som utgångspunkt. I den teoretiska modellen användes upplevt stöd 

från organisationen som variabel som påverkar affektivt respektive fortgående engagemang. 

Affektivt engagemang påverkar i sin tur sociala utbyten och fortgående engagemang påverkar 

ekonomiska utbyten. Sociala utbyten påverkar sedan övergripande arbetsprestation, beteende, 

frånvaro och sena ankomster. Det affektiva engagemanget och de sociala utbytena syftar på 

en emotionell förbindelse mellan anställda och organisationen. Modellen visar att utbyten av 

social karaktär inkluderar socioemotionella aspekter som bygger på tillit. Individer agerar i 

dessa utbyten utifrån förväntan att då man gör någon en tjänst får man något tillbaka på sikt, 

dock vet man inte i vilken form (ibid). Detta leder till ett långsiktigt perspektiv i sociala utby-

ten. Kuvaas m.fl. (2012) definierar de högkvalitativa, det vill säga de sociala, utbytena utifrån 

tillit, förtroende, ömsesidighet, sympati med mera. Dessa egenskaper liknar i hög grad Shore 

m.fl. (2006) beskrivning av sociala utbyten. Både Shore m.fl. (ibid) och Kuvaas m.fl. (2012) 

teoretiska definitioner av sociala utbyten stöds i deras studier. 

Ekonomiska utbytens kortsiktiga och gripbara karaktär 

Shore m.fl. (2006) beskriver fortgående engagemang som något som påverkar ekonomiska 

utbyten vilket i sin tur påverkar frånvaro och sena ankomster. Det fortgående engagemanget 

syftar på ihållande aktiviteter i en organisation där det tydligt går att se vad som går förlorat 

om aktiviteterna avbryts. De ekonomiska utbytena är av materiell, gripbar och kortsiktig ka-

raktär (ibid). På ett liknande sätt beskriver Kuvaas m.fl. (2012) lågkvalitativa, det vill säga 

ekonomiska, utbyten som utbyten av instrumentell, ekonomisk, kontraktuell och kortsiktig 

karaktär. De teoretiska definitionerna av Shore m.fl. (2006) och Kuvaas m.fl. (2012) definit-

ioner av ekonomiska utbyten stöds i deras studier. Det kan dock riktas liknande kritik mot 

Shore m.fl. (2006) studie som kan riktas mot Kuvaas m.fl. (2012) eftersom Kuvaas m.fl. 

(2012) använder samma mått på sociala och ekonomiska utbyten som Shore m.fl. (2006). 

Även resultatens giltighet i sig går att ifrågasätta på grund av den låga svarsfrekvensen (ibid). 

Djupare förståelse och beskrivning av sociala och ekonomiska utbyten behövs, vilket motive-

rar vår studies syfte. 
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Employer brand image 

Knox och Freeman (2006) menar att det blivit allt viktigare för företag att utmärka sig på ar-

betsmarknaden gentemot anställda och potentiella rekryter på samma sätt som man marknads-

för sig mot kunder. Det är en tävling mellan företag för att locka de bästa anställda genom att 

framställa sig som en attraktiv arbetsgivare vilket är speciellt viktigt i servicebranschen. Detta 

eftersom serviceföretags produkter är de anställda i sig. Företag behöver därför ha anställda 

som identifierar sig med företaget och därmed representerar och visar den image företaget vill 

visa. Knox och Freeman genomförde en studie som inriktade sig på nyutexaminerade studen-

ter för att se om employer brand image över huvud taget är relaterat till vilja att ansöka om 

arbete. Den kvantitativa studien genomfördes med hjälp av enkäter hos 2351 sistaårs-

studenter från 22 brittiska universitet. Enkäter skickades också ut till 1117 rekryterare på ett 

internationellt serviceföretag. I studien definieras employer brand image utifrån 20 faktorer 

som framkommit efter en tidigare undersökning hos universitetsstudenter. Även sambandet 

mellan hög employer brand image och viljan att ansöka om jobb undersöktes. Det viktigaste 

resultatet är att ju högre employer brand image ett företag hade desto högre var benägenheten 

för sistaårs-studenter att ansöka om arbete på den (ibid). Detta visar att employer brand image 

faktiskt har betydelse för möjligheten att attrahera personal och därmed är det ett viktigt om-

råde att satsa pengar och energi på. Samma kritik som framförts mot Shore m.fl. (2006) och 

Kuvaas m.fl. (2012) går att rikta mot Knox och Freeman (2006). Att studien riktar sig mot 

potentiella rekryter snarare än redan anställda gör att det motiverar vårt syfte som riktar sig 

mot redan anställda. 

Priyadarshi (2011) menar att forskning och teori kring employer brand image främst fokuserat 

på hur företag framställer sig gentemot potentiella rekryter. Han menar också att forskningen 

är bristfällig även om employer brand image används i stor utsträckning bland företag. Speci-

ellt viktigt är det med employer brand image för företag verksamma i servicebranschen. Av 

dessa anledningar genomförde han en undersökning av ingenjörer på två telekomföretag, både 

med tekniska och icke-tekniska arbeten, på den indiska marknaden. I studien undersöktes om 

employer brand image påverkar anställdas attityder till arbetet (ibid). Han utgår från Knox 

och Freemans (2006) definition av employer brand image. Priyadarshi (2011) beskriver kopp-

lingen mellan employer brand image och personalomsättning, affektivt engagemang och ar-

betstillfredsställelse. Resultaten visar att olika delar av employer brand image visar olika 

samband med olika delar av attityder gentemot organisationen (ibid). Detta kan innebära att 

det mått på 20 faktorer som använts i studien är för omfattande definierat. Oavsett dessa svå-
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righeter indikerar ändå resultaten att det finns en koppling mellan employer brand image och 

möjligheten att attrahera redan anställd personal. Tydligast är sambandet mellan employer 

brand image och viljan att säga upp sig. Priyadarshi (2011) menar att eftersom att det saknas 

mycket forskning kring employer brand image riktad mot redan anställd personal krävs ytter-

ligare kunskap kring fenomenet. Därför syftar vår studie till att använda sig av employer 

brand image riktad mot redan anställd personal. 

Sammanfattningsvis beskriver Blau (1987) social exchange theory som sociala interaktioner 

mellan individer utifrån utbyten där något ges och fås. Kuvaas m.fl. (2012) och Shore m.fl. 

(2006) definierar i deras studier sociala utbyten utifrån bland annat förtroende, tillit, emotion-

ell förbindelse och långsiktighet. Ekonomiska utbyten definieras som utbyten baserat på 

materialitet, gripbarhet och kortsiktighet. Forskarna menar också att mer kunskap krävs kring 

definitionerna av de olika utbytena (ibid). Priyadarshi (2011) menar att mer forskning krävs 

vad gäller hur organisationer framställer sig med employer brand image riktad mot redan an-

ställd personal.  

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras först den kunskapssyn som använts i studien, sedan visas hur detta 

motiverar den kvalitativa ansatsen. En beskrivning hur teorin har använts följer tillsammans 

med en beskrivning av vilken metod som använts. Även tillvägagångssättet för studien besk-

rivs tillsammans med en beskrivning av fallet i form av platsen för studien och intervjuperso-

nerna. I slutet av avsnittet beskrivs tillvägagångssättet för studien och analysen. Kritiska re-

flektioner kring de olika delarna är integrerat i den löpande texten. 

Val av metod 

En konstruktionistisk kunskapssyn har varit utgångspunkten vid genomförandet av studien, 

vilket går ut på att verkligheten består av människors subjektiva konstruktioner (Langemar, 

2008). Creswell (2013) uttrycker det som att kvalitativ forskning använder den ontologiska 

utgångspunkten att det i princip existerar lika många olika verkligheter som det finns männi-

skor. Det tillhörande epistemologiska synsättet är att kunskap samlas in med utgångspunkten 
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att det är vad intervjupersoner säger om deras egna upplevelser som är det verkliga (ibid). 

Våra forskningsfrågor är därför formulerade på så sätt att fokus ligger på vad intervjuperso-

nerna upplever, snarare än en objektiv mätning av vad som görs. 

Langemar (2008) menar att en kvalitativ studie används för att nå förståelse för ett fenomen 

och beskriva detta snarare än att förklara något. Syftet och frågeställningarna i vår studie är 

formulerade utifrån ”hur” snarare än ”vad” vilket innebär att det är denna typ av förståelse av 

fenomenet som söks. Creswell (2013) menar bland annat att den konstruktionistiska kun-

skapssynen och sökandet efter förståelsen för något gör att en kvalitativ ansats är nödvändig 

eftersom det är individers subjektiva verklighet som undersöks.  

Langemar (2008) menar att en studie bäst beskrivs med hjälp av induktion och deduktion som 

ett adjektiv snarare än som ett substantiv. Creswell (2013) beskriver det deduktiva synsättet 

som att forskaren kontrollerar den insamlade datan mot teori. Vår studie beskrivs bäst som 

deduktiv eftersom vi tar avstamp i social exchange theory. Vi har även formulerat syfte, frå-

geställningar och intervjuguide utifrån teori och tidigare forskning. 

Denna studie kan beskrivas som en fallstudie. Creswell (2013) menar att en fallstudie karaktä-

riseras av att något fenomen, organisation eller liknande har specifikt definierade avgräns-

ningar. I den instrumentella fallstudien används ett tydligt avgränsat fall för att illustrera ett 

fenomen eller problem (ibid). Då någon förförståelse kring vilken typ av organisation som 

bäst lämpar sig för att illustrera syftet och frågeställningarna som formulerats i denna studie 

inte fanns, gjordes studien på den organisation som visade intresse för studien. Dock var kra-

vet att organisationen skulle vara ett service-företag eftersom Priyadarshi (2011) menar att 

employer brand image är extra viktigt för denna typ av organisation. Avgränsningen i vårt fall 

utgörs av organisationens huvudkontor i Sverige.  

Creswell (2013) menar att en fallstudie bäst görs med hjälp av djupgående informationssam-

ling genom bland annat intervjuer och dokument. Därför har datainsamlingen skett genom 

semistrukturerade intervjuer och insamlad information från organisationens hemsida som se-

dan användes i intervjuerna. Langemar (2008) beskriver olika typer av intervjuer där den se-

mistrukturerade intervjun är den vanligaste typen som används i kvalitativ forskning. Det är 

en mellanvariant av ytterligheterna ostrukturerad intervju där en diskussion kring ett vitt tema 

förs. Den strukturerade intervjun är helt uppstyrd med färdigformulerade frågor (ibid). I vår 

studie valdes den semistrukturerade formen eftersom ett tydligt formulerat syfte med utvalda 

teman som skulle beröras. På så sätt möjliggjordes för intervjupersonerna att prata ganska fritt 

kring varje tema vilket möjliggjorde att intervjupersonernas subjektiva upplevelser kunde 
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fångas. Dessutom öppnades möjligheten för att ställa följdfrågor. I vår studie har utgångs-

punkten varit att människor är rationella varelser som tar medvetna val utifrån sina preferen-

ser. Detta eftersom det enligt Emerson (1987) är en av social exchange theorys grunder. 

Val av organisation och intervjupersoner 

Organisationen studien är gjord på är ett oljebolag verksamt i flera länder. Organisationen har 

bensinstationer runtom i Sverige men studien är gjord på ett av huvudkontoren. En av studiens 

författare är anställd inom organisationen dock utan koppling till kontoret där studien är ge-

nomförd eller till någon av intervjupersonerna. Studien har inspirerats av en av författarna 

tidigare gjord studie på ett av samma oljebolags bensinstationer som kan ses som en förstudie 

till denna studie. Förstudiens syfte var att ta reda på vilka insatser som en chef genomfört för 

att hålla personalomsättningen på en tillfredsställande nivå samt om dessa uppfattas av an-

ställda och överensstämmer med vad personalen anser viktigt. I den tidigare studien användes 

social exchange theory som utgångspunkt för att sedan basera undersökningen på materiella 

och immateriella påverkansfaktorer samt kortsiktiga och långsiktiga incitament. Denna studie 

har inte samma tydliga fokus på enbart employer brand image utifrån personalomsättning utan 

har ett vidare perspektiv. Dessutom hade förstudien ett fokus på vad en chef genomförde för 

att behålla personalomsättningen på en tillfredsställande nivå. Denna studie syftar däremot till 

att undersöka vad en organisation som helhet gör för att attrahera redan anställd personal. Den 

syftar också till att undersöka utbyten i vidare bemärkelse jämfört med förstudien som under-

sökte utbyten som motivationsincitament för personalen att stanna kvar. Den hade ett tydligt 

fokus på långsiktiga, kortsiktiga, materiella och immateriella påverkansfaktorer. På detta sätt 

har denna studies frågeställningar utvecklats från förstudiens. Gemensamt för båda är dock att 

interaktioner ses utifrån sociala och ekonomiska utbyten. Förstudien har gett oss en teoretisk 

grund att stå på och dessutom hjälpt till att formulera frågeställningar samt syfte även om 

dessa har utvecklats.  

För att få tag på intervjupersoner tog vi kontakt med human resources-avdelningen i organi-

sationen som i sin tur kontaktade anställda från olika avdelningar och med olika positioner 

inom organisationen. Detta kan beskrivas som ett snöbollsurval. Creswell (2013) menar att 

snöbollsurval går ut på att forskaren får tag i en person som sedan förmedlar fler intervjuper-

soner vilket är lämpligt då forskaren har begränsad tillgång till fältet. Urvalets typ och storlek 

varierar beroende på studiens förutsättningar (ibid). Då vi inte hade tillgång till organisation-

ens anställda utan kontaktade human resources-avdelningen är det ett snöbollsurval som har 
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använts. De anställda som var villiga att ställa upp valdes ut som intervjupersoner. Det kan 

därför även beskrivas som ett tillgänglighetsurval som enligt Langemar (2008) innebär att 

forskaren väljer de studieobjekt som forskaren har tillgång till. Eftersom förfrågan till human 

resources-avdelningen hade kriteriet att urvalet skulle bestå av både chefer och personal inne-

bär det att det också kan beskrivas som ett lämplighetsurval. Enligt Langemar (2008) innebär 

detta att de studieobjekt som väljs ut baseras på till exempel den kunskap de besitter. 

Den kritik som kan riktas mot urvalet i denna studie är att en person från organisationen själv 

har valt ut de personer vi sedan intervjuade. Detta kan vara problematiskt då representanten 

från organisationen kan välja ut de personer som bäst beskriver organisationen i goda ordalag. 

De flesta intervjupersonerna hade arbetat inom organisationen större delen av deras yrkes-

verksamma liv. Risken finns att dessa valdes ut för att de bäst kan beskriva organisationen i så 

positiva ordalag som möjligt. Den generellt långa anställningstiden hos intervjupersonerna 

kan också vara positivt då de har en stor kunskap och mycket erfarenheter om organisationen. 

Vi bad om att få intervjua både chefer och personal och organisationen gav oss hälften chefer 

och hälften personal. Totalt var intervjupersonerna åtta till antalet. Urvalet ska inte ses som 

representativt eller generaliserbart till hela organisationen eller annan population. På samma 

sätt kan inte svaren i intervjuerna generaliseras eftersom intervjuerna är öppna för olika följd-

frågor beroende på vad intervjupersonerna säger och olika typer av svar. Generaliserbarhet 

har dock aldrig varit syftet med denna kvalitativa studie.  

Tillvägagångssätt 

I vår studie valdes social exchange theory som utgångspunkt och teorin delades upp i sociala 

och ekonomiska utbyten. Uppdelningen gjordes efter en genomsökning av Stockholms uni-

versitets databas över artiklar och litteratur efter hur social exchange theory använts i forsk-

ning rörande anställdas roll i organisationer. Tidigare forskning kring sociala och ekonomiska 

utbyten efterlyser en större förståelse och djupare kunskap kring fenomenen (Kuvaas m.fl. 

2012; Shore m.fl. 2006). Priyadarshi (2011) efterfrågar mer forskning kring employer brand 

image och speciellt riktad mot redan anställd personal. För att fylla detta kunskapsgap formu-

lerades denna studies kvalitativa syfte. Kontakt togs med flera organisationer via mail men 

organisationen som i förstudien studerats var den enda som var villig att ställa upp. Human 

resources-avdelningen på organisationen tog i sin tur tog kontakt med intervjupersoner, dessa 

var åtta till antalet och bestod av hälften män och hälften kvinnor. De kom från olika avdel-
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ningar inom organisationen och hälften, två kvinnor och två män, hade personalansvar. De 

som hade personalansvar definieras i studien som chefer. Detta eftersom att cheferna då kan 

tänkas ha möjlighet att genomföra satsningar som attraherar sin personal. Intervjuerna genom-

fördes i organisationens möteslokaler på dess kontor och var mellan 45 minuter och en timme 

långa. Varannan intervju leddes av den ena författaren medan den andre antecknade och vice 

versa. Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas i efterhand. Intervjuerna förlöp utan 

större svårigheter. Några intervjupersoner verkade lite avvaktande de första tio minuterna men 

en avslappnad stämning uppstod efter det.  

Creswell (2013) menar att en intervjuguide är bra att i förväg göra för att få struktur på inter-

vjuer. Detta gjordes i vår studie utifrån de tre teman ekonomiska utbyten, sociala utbyten och 

employer brand image. Tre till fyra underfrågor formulerades för varje tema, se bilaga 1. Al-

ternativa frågor formulerades för cheferna. Operationaliseringen av sociala- och ekonomiska 

utbyten och employer brand image gjordes utifrån tidigare forskning. Intervjufrågorna baseras 

på de komponenter som den teoretiska definitionen av sociala- och ekonomiska utbyten och 

employer brand image består av. För att exempelvis undersöka sociala utbyten har vi bland 

annat frågat intervjupersonerna om förtroendet på arbetsplatsen. Förtroende är en av de teore-

tiskt definierade komponenterna av sociala utbyten. 

Eftersom vi intervjuade en organisations anställda som har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgi-

vare finns även en risk för politiskt korrekta svar från intervjupersonerna. Detta kan leda till 

att svaren inte är sanningsenliga och kan skilja sig från verkligheten. Det finns alltid risk för 

social önskvärdhet hos intervjupersoner eftersom de kan vilja visa sig från sin bästa sida för 

forskaren och studiens läsare. Det är svårt för oss att avgöra om detta föreligger i denna studie 

men en läsare av denna studie bör ha det i åtanke. För att försöka motverka denna typ av svar 

har vi i intervjuerna bett intervjupersonerna exemplifiera med konkreta exempel på de sakerna 

som beskrivs.  

Analysmetod 

Langemar (2008) beskriver tematisk analys som ett bra sätt att koda och analysera kvalitativ 

data. Hon beskriver det som att den transkriberade texten kodas genom markeringar i texten 

utifrån teman relevanta för frågeställningen. Sedan tas citat ut från texten som sorteras under 

övergripande teman (ibid). I vår studie har kodningen och analysen utgått från de teoretiskt 

definierade sociala och ekonomiska utbytena samt employer brand image. Intervjupersoner-
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nas svar har genererat underteman utifrån dessa huvudkategorier. På så sätt ville vi kunna 

gruppera och genom analysen koppla ihop teman med varandra. Varje intervju analyserades 

först för sig sedan gicks alla intervjuer igenom en gång till för att få en samlad bild av vad 

som framkom och som försök att hitta nya saker som tidigare missats. När detta hade gjorts 

delades citat in i olika teman där också en kommentar huruvida intervjupersonen var en chef 

eller personal skrevs för att kunna jämföra grupperna mot varandra. 

Kritik kan riktas mot vår analysmetod eftersom det finns risk att vi är färgade av vår förför-

ståelse och teoretiska ståndpunkter. Förförståelsen kan påverkas av vår förstudie där vi kom-

mit fram till slutsatser som vi omedvetet försöker bekräfta. Detta kan leda till att vi omedvetet 

söker efter det vi vill se. Det kan också leda till att vi lägger större vikt än intervjupersonerna 

vid en specifik sak. Dessutom är det vi som har tolkat intervjupersonernas svar vilket kan re-

sultera i missförstånd och att intervjupersonerna inte känner igen sig i sin egen beskrivning. 

Exempelvis om vi tolkar något som mycket viktigt men de själva kanske inte tycker att det är 

viktigt. Som resultat av detta finns risken att vi väljer ut teman som egentligen inte överens-

stämmer med verkligheten. Återigen är detta svårt för oss att avgöra men det bör has i åtanke 

vid läsande av studien. För att försöka undvika att förförståelsens får stor inverkan på ana-

lysen har vi gått igenom intervjuerna flera gånger för att minimera risken att missa något av 

vikt.  

Social exchange theory och den tidigare forskningen gör ingen skillnad mellan män och kvin-

nor varför denna studie inte heller gör det. Social exchange theory bygger i grunden på att 

interaktioner och utbyten sker mellan individer som inte är definierade utifrån sociala grupper 

eller kön. Denna studie avgränsar sig till att undersöka skillnader mellan chefer och personal 

oavsett deras sociala tillhörighet eller kön varför ingen analys har gjorts av detta. Däremot har 

beskrivningen av fördelningen av män och kvinnor angetts för möjlighet till replikering. 

Etiska överväganden 

För att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) har följande åtgärder vidtagits för att uppfylla inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga intervju-

personer blev innan respektive intervju påbörjades informerade om att det är frivilligt att ställa 

upp, att det går att dra sig ur när som helst och att avböja att svara på en viss fråga. Intervju-

personerna fick också ge sitt godkännande till inspelningen av intervjuerna och blev garante-
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rade anonymitet vad gäller individen och organisationen så långt det går. De blev i det sam-

manhanget också informerade om att anonymitet inte kan garanteras fullt ut eftersom möjlig-

heten finns att någon som läser studien kan utifrån citat förstå vem som sagt det. I resultatre-

dovisningen benämns samtliga intervjupersoner som hon, oavsett kön, för att stärka anonymi-

teten. För att stärka anonymiteten har vi inte använt intervjupersonernas personuppgifter i 

någon digital form, utan namn har konsekvent varit omgjorda till siffror. 

Eftersom det inte finns så många stora oljebolag på den svenska marknaden finns risken att 

det utifrån intervjupersonernas svar går att lista ut vilken organisation studien är genomförd 

på. Risken finns också att intervjupersonerna kan identifieras av någon, exempelvis då en in-

tervjuperson ger exempel på en kampanj eller satsning som någon känner igen som vet att just 

den intervjupersonen haft ansvar för den kampanjen. Även om intervjupersonerna är informe-

rade om risken för detta finns risken att intervjupersonen säger mer än vad den egentligen 

velat säga. Denna typ av identifierbar information kommer undvikas att presenteras i resultat-

delen. Eftersom en person från human resources-avdelningen dessutom valt ut intervjuperso-

nerna vet denna person vilka intervjupersonerna är. Detta bidrar också till att anonymiteten 

inte går att garantera. 

Att personen från human resources-avdelningen valt ut intervjupersonerna bidrar också till 

risken för politiskt korrekta svar för att inte ge en dålig bild av organisationen eller för att 

själv framstå som en bra anställd. Detta bör has i åtanke av en läsare av denna studie. Dessu-

tom är en av studiens författare anställd inom organisationen vilket också kan tänkas bidra till 

risken att intervjupersonerna ger en bättre bild av organisationen än vad de egentligen tycker. 

Eftersom denna författare dock inte har någon anknytning till kontoret där studien genomför-

des bör detta ses som försumbart.  

Eftersom det var organisationen som valde ut de personer som skulle medverka i studien finns 

det dessutom ingen möjlighet för författarna att garantera att medverkan gjordes fullständigt 

frivilligt. För att stärka anonymiteten har de åtta intervjupersonernas namn gjorts om till siff-

ror mellan ett till åtta. Dessutom har dessa siffror kastats om så att den person som beskrivs 

som intervjuperson 1 i resultatdelen inte nödvändigtvis är den personen som först intervjua-

des. 
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Resultatredovisning 

Resultatet av denna studie redovisas utifrån sociala utbyten på arbetsplatsen, ekonomiska ut-

byten på arbetsplatsen och vad organisationen gör för att stärka dessa utbyten. De tre delarna 

presenteras utifrån teman som intervjupersonerna tar upp utifrån de sociala och ekonomiska 

utbytenas karaktäristika. Dessa teman exemplifieras med citat från intervjupersonerna. Vad 

gäller den tredje forskningsfrågan råder det stora likheter mellan vad personal och chefer pra-

tar om i intervjuerna. Skillnader dem emellan illustreras i den inledande texten till citaten un-

der respektive rubrik. För att förtydliga vilka citat som tillhör chefer respektive personal har 

detta angetts i slutet av citatet. Samtliga intervjupersoner benämns som hon, oavsett kön, för 

att stärka anonymiteten. 

Sociala utbyten på arbetsplatsen 

Respondenterna berättar under intervjuerna om samarbetet på arbetsplatsen som en beskriv-

ning av sociala utbyten i arbetet. Samarbetet beskrivs utifrån två typer där det första beskrivs 

som ett samarbete i det vardagliga arbetet uppbyggt på tillit och förtroende för varandra. Ex-

empelvis beskriver en chef att det dagliga samarbetet var ett bärande tema på en kick-off: 

[…] så var just det här samarbetet och den här, eh, öppenheten och erkännandet av 

sina brister för att, för att ett samarbete ska fungera så måste man faktiskt gå utan-

för sin egen trygghetszon rätt mycket för att få det att funka. – IP 6, chef. 

Det andra sättet som respondenterna beskrev samarbetet var ett ömsesidigt beroende både 

mellan medarbetare och mellan de olika avdelningarna i organisationen. En av cheferna be-

skriver hur hon går utanför sin arbetsroll och gör uppgifter som inte förväntas av henne ef-

tersom alla enheter på arbetsplatsen är beroende av varandra som en enhet: 

[…] fungerar inte andra delar så fungerar inte mitt jobb heller. Så jag är väldigt be-

roende av att det fungerar eller vi är väldigt beroende av att det fungerar i alla en-

heter och gör det inte det då då måste vi ta upp det. Så samarbete är en sån här 

nyckelfråga för oss. – IP 7, chef. 

Nätverk och nätverkande togs upp i intervjuerna som ett sätt att med hjälp av socialt utbyte 

långsiktigt bygga samarbete i arbetet genom att utbyta idéer och ta hjälp av varandra. En ur 
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personalen beskriver som exempel att som relativt nyanställd gäller det att bygga ett nätverk 

genom för att veta vem man ska vända sig till för att få hjälp: 

[…] då [i början av anställningen] handlar det väldigt mycket om att bygga sitt nät-

verk så att man vet vem som har hand om vad så att man kan fråga och få hjälp och 

ehm ja och synas för sin egen del så att folk ska komma till en själv. – IP 1, perso-

nal. 

En av cheferna berättar om hur hon har utvecklats i arbetet bland annat genom att prova på 

olika arbeten internt och att bygga sitt nätverk: 

Man har fått prova på nya saker och man har också liksom odlat sina kontakter 

litegrann internt va. Alltså man har liksom ett nätverk internt som man jobbar med 

för att, och det är ju, kanske tillbaks till det här men när du snackar om tjänster och 

gentjänster jag menar, dom är dom som du kan liksom rådfråga eller kanske, aa. 

Använda dig utav eller aa. – IP 8, chef. 

Återkommande var det faktum att många inom organisationen arbetat inom organisationen 

under lång tid och under den tiden haft tjänster på många olika avdelningar med olika arbets-

uppgifter vilket stärker det långsiktiga sociala utbytet. En ur personalen beskriver att man får 

fördelar genom att man kan få hjälp via sitt nätverk då man arbetat länge inom organisationen: 

Det är många som har jobbat här jättejättelänge och då har man också cirkulerat 

på många olika platser då känner man folk och då har man lite fördelar av det. – IP 

1, personal. 

Det är till och med så att de flesta tjänster först utlyses internt utan möjlighet för personer som 

inte är anställda i organisationen att söka dem: 

Det sättet vi har i dagsläget funkar väldigt väl att vi går först ut internt, men att vi vi 

ser på att har vi inte kompetensen i huset för rollen så ska vi gå externt. – IP 5, per-

sonal. 

På frågan om det är vanligt att personer byter positioner inom organisationen svarar en ur per-

sonalen att det är få som stannar kvar länge i samma roll och att det ger en större inblick i 

organisationen: 

 Det är många rör på sig det är väldigt få som sitter länge på en och samma tjänst 

och det tycker jag bara är bra för jag menar det är det är innebär ju egentligen att 

man får större inblick i bolaget plus att vi bibehåller folk längre. – IP 5, personal. 
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Intervjupersonerna beskriver vikten av att anställda och organisationen har gemensamma mål 

och normer. De flesta intervjupersonerna menar att ett krav för att kunna arbeta kvar inom 

organisationen är att arbetsgivarens värderingar stämmer överens med ens egna vilket skapar 

en emotionell förbindelse, en av sociala utbytens grunder, med organisationen i form av triv-

sel. En chef beskriver det som en förutsättning för att trivas och vara kvar i organisationen: 

[…] det tror jag är en förutsättning faktiskt för att kunna vara kvar här för dom här 

värderingarna genomsyrar vårt företag i så hög utsträckning så att, så länge dom är 

kvar och dom är dom samma så tror jag att det är en förutsättning för att man ska 

kunna trivas att man faktiskt lever dom och det, kommer jag ihåg, jag hade ett av-

vecklingssamtal med en kille som, han kände att han var inte alls rätt person på, på 

rätt ställe, han kände det själv. Eh, och ville gå någon annan stans, hade andra am-

bitioner, eh, och då sa han det, nej men jag, eh, jag, eh, jag kan inte leva dom här 

värderingarna, jag är alldeles för egoistisk och alldeles för rakt på för att kunna och 

det är väl bra att han liksom såg det. – IP 6, chef. 

En av cheferna berättar att hennes intressen är detsamma som organisationens och att arbets-

uppgifter dagligen genomförs med detta som grund: 

Mitt intresse är ju, är ju detsamma som företagets när jag […] det är ju samma sak 

alltså hade det inte vart det då tror jag inte att jag hade varit kvar. – IP 2, chef. 

Intervjupersonerna beskriver den emotionella förbindelsen som en vi-känsla för organisation-

en. Tre av fyra ur personalen beskriver också den emotionella förbindelsen som en familje-

känsla mellan kolleger, ett begrepp ingen av cheferna använder sig av. En ur personalen säger 

att känslan för sina kolleger bygger högt förtroende och bidrar till att ha kul tillsammans: 

Generellt tycker jag att ehm, man faktiskt, att, att vi har en väldigt stor respekt för 

varandra både i yrkesroll och som individer. Ehm, det måste jag säga att det är en 

väldig. Det är lite som en familj, jag vet att många säger det men men alltså det är, 

det ÄR faktiskt så. Man bryr sig om varandra. – IP 4, personal. 

Det är dock en ur personalen som beskriver att hon i början av anställningen på organisation-

en hade en avvaktande inställning till dessa känslor. Hon berättar att samhörighetskänslan, 

som kommer från bland annat gemensamma aktiviteter, måste ha en verklig tyngd för att av 

henne upplevas som positiv: 

Jag upplevde när jag kom hit att jag kände att det var lite för mycket så här ”wööw 

vad vi är bra” liksom ehm och jag har en liten sån ehm distansierad inställning till 
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det, jag […] tror att min känsla för företaget kommer mer när jag har liksom varit 

ett tag och jag känner att det finns nåt nån substans bakom. – IP 1, personal. 

Sociala utbytens otydliga karaktär beskrivs av intervjupersonerna utifrån deras arbetsroll. Att 

bidra till det övergripande arbetet ur ett långsiktigt perspektiv genom att gå utanför en tydligt 

beskriven arbetsroll uppfattas som självklart och grundläggande som dessutom kan vara en 

förutsättning för att utvecklas inom organisationen. En av cheferna berättar att för att kunna 

göra karriär måste man se en helhetsbild och inte vara låst vid sin specifika arbetsbeskrivning: 

Alltså någonstans får man ju ha en hållning tänker jag va, att om man, antingen 

jobbar man på ett jobb och så är man väldigt, eh, om jag skulle ha varit väldigt 

noga och sagt att det här är mina arbetsuppgifter det här är mitt ansvar, och sen 

skulle jag liksom ha hållt mig väldigt noga inom den här ramen så tror jag inte att 

jag hade fått samma möjligheter jag tror att man måste […] se en helhetsbild och 

[…] walk the extra mile på något sätt liksom. – IP 8, chef. 

En annan chef ger exempel på att hon går utanför sin roll i organisationsstrukturen: 

[…] jag behöver hjälp av mina kolleger i Estland och Lettland till exempel om vi 

har gjort en sak i Sverige och dom ska göra den härefter, då är det klart att jag 

hjälper dom också då kan man tycka att det ligger ju inte i min roll här i, i den här 

lilla rutan här men den ligger ju i mitt ansvar eftersom jag ligger i den här matris-

organisationen […] jag kan till och med bli kopplad till ja men dom gör ett projekt 

på marknad i Europa det är klart att jag kan vara med och bidra i ett sånt […] det 

ligger i, det ligger i paketet. – IP 6, chef. 

Den tydligaste skillnaden mellan personal och chefer är att cheferna använder organisations-

strukturen för att beskriva och illustrera sociala utbyten. De lyfter resonemanget en nivå och 

pratar om organisationens förgreningar i andra länder. Dessutom beskrivs organisationsstruk-

turen främst utifrån att den kan skapa problem för förståelse och kommunikation med mera. 

Bland de personer ur personalen som intervjuats använder ingen organisationsstrukturen för 

att illustrera något. Till exempel beskriver en chef att den komplicerade strukturen ibland 

skapar kommunikationsproblem:  

Sen jobbar ju vi i en matrisorganisation […] där man ibland inte har liksom förstå-

else över varandras uppgifter. Alltså man förstår, man möts inte vad, utan man har 

olika bild av saker och ting och det är klart att då är det ju oftare det här liksom 
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vem har inte gjort vad och dom har inte levererat och någon annan tycker att jo det 

har vi visst men ni har inte fattat alltså det är lite grann av det där. – IP 8, chef. 

En annan chef menar att när denna struktur fungerar är det en fördel eftersom de kan sprida 

information snabbt:  

Det är en väldigt öppen informationsdelgivning och det betyder att för att få den här 

matrisen att fungera, eh, det är en utmaning , men när man får den att fungera så 

blir det en enorm styrka för att du, vi kan då få ut saker och ting på alla våra mark-

nader relativt sam, samtidigt. – IP 6, chef. 

Ekonomiska utbyten på arbetsplatsen 

Det tydliga ekonomiska utbytet mellan lön, ekonomiska förmåner och arbete beskriver inter-

vjupersonerna som bra, alla är nöjda med sin lön och ekonomiska förmåner. Det är dock näst-

an bara personalen som pratar ingående om lönen, endast en chef beskriver lönen på ett mer 

ingående sätt: 

Vi ligger relativt okej i löneläge, relativt andra företag i detaljhandelsbranschen så 

ligger vi riktigt bra till och jämfört med våra konkurrenter vet vi också att vi ligger 

bra till. Och det är ju utifrån det på något sätt, någon form av marknadsvärdering 

som man måste bedöma om man är välavlönad eller inte. – IP 6, chef. 

Två ur personalen har däremot särskiljande meningar kring hur lönen kan utvecklas. En av de 

två menar att lönen inte kan diskuteras med chefer:  

Ja det finns ju en fråga på det här företaget som inte det gärna pratas öppet om och 

det är lön […] det är en negativ sak det är att man har inte lönesamtal utan man blir 

tilldelad sin kvot helt enkelt på med tanke på föregående års prestation. – IP 3, per-

sonal. 

På organisationen finns ett bonussystem men bland respondenterna råder delade uppfattningar 

kring detta ekonomiska utbytes tydlighet. En majoritet anser att det är tydligt vad de måste ge, 

i form av vilka mål som ska uppnås och vad organisationen ger tillbaka i form av en högre 

bonus. Andra tycker att bonusen är mindre tydlig och en chef menar att bonus kan riskera att 

påverka samarbetet negativt:  

Jag tycker ska man ha ett bonussystem så ska man veta exakt vad det är som ger 

bonus och hur mycket det ger för att jag också, för att jag kanske ska ge då någon 
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form av extra, eh morot när jag når ett mål till exempel.[…] Jag tror mer på kanske 

en högre grundlön och en lägre bonus […] att man blir väldigt individuell, eh i en 

grupp vilket gör att man inte tar hjälp eller delar inte med dig […] du riskerar en 

del [av bonusen] för då kommer dom andra också bli duktigare det blir sub-

optimering. […] För det är ju så jag menar du är bra på en sak och du är bra på en 

annan sak, och ni tillsammans då blir ni jäkligt bra.[…] Då har bonusar en tendens 

att sätta det här ur spel och då går man miste om viktiga kompetenser. – IP 2, chef. 

En ur personalen menar att det som gör modellen bra är att den är väl uppbyggd kring hur 

individers prestationer mäts: 

Jag tycker att det är en bra modell, för att den kopplar till dig som individ, till lik-

som helheten. Att når vi inte helheten [organisationens mål] då är det ingen bonus. 

[…] Men samtidigt kan jag ju även om vi inte når målet så kan ju du ha gjort någon-

ting extra bra eller om vi når målet till 80 procent liksom så kan ju du som individ 

faktiskt gjort någonting extra bra, eller inte, eh och då får man liksom en justering 

även av, även av det då. – IP 4, personal. 

Intervjupersonerna från säljavdelningen samt alla chefer utmärker sig genom att tydligt besk-

riva ett ekonomiskt utbyte i form av att uppnå resultat. Intervjupersonerna från säljavdelning-

en uttrycker också en strävan efter tydliga resultat och resultatåterkoppling som ett motive-

rande ekonomiskt utbyte. Detta tema underströks däremot inte lika tydligt bland övriga inter-

vjupersoner. Till exempel berättar en chef att resultatet är tydligt mätbart och återkoppling till 

detta är ofta förekommande i säljorganisationen. Detta eftersom det man arbetar med är mål-

styrt och påtagligt:  

Ja alltså det [resultatåterkoppling] gör vi hela tiden sen har vi på när det gäller 

dom här mer personal alltså på på försäljning det går ju att mäta, jobbar du med 

projekt är det inte lika lätt kanske att mäta eller om du jobbar på personal är det 

inte lika lätt men vi kan ju hela tiden se vad vi säljer så det blir väldigt hard facts 

hela tiden vi kan jämföra mot. – IP 7, chef. 

En ur personalen beskriver att man som säljare har väldigt tydliga mål och resultatåterkopp-

lingen på dessa är extensiv. Denna tydlighet menar hon är mycket motiverande:  

Jobbar man i en säljorganisation så är det extremt tydliga mål eh och vi följs upp på 

allt eh […] det är verkligen jättebra uppföljningsmässigt är det fantastiskt hur noga 

vi kan följas upp och då är det ju besöksmål volymsmål hur mycket kronor vi tjänar 
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eh och dom nya kunderna som vi sa att vi drog in förra året hur levererar dom det 

är väldigt mycket. […] Man drivs väldigt mycket tack vara det här. – IP 3, personal. 

Intervjupersonerna beskriver utbildningar som något allmänt förekommande på organisation-

en. Detta ses som ett positivt utbyte där utbildningarna ger tydlig kunskap som sedan kan an-

vändas i det dagliga arbetet. Till exempel berättar en chef att hon har fått en längre utbildning 

betald av organisationen: 

[…] har varit väldigt bra för mig som är väldigt glad över det är ju den utbildningen 

som jag gick för den fick jag ju betald. Så att det, det känner jag mig väldigt tack-

sam över och kände då under den tiden jag studerade också att, att liksom min skyl-

dighet att också ge tillbaka, att liksom försöka prestera mitt bästa. – IP 2, chef. 

En ur personalen beskriver att hon har fått flera olika typer av utbildningar av organisationen 

och att hon sedan har möjlighet att rapportera tillbaka till organisationen: 

Så det har ju varit allt ifrån ledarskapsutbildningar, seminarier, konferenser och 

sånt som som jag har fått möjlighet att att ta externt bara att jag har visat på att ja-

men det här vill jag utvecklas inom det här och som jag tid sen har kunnat rappor-

tera tillbaka med, alltså egentligen vad har jag lärt mig och kunnat använda det 

praktiskt också […] förra sommaren så hade jag en sån aktivitet vilket gjorde att 

när jag kom tillbaka så kunde jag eh presentera ett ett case för hur vi skulle kunna 

jobba inom [ett specifikt område] och så där. Eh så då kunde jag använda just be-

greppen. – IP 5, personal. 

Organisationens arbete för att stärka de sociala 

och ekonomiska utbytena 

Varje månad har organisationen ett frukostmöte med hela personalstyrkan vilket ger möjlighet 

att stärka de sociala utbytena på arbetsplatsen. Det spelas dessutom in så att de som inte kan 

närvara har möjlighet att se det i efterhand. En av cheferna pratar om att kommunikationen, 

med hjälp av frukostmötena, till de anställda sker ansikte mot ansikte vilket är en viktig del i 

ett personligt klimat. Frukostmötena ger organisationen en chans för anställda att ställa frågor 

och hålla sig à jour: 

Varje månad så har vi ett frukostmöte där all vår personal, där vi samlar all vår 

personal, där vi går igenom dom viktigaste sakerna och där vi öppnar för frågor 



      22 

varje gång och där vi, eh, talar om vad är det viktiga som har hänt den senaste må-

naden och vad är det viktigaste som kommer att hända nästa månad så att vi håller 

vår personal liveuppdaterade. – IP 6, chef. 

Frukostmötena beskrivs också av flertalet intervjupersoner som ett sätt för organisationen att 

skapa en emotionell förbindelse mellan organisationen och de anställda. En ur personalen 

berättar att frukostmötena bidrar till en känsla för organisationen och för varandra: 

Sen har vi ju frukostmöten och grejer och då får man reda på vad andra gör och jag 

tänker nog att det är lite employer branding också att man samlas och känner att 

samhörighetskänsla liksom. Ehm bli lite kompis med vd:n. – IP 1, personal. 

Frukostmötena hjälper även organisationen att stödja arbete som går utanför en anställds ordi-

narie arbetsroll för att därigenom stärka förtroendet mellan organisationen och anställda. En 

ur personalen berättar att organisationen i frukostmötena gör en tydlig satsning för att lyfta 

medarbetares prestationer som är utöver det vanliga: 

Vi lyfter även fram för att det här lilla extra alltså när folk gör lite utöver sin befint-

liga tjänst så har vi nånting som heter månadens prestation inom bolaget där vi lyf-

ter upp det in inför vid varje frukostmöte vi har det en gång i månaden för hela bo-

laget och det avslutas alltid med månadens prestation. Eh där vi lyfter antingen då 

en avdelning eller en grupp människor eller en en enstaka person som får då måna-

dens prestation eh med motivering då från [vd:n] varför den personen har fått det 

för att just lyfta goda exempel. – IP 5, personal. 

Det långsiktiga uppbyggandet av nätverk uppmuntras av organisationen via olika interna nät-

verk som även syftar till att främja medarbetares framtid inom organisationen. Organisationen 

skapar på så sätt möjligheter för anställda att stärka de sociala utbytena kolleger emellan. 

Även en after work-aktivitet beskrivs av intervjupersonerna som ett av organisationen startat 

initiativ som främjar nätverkande. En ur personalen berättar att man med hjälp av after work-

aktiviteten kan få ett större nätverk vilket hon menar är bra då olika avdelningar är uppdelade 

på olika våningar: 

Ett par gånger bör man gå dit [företagspuben] för att just träffa dom här som har en 

del bra roller som man verkligen kan ha användning av man är i stort sett aldrig på 

en annan våning eh behöver du ha hjälp och [...] finna nån som du ska prata med 

till exempel att jag behöver en jag behöver hitta en säljare på [en viss avdelning], ja 
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då vet jag att jag ska kontakta för jag vet att den här personen jobbar på [en viss 

avdelning], jag kontaktar den personen får ett svar direkt. – IP 3, personal. 

Ett annat exempel som en chef beskriver är ett nätverk för lovande anställda som syftar till att 

ge möjligheter att göra karriär inom organisationen: 

Alltså vi har ju såna här interna nätverk […] som är för ja men dom som, är kanske 

lite yngre och, aa men har kanske avseende att, att växa inom bolaget. – IP 2, chef. 

Det faktum att många inom organisationen har arbetat länge med olika tjänster på olika av-

delningar visar att organisationen uppmuntrar långa och breda karriärer. Organisationen visar 

detta för sina anställda med hjälp av dialoger mellan anställda och chefer samt ett internt re-

kryteringssystem. Detta visar det långsiktiga fokus som organisationen har på att behålla per-

sonalen inom organisationen. En ur personalen beskriver detta genom ett resonemang om ut-

bytet mellan organisationen och personalen. Hon beskriver att utvecklingsmöjligheter inom 

organisationen är en blandning av egna initiativ och specifika satsningar från organisationen: 

Sen har vi ju ett system som gör att, jag menar vi lägger ju ut alla, alla roller och 

alla tjänster ut på eh ut på vårat intranät så det kan ju vem som helst söka sen har 

man ju liksom en dialog med sin chef kontinuerligt under året och minst två gånger. 

Där man liksom sätter sig ned och pratar om det här vad vill du, vad vill vi, vad vill 

liksom [organisationen]. – IP 4, personal. 

Intervjupersonerna beskriver organisationens värderingar och ledord som ett sätt för organi-

sationen att visa vad organisationen förväntar sig av de anställda. Arbete på ett annat företag 

är i nuläget inte intressant för någon av intervjupersonerna eftersom den nuvarande organisat-

ionens värderingar, mål och normer sammanfaller med intervjupersonernas egna. En chef 

berättar att utvecklingsmöjligheterna är det viktigaste för hennes vilja att stanna kvar i organi-

sationen, givet att förtroendet för organisationens värderingar och sätt att arbeta kvarstår: 

Och sen beror det på vilken riktning bolaget tar, det är naturligtvis också, har vi 

kvar dom här värderingarna om fem år? Om vi inte har kvar det här sättet att jobba, 

den här kulturen som vi har byggt upp här, då skulle jag nog också vara rätt snabb 

på att byta om vi skulle gå mot en helt annat sätt att jobba med andra värderingar, 

då skulle det också kunna göra att jag skulle söka mig någon annan stans eftersom 

det. Byggandet av dom och att leva dom som gör att man trivs just här. – IP 6, chef. 

Bonusen är ett tydligt ekonomiskt utbyte mellan den ekonomiska ersättning organisationen 

ger och det arbete anställda gör. Det råder dock delade meningar hos intervjupersonerna hur 
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bonusen påverkar deras syn på organisationen och huruvida bonussystemet är bra eller kan 

förbättras. Bonusen ses snarast som en extra ekonomisk ersättning som det inte finns en an-

ledning att tacka nej till. En ur personalen beskriver att lönen är en viktig grundförutsättning 

och att bonusen snarare är en extra belöning som är tydligt kopplad till uppsatta mål: 

Jag ser det precis som ett extra för att bonusen är ju sådan att jag kan leverera för-

träffligt bra på mina leveransmål och mina beteendemål, men säg om bolaget inte 

klarar den finansiella målsättningen och så får jag ingen bonus. Så det är en tude-

lad grej att det är jag kan inte ta för givet bara för att jag gör mitt bästa, att vi att 

jag kommer få en bonus så det kräver ju att man måste ha nån nån grundplattform 

ändå och känna att så här ” jag är trygg med den här lönen” det andra är en add-

on som är jätterolig den här extra moroten. – IP 5, personal. 

Organisationens satsningar på att utbilda personalen utmärker sig genom att utbildningarna är 

anpassade för individen och att de kan stärka lojaliteten. I utbildningarna kan anställda få tyd-

lig kunskap som de sedan kan ge tillbaka till organisationen genom att implementera kun-

skapen i sitt dagliga arbete. En chef beskriver att de utbildningarna hon har fått stärker hennes 

lojalitet gentemot organisationen: 

Jag är otroligt glad och tacksam att jag har fått den här utbildningen det är jag ab-

solut men jag vet också att, dom har satsat på, den på rätt person. Så att... Det stär-

ker ju bara min lojalitet. – IP 2, chef. 

En ur personalen berättar att hon fick möjlighet till en ny roll och därigenom fick utbildningar 

som var specifikt anpassade till just den rollen. Dessa var tydligt kopplade till just hennes 

egna kunskapsbehov: 

Jag har ju gjort en massa utbildningar längs vägen […]så då blev det ju mycket, 

mycket specifika utbildningar och kurser och så liksom som en hel matta under ett 

år då till exempel. Jag menar, hur läser man en översiktsplan eller en detaljplan lik-

som det kunde inte jag. Men det var specifikt kopplat till liksom [mig]. – IP 4, per-

sonal. 
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Analys 

Syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken betydelse 

sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan anställd 

personal. För att besvara detta presenteras analysen utifrån de sociala och ekonomiska utby-

tena som intervjupersonerna berättat om. Utbytena analyseras utifrån de satsningar organisat-

ionen enligt intervjupersonerna genomfört för att påverka de sociala och ekonomiska utby-

tena. De satsningar som framkommit i intervjuerna att organisationen genomfört är bonussy-

stem, utbildningar, frukostmöten, olika typer av nätverk, möjliggörande av långa anställningar 

och visande av att breda karriärer är möjliga samt tydliggörande av värderingar och av ledord. 

Sociala utbyten 

Återkommande i intervjuerna är organisationens frukostmöten. I dessa möten samlas persona-

len en gång i månaden för att få en uppdatering av vad som händer i organisationen samt få 

möjlighet att ställa frågor etcetera. Intervjupersonerna beskriver att frukostmötena möjliggör 

en öppen kommunikation och ett öppet klimat. De ger också möjlighet för organisationen att 

visa den typ av arbete som uppmuntras, exempelvis att göra något extra utöver sin arbetsroll. 

Frukostmötena kan också enligt intervjupersonerna ge en samhörighetskänsla och känsla för 

organisationen. Detta kan ses som ett sätt att bygga tillit och förtroende mellan organisationen 

och de anställda. Kuvaas m.fl. (2012) och Shore m.fl. (2006) menar att tillit och förtroende är 

ett par av de fundamentala definierande egenskaperna i sociala utbyten. Samma forskare me-

nar att tillit och förtroende tyder på en emotionell förbindelse med organisationen man arbetar 

på (ibid). Intervjupersonerna beskriver samarbete som en viktig del i det dagliga arbetet och 

som en viktig del i beroendet mellan de olika avdelningarna i organisationen. En av intervju-

personerna beskriver att samarbetet i grunden bygger på en ömsesidig tillit och förtroende 

mellan kollegerna. Detta innebär att intervjupersonerna upplever att en emotionell förbindelse 

i form av tillit och förtroende till organisationen och kollegerna är en viktig grund för det be-

tydelsefulla samarbetet. Organisationen kan därför med hjälp av frukostmötena stärka denna 

emotionella förbindelse för att bidra till att stärka samarbetet. 

Intervjupersonerna pratar om att organisationen har skapat förutsättningar för många olika 

typer av nätverk. Exempelvis finns det ett nätverk för talanger inom organisationen som syftar 
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till att utveckla talangerna för att möjliggöra för olika karriärvägar inom organisationen. En 

annan satsning från organisationen som intervjupersonerna omnämner är en after work-

aktivitet i form av en företagspub som skapar förutsättningar för nätverkande mellan olika 

avdelningar. Det finns också olika typer av mindre nätverk inom avdelningar och arbetsgrup-

per. Nätverken underlättar det dagliga arbetet och samarbetet kolleger emellan genom att an-

ställda kan hjälpa varandra. Intervjupersonerna har svårt att tydligt beskriva vad det är för 

hjälp man kan få genom nätverkandet. Ingen av intervjupersonerna lyckas beskriva något till-

fälle då det är tydliga tjänster och gentjänster som utbyts mellan de anställda. Detta tyder på 

att det snarare handlar om ett långsiktigt givande och tagande där det är svårt att berätta exakt 

vad det är för hjälp man ger och sedan får tillbaka. Denna bild stöds också av att samarbetet 

beskrivs som en långsiktig och emotionellt grundad hjälp. Att företagspuben kan underlätta 

hjälp mellan olika avdelningar tyder också på att det kan vara svårt att se en tydlighet i vad 

man ger och får. Olika avdelningar besitter rimligtvis olika typer av kunskap vilket kan inne-

bära att de olika avdelningarna delar med sig av olika typer av kunskap till varandra. Nätver-

ket för talanger är också det ett långsiktigt sätt att försöka behålla medlemmarna av nätverket 

inom organisationen. Denna långsiktighet beskriver intervjupersonerna utifrån att detta nät-

verk tydliggör och utvecklar karriärvägar inom organisationen. Långsiktigheten och otydlig-

heten i detta givande och tagande i nätverken liknar vad Shore m.fl. (2006) beskriver i sin 

modell över hur individer agerar i sociala utbyten. 

Samtliga intervjupersoner berättar att organisationen skapat förutsättningar för att anställda 

kan göra långa och breda karriärer på olika avdelningar och poster inom organisationen. Detta 

gör organisationen genom att ha system där anställda har regelbundna dialoger med sina che-

fer om deras framtid i organisationen. Det finns även ett intranät där alla tjänster publiceras 

som anställda fritt kan leta i och söka de tjänster som publicerats. Det är även så att de allra 

flesta tjänster först utlyses utan möjlighet för personer som inte är anställda i organisationen 

att söka. Detta sammantaget tyder på att organisationen ser på sina anställda som en långsiktig 

kunskapsbank. Organisationen har förtroende för och tillit till att de anställda kan och kom-

mer fylla organisationens långsiktiga kompetensbehov. Återigen är detta i linje hur Kuvaas 

m.fl. (2012) och Shore m.fl. (2006) beskriver sociala utbyten. 

I intervjuerna framkommer att organisationen har infört ledord för att visa vilka värderingar 

organisationen och de anställda ska leva efter. Intervjupersonerna beskriver dessa främst i 

termer av att eftersom organisationens värderingar överensstämmer med intervjupersonens 

egna finns ett starkt incitament att stanna inom organisationen. Organisationens ledord och 
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värderingar kan ses som ett sätt att styra de anställdas beteende och därigenom påverka hur de 

sociala utbytena sker. Då intervjupersonerna beskriver ledorden framkommer ingenting som 

tydligt uppmuntrar ett arbetssätt präglat av ekonomiska utbyten. Kuvaas m.fl. (2012) beskri-

ver sociala utbyten bland annat utifrån sympati och ömsesidighet. I vår studie tar sig detta 

uttryck i att intervjupersonerna sympatiserar med organisationens ledord och värderingar samt 

känner att dessa överensstämmer med ens personliga värderingar. 

Ekonomiska utbyten 

Bonussystemet redogörs för av alla intervjupersoner och upplevs som en extra belöning utö-

ver den grundtrygghet lönen ger. Oavsett intervjupersonens personliga inställning till om 

bonussystemet är bra eller kan förbättras beskrivs det som ett väl utarbetat system där den 

ekonomiska ersättningen är tydligt kopplad till både de anställdas och organisationens mål. 

Om en anställd eller organisationen inte når de uppsatta målen minskas den ekonomiska er-

sättningen. Bonusen beskrivs genom målsättningen som ett sätt för organisationen att moti-

vera de anställda att göra ett så bra arbete som möjligt. Detta kan ses som ett typexempel på 

hur Shore m.fl. (2006) beskriver ekonomiska utbyten som kortsiktiga, tydliga, materiella och 

gripbara. Den kortsiktiga karaktären i bonusen kan ses i att den utdelas en gång per år och att 

den enbart baseras på föregående års prestationer. Tydligheten framgår av att målen är tydligt 

definierade och att bonusen bara utdelas om målen uppnås. Den materiella och gripbara ka-

raktären syns i att arbetsprestationen resulterar i en extra ekonomisk inkomst. Några intervju-

personer beskriver dock bonusen som otydlig vilket snarare handlar om själva uträkningen 

och att det kan vara svårt att själv räkna ut exakt vad bonusen kommer bli. Själva upplägget 

för systemet beskrivs däremot som tydligt. 

I studien pratar intervjupersonerna om utbildningar. En person beskriver det som ett sätt för 

organisationen att stärka lojaliteten, andra som ett sätt att ge de anställda tydlig kunskap, ett 

tredje sätt som detta beskrivs är att det är ett sätt ge individanpassad kunskap. Kuvaas m.fl. 

(2012) beskriver ekonomiska utbyten som utbyten där det är tydligt vad som ges och fås uti-

från bland annat en kontraktuell och instrumentell karaktär. Tydligheten i utbildningarna går 

att se eftersom de beskrivs utifrån att den kunskap utbildningarna ger kan rapporteras tillbaka 

till kolleger och organisationen genom exempelvis möten. Detta visar också den kontraktuella 

aspekten därför att de anställda får individanpassade utbildningar som de senare både måste 

och även kan uppleva sig skyldiga till att rapportera tillbaka. Den instrumentella aspekten 

visas i att kunskap nås med hjälp av utbildningar. 
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Likheter och skillnader mellan chefer och  

personal 

Det är svårt att se skillnader i hur personal jämfört med chefer beskriver sociala och ekono-

miska utbyten eftersom svaren från intervjupersonerna präglas av stora likheter och konse-

kvens. Båda grupperna beskriver på samma sätt de sociala och de ekonomiska utbytena men 

båda grupperna lyfter främst sociala utbyten i deras arbete. Eftersom intervjupersonerna har 

svårt att beskriva ekonomiska utbyten i arbetet och när de väl gör det pratar väldigt lite om 

det, styrker det Kuvaas m.fl. (2012) studie som kommer fram till att ett av de två utbytena 

dominerar i ett system av utbyten. Deras studie kommer också fram till att sociala och eko-

nomiska utbyten kan existera på samma gång i ett system av utbyten snarare än att utbyten av 

ekonomisk karaktär endast innebär att kvaliteten i det övergripande sociala utbytet minskar 

(ibid). Detta synsätt går även att använda i vår studie eftersom intervjupersonerna tydligt be-

skriver flera olika typer av utbyten som existerar vid sidan av varandra och som beskrivs som 

samtidigt högkvalitativa. Det är inte så att exempelvis bonussystemet och nätverken beskrivs 

som olika faktorer i ett gemensamt utbyte mellan personalen och organisationen. Dessa besk-

rivs tvärtom som olika utbyten med olika kvaliteter i sig som samtidigt existerar tillsammans 

med andra utbyten. Det är alltså inte så att kvaliteten i ett socialt utbyte nödvändigtvis är be-

roende av hur många utbyten av ekonomisk karaktär det finns.  

De teman där skillnader har funnits mellan hur chefer och personal beskriver sociala och eko-

nomiska utbyten är lön, familjekänsla, att uppnå resultat och organisationsstruktur. De skill-

naderna i beskrivningarna kan bero på att personalen jämfört med cheferna har olika perspek-

tiv. Cheferna beskriver flertalet sociala utbyten utifrån organisationsstrukturen vilket kan tyda 

på att chefernas synsätt är utifrån ett mer övergripande perspektiv för hela organisationen. Att 

personalen beskriver sociala utbyten med hjälp av temat familjekänsla kan tyda på att deras 

synsätt utgår i mindre utsträckning från ett organisatoriskt perspektiv. Det sättet som cheferna 

beskriver det ekonomiska utbytet att uppnå resultat kan också det tyda på att cheferna i större 

utsträckning jämfört med personalen utgår från hela organisationens resultat i sin beskrivning. 

Det kan vara svårt att analysera lönen utifrån vilket perspektiv intervjupersonen har, det är 

möjligt att det helt enkelt är så att lönen i större utsträckning är ett viktigare ekonomiskt ut-

byte för personalen jämfört med cheferna. 

Om cheferna har detta organisatoriska perspektiv kan det styrka Turners (1987) synsätt på 

sociala utbyten. Han menar att social exchange theory kan användas för att sammankoppla 
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mikrostrukturer med makrostrukturer (ibid). Chefernas beskrivningar att organisationens mål-

sättning att nå resultat är beroende av samtliga medarbetares prestationer på flera olika avdel-

ningar kan ses som ett perspektiv som ligger närmare ett makroperspektiv i organisationen. 

Detta kan tolkas som att alla individers sociala utbyten, och i den mån det finns ekonomiska 

utbyten, i interaktioner med varandra tillsammans skapar ett ekonomiskt utbyte för organisat-

ionen i sig i form av att uppnå resultat. Organisationen når ekonomisk vinning i utbyte med 

kunder som i sin tur skapar ett utbyte mellan organisationen och de anställda i form av bland 

annat bonus. 

Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken betydelse 

sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan anställd 

personal. De centrala sätten som personal och chefer beskriver de viktigaste sociala och eko-

nomiska utbytena är utifrån samarbete, nätverk och möjligheter till långa och breda karriärer, 

bonussystem och utbildningar. Mellan chefer och personal finns inga viktigare skillnader, 

tvärtom är det stora likheter i hur de två grupperna beskriver de viktigaste sociala och ekono-

miska utbytena. Enligt intervjupersonerna försöker organisationen påverka sin employer 

brand image utifrån sociala och ekonomiska utbyten med hjälp av bland annat frukostmöten, 

nätverk och möjligheter till långa och breda karriärer.  

Något som märks under intervjuerna är att de viktigaste sociala utbytena i stor utsträckning 

hänger ihop. Att döma av intervjuerna underlättas samarbetet av att de anställda byggt ett nät-

verk inom organisationen. Nätverket i sin tur underlättas av och skapas genom att de anställda 

cirkulerar på många olika positioner och avdelningar samt arbetar länge inom organisationen. 

Detta står i kontrast till hur de ekonomiska utbytena beskrivs då dessa verkar vara mer sär-

kopplade. Exempelvis påverkar, enligt intervjupersonerna, inte bonusen utbildningsmöjlighet-

erna. Däremot kan det tänkas att de sociala och ekonomiska utbytena påverkar varandra. En 

intervjuperson menar nämligen att bonussystemet kan försämra samarbetet kollegerna emel-

lan. Detta medför att det högkvalitativa bonussystemet minskar kvaliteten i det sociala utbytet 

samarbete. Detta skulle kunna styrka vad Kuvaas m.fl. (2012) menar att tidigare teorier säger 

om att ekonomiska utbyten endast har som funktion att definiera sociala utbytens kvalitet. 
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Dock borde inte det faktum att ekonomiska utbyten kan påverka sociala utbyten betyda att det 

är ekonomiska utbytens enda funktion. Därför kan sociala och ekonomiska utbyten i likhet 

med vad Kuvaas m.fl. (2012) menar ses som separata typer av utbyten. 

På samma sätt kan chefernas organisationsperspektiv, att det är viktigt att uppnå bra resultat, 

kopplas till det vardagliga perspektivet. För att organisationen ska kunna nå resultat och ge 

personalen lön och bonusar måste personalen kunna arbeta i högkvalitativa sociala utbyten. 

Om personalen genom ett bra samarbete har roligt med kolleger och chefer på arbetsplatsen 

ges organisationen möjligheter att nå resultat. Detta illustrerar också hur de olika sociala och 

ekonomiska utbytena kan hänga samman och samtidigt vara av hög kvalitet. 

Det går att ifrågasätta om de skillnader som framkommer i intervjuerna mellan hur personalen 

och cheferna beskriver sociala och ekonomiska utbyten egentligen är mindre än vad de ver-

kar. Att personalen beskriver sociala utbyten utifrån begreppet familjekänsla betyder inte 

nödvändigtvis att cheferna inte skulle hålla med om den beskrivningen. Det kan vara så att 

cheferna beskriver samma sociala utbyte men utifrån andra beskrivningar och begrepp. Det 

sättet som cheferna beskriver samarbete skulle kunna tolkas som att arbete i en familj. Detta 

skulle innebära att de likheter som finns mellan personalen och cheferna i hur de beskriver 

sociala och ekonomiska utbyten är ännu större än vad som framkommer i analysen och resul-

tatet. 

Likheterna mellan hur personalen och cheferna beskriver sociala och ekonomiska utbyten kan 

bero på att arbetet är platt organiserat. Om cheferna uppfattas som medarbetare snarare än 

chefer kan det innebära att både cheferna och personalen involveras i samma typer av sociala 

och ekonomiska utbyten. På så sätt kan det innebära att både cheferna och personalen har lik-

nande relationer till organisationen i sig. Därför blir i sådana fall de utbyten som sker mellan 

organisationen och personalen respektive cheferna lika. Frågan blir då om utbyten med fördel 

bör delas upp i utbyten mellan personal och organisation, chefer och personal samt chefer och 

organisation. De ekonomiska utbyten som framkommer i denna studie sker alla mellan orga-

nisationen och individen. De sociala utbytena sker däremot mellan individer och inte organi-

sationen i sig. Detta styrker ytterligare att sociala och ekonomiska utbyten ska ses som olika 

typer av utbyten snarare än ytterligheter i ett kontinuum. I fallet i denna studie är det alltså 

olika aktörer som är inblandade i olika typer av utbyten. 

Det faktum att många inom organisationen varit anställda länge skulle kunna ses ur det bero-

endeperspektiv Molm (1987) beskriver. Hon menar att det som ges och fås i ett utbyte kan ha 

olika värde för de olika individerna i utbytet vilket skapar ett beroendeförhållande (ibid). Då 
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organisationen i denna studie lyckas behålla anställda länge kan ett beroendeförhållande upp-

stå åt båda hållen. Då organisationen internrekryterar i hög grad kan det finnas risk att brist av 

nya perspektiv från personer med bakgrund inom andra verksamheter gör att organisationen 

blir beroende av de redan anställda. Det de anställda har att ge kan då få ett högre värde för 

organisationen än för de anställda vilket gör att organisationen hamnar i beroendeställning till 

de anställda. Åt andra hållet kan de anställda bli beroende av organisationen om de genom 

långa anställda exempelvis förvärvar mycket företagsspecifik kunskap i de utbyten som sker i 

organisationen. De anställda kan då inte använda denna kunskap i andra organisationer och 

det de har att ge organisationen har då större värde för de anställda än vad värdet är för orga-

nisationen. Organisationen kan då exempelvis ge sämre löneutveckling eller på annat sätt 

minska värdet på det som ges till den anställde i beroendeställning. Denna situation kanske 

främst riskerar att uppstå för anställda inom organisationen utan examen från universitet eller 

högskola men som uppnått kunskap genom organisationens finansierade utbildningar. Då be-

roendeställningen kan gå åt båda hållen kan det vara viktigt för båda parter att uppnå ett så 

jämlikt förhållande som möjligt, vilket i sig kan öka den ömsesidighet och tillit som sociala 

utbyten bygger på. 

Enligt Yamagishi (1987) är en av fördelarna med social exchange theory att individers hand-

lande kan studeras utifrån nätverksanalys. Alla de interaktioner individer agerar i, i exempel-

vis en organisation, bildar ett stort nätverk av utbyten (ibid). De nätverk intervjupersonerna 

beskriver att organisationen möjliggör som bidrar till sociala utbyten kan därför i sig studeras 

och förbättras. På så sätt skulle organisationen kunna se vilka typer av sociala utbyten och, i 

den mån de finns, ekonomiska utbyten som sker var någonstans i organisationen. Detta skulle 

belysa brister i nätverken så organisationen får möjlighet att öka kvaliteten i de utbyten där 

det behövs. Exempelvis kan det vara så att individer i en viss avdelning inte har tillräcklig 

tillgång till utbyten med en viss annan avdelning som skulle behövas för att förbättra arbetet. 

Intervjupersonerna menar att organisationen består av många avdelningar med många olika 

individer med olika kunskapsområden. Även samarbetet är enligt intervjupersonerna beroende 

av att de olika avdelningarna fungerar tillsammans. Enligt Emerson (1987) och Turner (1987) 

är individers handlande inte objektivt rationellt, utan individer handlar utifrån subjektiva pre-

ferenser och motiv. Detta innebär att för att kunna uppmuntra ett öppet klimat, öppen kom-

munikation och vissa typer av arbetssätt med hjälp av frukostmötena måste de vara upp-

byggda på så sätt att olika preferenser och motiv ryms inom dem. För att detta ska fungera så 

bra som möjligt måste frukostmötena sannolikt vara ganska allmänt hållna och inte upp-



      32 

muntra arbete som attraherar exempelvis en viss avdelning där vissa motiv och preferenser 

dominerar. Intervjupersonerna talar om att det är nödvändigt att ens egna värderingar överens-

stämmer med organisationens värderingar. Dessa verkar vara tillräckligt allmänt hållna för att 

kunna användas i frukostmötena. Att lyfta och uppmuntra arbete grundat i organisationens 

värderingar och ledord kan hjälpa att bygga arbetssätt och klimat som passar många anställdas 

motiv och preferenser. 

Tidigare forskning efterlyser djupare kunskap och förståelse kring sociala och ekonomiska 

utbyten (se exempelvis Kuvaas m.fl. 2012; Shore m.fl. 2006). Denna studie har genererat 

kunskap för ett specifikt fall och därför kan framtida forskning bidra genom att fortsätta gräva 

djupare i hur olika sociala och ekonomiska utbyten är sammankopplade och påverkar 

varandra. Ett annat intressant perspektiv är att undersöka djupare kring hur och varför ekono-

miska incitament påverkar samarbete samt hur anställdas prestation och motivation påverkas 

av detta. Vidare forskning skulle också kunna utforska skillnader i hur sociala och ekono-

miska utbyten påverkar olika sociala grupper och kön. Eftersom denna studie visar att olika 

aktörer kan vara inblandade i olika typer av utbyten kan framtida forskning undersöka hur 

detta tar sig uttryck. Även nätverksperspektivet kan utforskas utifrån sociala och ekonomiska 

utbyten för att få förståelse hur organisationer kan förbättra förutsättningarna för dessa genom 

employer brand image. 
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Bilaga 1, intervjuguide 

Inledande: Vad har du för utbildning? – Berätta kort om din yrkesmässiga bakgrund? – Hur 

länge har du arbetat i företaget? – Din roll i företaget? – Vad har du för arbetsuppgifter? 

Ekonomiska utbyten: Kan du beskriva vilken ersättning du får för ditt arbete utöver lön? 

Hur upplever du överensstämmelse mellan det du gör och ersättningen du får, lön inkluderad? 

Har det hänt att du behöver göra uppgifter utöver vad som förväntas av dig, exempelvis göra 

någon annans uppgifter? – Konkret exempel? – Kräver du någonting tillbaka, i så fall vad och 

hur snabbt vill du ha tillbaka det i så fall? 

Hur upplever du tjänster och gentjänster ur ett kortsiktigt perspektiv mellan personalen i orga-

nisationen, är det en tydlig överensstämmelse mellan vad man ger och vad man får? – Hur är 

det mellan chefer och personal? 

Sociala utbyten: Kan du berätta om hur förtroendet mellan dig, dina kolleger och chefer? – 

Kan du diskutera alla frågor med dina chefer? Chef: Lyfter personalen frågor till dig? – Har 

du några exempel där du inte velat kommunicera frågor till chefer/personal?  

Kan du ge exempel på situationer när du gjort saker som främst syftat till kollegers eller orga-

nisationens intressen snarare än dina egna? 

Vad är det som driver dig i ditt arbete på lång sikt? – På vilket sätt har du genom organisat-

ionen utvecklats? – Har det skett genom specifika satsningar från organisationen eller kom-

mer det från arbetet i sig – På företagets hemsida framgår att företaget uppmuntrar och stödjer 

karriärer över gränserna, att personalen har goda utvecklingsmöjligheter och att man upp-

muntrar förändringar och bra ledarskap m.m., kan du berätta om investeringar organisationen 

gjort i dig, som uppmuntrar detta? – Vad ger du tillbaka? – Vad kan från organisationens sida 

blir bättre? – Upplever du att du på sikt gett mer än du får tillbaka, eller tvärtom? 

Gör företaget medvetna satsningar som har påverkat de sociala och ekonomiska faktorer du 

hittills i intervjun tagit upp? – Borde dem göra det och i så fall på vilket sätt? Chef: Har du på 

eget initiativ genomfört medvetna satsningar av detta slag? 

Vad skulle krävas för att du skulle byta arbete? – Har du någon gång blivit erbjuden annat 

arbete och varför valde du att stanna? Chef: Har du någon gång gjort en specifik insats för att 

få en person att stanna kvar som bestämt sig för att sluta. – Finns det något annat som du 

tycker är viktigt för att vi ska förstå de sociala och ekonomiska utbytena på denna arbetsplats?  


