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Sammanfattning 

Människan spenderar en stor del av sin tid på arbetet. Vad arbetet och arbetsplatsen innebär 

för människan har förändrats över tiden och varierar beroende på den individuella 

utgångspunkten. Vi ser en sammankoppling mellan identitet, sociala relationer, status och 

prestationskrav till arbetet. Arbetet är därmed ett viktigt element i den moderna människans 

livsbygge. 

 

Herzberg menar att det finns inre och yttre faktorer som ger arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse, Maslow talar om liknande faktorer men uttrycker dem som mänskliga 

behov. Maslow menar att människans slutgiltiga behov att tillfredställa är ett 

självförverkligande. Om de övriga behoven/faktorerna går att tillgodose genom arbetet och 

arbetsplatsen – varför skulle då inte människan däri kunna söka även ett självförverkligande? 

Arbetet bär på värden utöver det värde som ligger i lönekuvertet. Det är just dessa värden vi i 

vår uppsats söker definiera. Vi menar att det är av stor vikt att företag uppmärksammar det 

som individer söker i arbetet, detta för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrera 

om den bästa arbetskraften. Till detta kommer det faktum att vi står i ett generationsskifte, 80-

talisterna – Generation Y står att ta över efter 40-talisterna. Generation Y menas vara en 

individualistisk generation och de har en ny syn på sig själva, livet och samhället med andra 

krav på sin omgivning. Frågan är vad denna förändring innebär för arbetslivets olika parter. 

Syftet med denna uppsats är att analysera och skapa en bild av hur svenska företag går till 

väga för att bemöta de olika värden arbetstagare söker i arbetet och på arbetsplatsen. Vidare är 

syftet att beskriva hur företag bemöter Generation Y. 

 

För att besvara vårt syfte har vi genomfört en flerfallstudie i tre svenska aktiebolag med säte i 

Stockolm. På respektive företag har vi intervjuat ansvariga för personalarbete, även kallat 

human resources. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

I och med övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle där industrialiseringen 

styrde samhällsutvecklingen förändrades människans yrkesroll på olika områden.
1
 Centralt för 

produktionsföretagen blev jakten efter effektivitet som verktyg för vinstmaximering.
2
 I början 

av 1900-talet utvecklade F.W. Taylor ”Scientific Management” som modell för en effektiv 

produktion med tidsaspekten i fokus.
3
 Innan den industriella revolutionen var det den 

yrkesskicklige arbetaren som bar på kunskapen om och bemästrade en hantverkstradition.
4
 

Taylor menar att man uppnår effektivitet genom att bryta ner arbetsprocessen till olika 

moment som är enkla att lära sig och inte kräver en bred kompetens. Därmed är arbetarna 

ersättningsbara och arbetskraften köps till ett lägre pris. I detta effektivitetssystem skiljer man 

på mentalt och manuellt arbete; ledaren är hjärnan som planerar och kontrollerar medan 

arbetaren är handen som utför en viss specifik del i produktionen.
5 

Kontrollen över arbetet 

ligger inte hos yrkesutövaren utan hos arbetsledaren till vilken arbetaren säljer sin tid. Därmed 

förändras tidsperspektivet då människan skiljer på sin sålda och osålda tid, sin så kallade 

fritid.
6
 

 

I och med särskiljandet av hand och hjärna, det vill säga manuellt och mentalt arbete, 

förändrades produktionsförhållanden och produktionstekniken. Med detta förändrades också 

kraven på individen och individens självuppfattning i förhållande till arbetet.
7
 

 

Det ökade fokuset på individen kommer från idéer om människor som jämlikar och att de ska 

ha samma möjligheter till utbildning och välstånd. Historiskt sett har det funnits perioder då 

man utgått från avgörande och definitiva skillnader människor emellan. Dessa baserades på 

klass och härkomst, detta för att få samhället att fungera, det vill säga människor skulle inte 

vara jämlika och därmed inte ekonomiskt jämlika. Man kan se det som om individen tidigare 

var bunden till sitt öde gällande chanser till utveckling, utbildning, yrke och välstånd så skulle 

                                                 
1
 Liljeström, (1979)  s. 47. 

2
 Clegg, (2005) s. 124-125. 

3
 Clegg, (2005) s. 32-33. 

4
 Liljeström, (1979) s. 47. 

5
 Liljeström, (1979) s. 47-51. 

6
 Braverman, (1974) ur Liljeström, (1979) s. 53. 

7
 Sennett, (1999) s. 11. 
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denne nu erbjudas frihet och därmed vara mer fri att utforma sitt egna liv.
8
 

 

Under 1900-talet förändrades synen på individens frihet. Den moderna människan sågs nu 

som fri men som ojämlik, dock inte efter hennes sociala och historiska omständigheter utan 

olika för hennes inre kapacitet. Det gäller att bli en särskild, oersättlig individ som ska vara 

oberoende av andra och klara sig självständigt genom livet. Tonvikten ligger på det som 

skiljer individerna åt, det var under 1900-talet som den psykologiska idén om 

självförverkligandet uppkom.
9
  

 

Produktionsprocessen kom att utvecklas, ständigt med effektivitet som syfte. Forskare kom att 

uppmärksamma vikten av de mänskliga behoven som faktorer för produktiviteten. Under 

1950-talet formades idéer om ”mänskliga relationer”, ”human relations”.
10

  

 

Det som senare kom att diskuteras är arbetets betydelse för hälsa och välbefinnande. Med det 

menat att arbetet inte bara fungerar som medel för produktion, försörjning och utveckling utan 

även verkar för att ge ett kroppsligt, socialt och psykiskt välbefinnande då individens arbete 

kan ge utrymme för personlighetsutveckling och självförverkligande. Ur detta synsätt har 

arbetet två funktioner, som försörjningsmedel och som mål i sig.
11

 

 

Human Resources (HR), är ett begrepp som inom organisationer beskriver ”människors 

kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska 

egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och 

hälsovård.”
12

 Detta begrepp myntades under mitten av1900-talet då det väcktes en kritik mot 

företags uppfattningar om deras personal. Kritiken motsatte sig den syn företagen hade på sin 

personal; synen på personal som en kostnad för företaget. Kritikerna menade att man istället 

skulle se sin personal som en resurs, ett mänskligt kapital för företaget.
13

  

 

Ur dessa idéer utvecklades teorier kring Human Resource Management (HRM). Det som 

utmärker denna managementteori är uppfattningen om att människan är dynamisk och har 

                                                 
8
 Botton, (2004) s. 85-86. 

9
 Liljeström, (1979) s. 18-19. 

10
 Liljeström, (1979) s. 59. 

11
 Söderström, (1983) s. 28. 

12
 Nationalencyklopedin, (2003). 

13
 Bergström, Sandoff, (2000) s. 11-12. 
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potential till att utvecklas och växa. Människan ses ur detta perspektiv som en resurs bärande 

flera olika förmågor och därmed som en stor källa till kunskap.
14

 HRM menar att företag bör 

investera i sin personal, då de räknas till deras främsta tillgång. Målet med HRM är att se till 

personalens fulla kapacitet och förverkliga den genom att hjälpa personalen att utvecklas i 

samklang med organisationens behov.
15

 

 

HRM kan ses som ett samlingsbegrepp för de praktiker och principer som ett företag 

använder sig av sin personalledning. Detta innefattar att formulera och genomföra den 

strategiska plan företaget sätter för att bland annat rekrytera, utbilda och belöna sin personal 

samt att erbjuda dem en trygg, moralisk och rättvis arbetsplats. Gary Dessler understryker 

vikten av att ha en HR-avdelning i organisationen då mänskliga tillgångar är högst 

konkurrenskraftiga, det gäller att matcha de interna styrkorna och svagheterna med de externa 

möjligheterna.
16

 

 

 

1.2 Problemområde 

 

Arbetet dominerar våra liv. ”Allas rätt till arbete” innebär allas skyldighet att arbeta. Vi 

har knappast något val. Möjligen kretsar debatten krig olika incitament till arbete, dvs. 

vad som får oss att arbeta, att arbeta effektivare, att påta oss allt svårare uppgifter, är det 

lönen och löneskillnaderna som driver oss, eller styrs vi av sociala och moraliska motiv 

eller av att det vi gör intresserar och utvecklar oss? De flesta människor synes ta sina 

jobb på allvar.
17

 

 

Renässansfilosofen Pico della Mirandola förespråkade tanken om ”människan som sin egen 

skapare”
18

 och idén om att ”Människan är givet att ha vad hon önskar, vara vad hon vill.”
19

 

Med detta menade della Mirandola att människans värdighet ligger i att ta vara på och 

uttrycka hennes mångfaldiga och skiftande natur. Della Mirandola såg på livet som ett 

självförverkligande då han ansåg att människan är på jorden med uppgiften att skapa, och att 

den största skapelsen är hennes egna liv. Denna tankegång hamnade i konflikt med den kristna 

                                                 
14

 Pieper, (1990) s. 2. 
15

 Pieper, (1990) s. 2. 
16

 Dessler, (2005) s. 2-8. 
17

 Liljeström, (1979) s. 37-38. 
18

 Della Mirandola, (1996) ur Sennett, (1999) s. 141. 
19

 Della Mirandola, (1996) ur Sennett, (1999) s. 141. 
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läran om självdisciplin med Sankt Augustinus tes: ”Rör ej dig själv, ty att söka bygga upp sig 

själv är att bygga en spillra.”
20

 

 

Det vi vill poängtera, precis som Max Weber försökte göra i sin analys ”Den protestantiska 

etiken och kapitalismens anda” rörande kapitalismens framväxt, är hur dessa två 

livsåskådningar; självdisciplin och självförverkligande, samverkar trots att de setts som 

motstridiga. Man kan se att det kapitalistiska samhället kräver denna samverkan i disciplinen 

som reglerar samhället och förverkligandet som utvecklar samhället och stimulerar 

marknaden. Weber skrev även om kapitalismen som skapare av prestationsmänniskan, vars 

strävan ligger i att bevisa något genom sitt arbete.
21

 

 

Prestationsmänniskan är våldsamt konkurrensinriktad men kan inte glädja sig över 

framgångarna. En sådan persons hela liv består av en ändlös strävan efter självaktning och 

erkännande från andra. Men även om andra skulle berömma honom för hans världsliga 

asketism vore han rädd att ta åt sig berömmet, eftersom det skulle innebära att han 

accepterade sig själv. Allt som sker i nuet betraktas som ett medel att förverkliga något 

avlägset slutmål.
22

 

 

Max Weber menade att prestationsmänniskans arbetsmoral inte är en början till lycka eller 

psykisk stabilitet. Han menade att prestationsmänniskan lägger allt för stort fokus på arbetet i 

sig, att det blir något hon tyngs av.
23

 

 

I det moderna samhället mäts individens rang i prestationer, vilket filosofen Alain de Botton 

menar har kommit att betyda ekonomiska prestationer.
24

 Den moderna människan försöker 

finna en mening och fylla sitt liv med något och Walter Lippmann menade att människan då 

söker göra karriär och att genom arbetet ”skaffa sig ett liv.” Till detta kommer uppfattningen 

om att karriär leder till inre utveckling samt att man söker stilla ett behov av yrkesstatus. 
25

 

 

Samhället kan ses som uppbyggt av individer och sociala relationer. Individer liksom 

samhället formas i detta sociala samspel.
26

 Så om sociala relationer fungerar som länkar 

                                                 
20

 Den helige Augustinus citerad i Greenblatt, (1980) ur Sennett, (1999) s. 142. 
21

 Sennett, (1999) s. 145-146. 
22

 Sennett, (1999) s. 146. 
23

 Weber, (1992) ur Sennett, (1999) s. 147. 
24

 Botton, (2000) s. 95. 
25

 Sennett, (1999) s. 67-68.  
26

 Piaget, (1977) ur Liljeström, (1979) s. 27. 
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mellan människans identitet; det inre, och samhällsordningen; det yttre, börjar vi förstå vidden 

av jobbets betydelse, både för individen och för samhället. Dock har vi uppfattningen att 

individens egen definition av arbetet och dess betydelse delvis är avgörande. Den individuella 

utgångspunkten varierar beroende på lokalisering, kultur, normer, regler, personlig bakgrund, 

erfarenheter med mera.
 27

 

 

 

1.2.1 Problemdiskussion 

 

Vi utgår från att arbetets betydelse för individen varierar liksom individers behov av sociala 

relationer för att skapa och förmedla sin identitet. Vi ser en sammankoppling av identitet, 

sociala relationer, status och prestationskrav till arbetet som bärare av dessa element i den 

moderna människans livsbygge. Om nu människan söker att förverkliga sig själv genom sitt 

yrke betyder det att hennes val av yrke påverkas. Därmed bör belöningssystemet se 

annorlunda ut än det traditionella där arbetaren belönades med lön för sin sålda tid. Vi ser att 

arbetaren sätter krav på arbetet och arbetsplatsen då man däri söker mer än pengar. Detta för 

tankarna till John Ruskins tes;  

 

Det är inte vad människan förtjänar på sitt arbete som är hennes egentliga lön, utan vad det 

gör henne till.
28

 

 

Det är viktigt för arbetsgivare att beakta arbetets betydelse för människan för att kunna 

konkurrera om de bästa och mest lämpliga medarbetarna. Företag arbetar därför, som tidigare 

nämnt, ofta strategiskt med HR för att kunna tillgodose medarbetarnas önskemål och 

personliga utveckling. Men hur ser arbetsgivare på rollen som en del av människors liv, 

identitetsskapande och självförverkligande? 

 

Generation Y, det vill säga människor födda på 1980-talet är de som kommer in på 

arbetsmarknaden och tar över efter 1940-talisterna när dessa går i pension under det närmsta 

decenniet.
29

 Denna generation har en ny syn på livet, samhället och sin egen roll i detta. 

Generation Y är en individualistisk generation vars utmaning i livet är att sålla bland den 

                                                 
27

 Dahlström, (1968) ur Liljeström (1979) s. 27. 
28

 Ruskin, http://www.livet.se/ord/liknande/se_16421, 2010-04-09. 
29

 Parment, (2008) s. 71. 
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mängd av valmöjligheter de har och att finna vägar i ett allt mer komplicerat samhälle. Det 

innebär en förändrad syn på ekonomi, konsumtion och nya möjligheter till kommunikation.
30

 

Därför har Generation Y andra förväntningar och krav på sin omgivning, och detta synsätt tar 

Generation Y med sig ut i arbetslivet. 

 

Det har alltid funnits generations- och åldersskillnader på arbetsmarknaden, men kanske är 

Generation Y utmärkande annorlunda. Behöver arbetsmarknaden och dess parter anpassa sig 

efter denna generation, eller måste Generation Y som anpassa sig efter arbetsmarknaden? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att analysera och skapa en bild av hur svenska företag går till väga 

för att bemöta de olika värden arbetstagare söker i arbetet och på arbetsplatsen. Vidare är 

syftet att beskriva hur företag bemöter Generation Y. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I vår studie har vi valt att begränsa oss till tre stycken svenska företag i olika branscher med 

säte i Stockholm. Detta för att vi är intresserade att samla empiri från flera olika företag och 

av den anledningen att även vi är baserade i Stockholm. Detta har som syfte att ge oss en 

bredare bild och möjliga variationer i information. 

 

De tre fallföretagen önskar vara anonyma. 

 

Företag A är ett aktiebolag vars verksamhet utgörs av tre olika kedjor som säljer accessoarer 

och skor. Vi har valt att studera detta företag då vi är intresserade av den trendkänsliga 

modebranschen och företag A är en stor aktör på denna marknad. Vi finner dem intressanta 

även av den anledningen att det har gått relativt dåligt för dem på senare tid. Vi har mött 

företagets personaldirektör för en intervju. 

                                                 
30

 Parment, (2008) s. 19. 
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Företag B är en börsnoterad bank. Vi har valt detta företag då denna bransch i hög grad utgörs 

av högutbildade människor och vi finner det intressant att banktjänsteman klassas som ett 

högstatusyrke. Vi har mött bankens HR-ansvarige för en intervju. 

 

Företag C är det ledande aktiebolaget inom säkerhet i Sverige. Vi intresserar oss för detta 

företag då vi sökte ett tredje företag som kunde stå i kontrast till de andra två. Vi har mött 

företagets HR-ansvarige. 

 

Vi kommer att fokusera på den verksamhet företagen bedriver i Sverige och därmed bortse 

från det som rör den verksamhet företaget bedriver utomlands. 

 

Vi väljer att studera företagen ur ett aktuellt perspektiv, det vill säga - vi inte är intresserade av 

den organisatoriska historien hos respektive företag utan har fokus på dagens situation. I vår 

teori har vi däremot inslag av både historiska och aktuella utgångspunkter. 



8 

 

2. Teori 

 

2.1 Utgångspunkt 

 

Genom arbetet uppnår man en känsla av tillfredsställelse. Man vet att man behövs, att man är 

efterfrågad av arbetsledning och arbetskamrater. Att känna att man uträttar något ökar 

självkänslan. Arbetet är i själva verket det som gör det möjligt för människor att förverkliga sig 

själva och känna att de lever ett meningsfullt liv.
31

 

 

Christer Theandersson studerar i sin avhandling Jobbet - för lön lust eller andra värden vilken 

syn individer har på sitt arbete och ser på faktorer som kan vara av värde. Han skiljer i sin 

studie på arbetare och tjänstemän och ser vidare till faktorer såsom kön, utbildningsgrad, 

socioekonomisk status, ålder, sektor, uppfattning om egen arbetssituation, civilstånd och 

hemmavarande barn.
32

  

 

I Theanderssons studie framkommer skillnader mellan arbetare och tjänstemäns prioritering 

och inställning till typ av arbete. Studien visar att arbetare prioriterar faktorer som kamratskap 

och arbetets värde för andra. Tjänstemän prioriterar faktorer som autonomi och arbetsglädje. 

Theandersson ger tre förklaringar till dessa skillnader. En förklaring är att arbetare lägger 

fokus på annat än arbetsuppgifterna som är av mindre stimulerande karaktär (generellt sett). 

Hans andra förklaring är gruppernas olikartade normsystem där arbetaren betonar värden av 

kollektiv karaktär såsom kamratskap och ”att hjälpa andra”. Tjänstemäns normsystem 

förespråkar individualistiska värden, med det menat självförverkligande och personlig frihet. 

Theandersson menar som en tredje förklaring att olika individers inställning till arbetet i sig 

och vad de söker däri, gör att människor söker sig till och väljer olika slags arbeten.
33

  

 

 

2.2  Arbetstillfredsställelse och motivation 

 

Det råder skilda uppfattningar om vilka faktorer som påverkar den anställdes tillfredsställelse 

i och motivation till arbetet. Fredric Herzberg har utformat en tvåfaktorsteori, där han ”belyser 

                                                 
31

 Edström, (1977) ur Söderström, (1983) s. 29. 
32

 Theandersson, (2000) s. 77. 
33

 Theandersson, (2000) s. 145-147. 
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orsakerna till hög respektive låg arbetsmotivation hos olika tjänstemannagrupper.”
34

 

Tvåfaktorsteorin utgörs av de yttre faktorerna, även kallade hygien-faktorer och de inre 

faktorerna även kallade motivations-faktorer. Herzberg menar att de yttre faktorerna innefattar 

goda sociala relationer, anställningstrygghet, hög lön samt god fysisk arbetsmiljö.
35

  

 

Herzberg anser inte dessa som tillräckliga för att resultera i den anställdes tillfredsställelse och 

motivation.
36

 Dessa faktorer har en grundläggande betydelse men måste nå en viss nivå för att 

undvika arbetarens totala missnöje. Dock finner Herzberg att i det skede då denna nivå är 

uppnådd är det de inre faktorerna som vidare ökar tillfredsställelsen och motivationen hos 

arbetaren. Till de inre räknas ”erkänsla och uppskattning, framgång med arbetsuppgifter, 

möjlighet till eget ansvarstagande, utvecklingsmöjligheter samt arbetsuppgiften i sig.”
37

 Det 

är dessa faktorer som är avgörande för att hög tillfredsställelse och motivation ska nås.
38

 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori har kritiserats av andra teoretiker som anser den vara för generell. 

Schein menar att man måste differentiera sig inom teorin gällande begrepp såsom 

motivationsbegreppet, då en generalisering inte är intressant då teorin ska verka i relation till 

det alltmer komplicerade och varierande samhället.
39

 Som ett exempel menar Schein att man 

måste se till skillnaderna mellan olika grupper, arbeten, miljöer och möjligheter.
40

 Schein 

menar, som även vi tidigare påpekat, att för alla människor är inte ett självförverkligande 

genom arbetet en realitet.
41

 

 

Christer Theandersson menar att tillfredsställandeaspekten har två dimensioner, 

tillfredsställelsen med arbetet eller tillfredsställelsen med arbetsplatsen.
42

 

 

 

                                                 
34

 Herzberg m.fl., (1969) ur Söderström, (1983) s. 45. 
35

 Herzberg m.fl., (1969) ur Söderström, (1983) s. 45-46. 
36

 Herzberg m.fl., (1969) ur Söderström, (1983) s. 45-46. 
37

 Herzberg m.fl., (1969) ur Söderström, (1983) s. 45. 
38

 Herzberg m.fl., (1969) ur Söderström, (1983) s. 45-46. 
39

 Schein, (1968) ur Söderström, (1983) s. 49. 
40

 Schein, (1968) ur Söderström, (1983) s. 57. 
41

 Schein, (1968) ur Söderström, (1983) s. 49. 
42

 Theanderson, (2000) s.117. 
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2.3 Värden 

 

Hans Zetterberg teoretiserar de olika värderingar individer gör i samband med sitt arbetsliv, 

dels en värdering av sig själv, en självvärdering i förhållande till sitt arbete, och en värdering 

av arbetet och dess innebörd. 

 

Zetterberg menar att självvärdering är av grundläggande betydelse för motivationen: 

 

Självvärderingen har två källor, en inre och en yttre. Den inre källan avser de utmaningar 

som ställs i vår väg, den beror av om vi lyckas eller misslyckas, om vi är kompetenta, 

potenta och har kapacitet. Den yttre källan avser hur vi värderas av andra. Utmaningen är 

sin egen motivation
43

.  

 

De grundläggande faktorerna i en självvärdering uppstår i bildandet av livsstil.
44

 

 

Zetterberg hävdar att olika individer värderar arbetet olika med hänsyn till familje-, ålders-, 

utbildnings- och socioekonomiska förhållanden, med mera. Han hänvisar till att människan är 

delaktig i och påverkas av olika värdesystem både i och utanför arbetet. Därmed påverkas 

människan av de värdesystem som finns inom organisationen och dessa värden ger individen 

ett visst utbyte av arbetet. Zetterberg sätter detta värdesystem i relation till 

arbetsmotivationen, där dessa värden fungerar motiverande. 

 

Ytterligare en aspekt som Zetterberg tar upp är människans prioritering av olika livsstilar 

varvid val av arbete kan innebära en sådan livsstil och en sådan prioritering. Människan 

praktiserar helst sin livsstil som kan domineras av arbete, konsumtion, familjeliv, 

umgängesliv och samhällsliv. Zetterberg menar att då man ser till arbetstillfredsställelse måste 

man ha en helhetssyn, man måste se till funktionen arbetet har i samhället och vidare dess 

funktion för individen.
 45

  

 

Zetterberg för till teorin vidare resonemang där han uppmärksammar betydelsen av individens 

livssituation, delvis ur ett tidsperspektiv och till detta individens arbete/icke-arbete relation. 

Detta livssituationsperspektiv gällande vilka värden som sätts på arbetet menar Zetterberg har 

                                                 
43

 Zetterberg, (1977) ur Söderström, (1983) s. 52. 
44

 Zetterberg, (1977) ur Söderström, (1983) s. 52-53. 
45

 Zetterberg, (1977) ur Söderström, (1983) s. 57-58. 
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att göra med det faktum att människans livssituation förändras och därmed förändras de 

värden hon finner och söker i ett arbete. Det finns alltså ett samband mellan den livsroll 

människan befinner sig i, till exempel nyexaminerad student, förälder och så vidare, och 

arbetsvärderingen. Man sätter arbetet i förhållande till människans dynamiska helhetsbild.
46

 

 

 

2.3.1 Spegeltesen 

 

Till denna helhetsbildsyn kommer ett iakttagande av den subjektiva upplevelsen individerna 

har av ett arbete. ”Ett exakt likadant arbete kommer att upplevas mycket olika bland annat 

beroende på hur brukarnas livssituation i övrigt är.”
47

 Till den subjektiva upplevelsen sätts den 

objektiva dimensionen, det ”faktiska” förhållandena. Detta samband teoriseras i spegeltesen 

”som innebär att man i praktiken ofta utgår från att det subjektiva är en avspegling av det 

objektiva.”
48

 Spegeltesen menar att det finns en upplevd (subjektiv) miljö och en faktisk 

(objektiv) miljö. Detta kan i sin tur leda till ”spegeltesdilemmat”, då den upplevda miljön inte 

alls behöver stämma överens med den faktiska miljön. Så objektiva uppfattningar om 

arbetsvärden kan alltså vara missvisande, då det egentliga värdena är subjektiva och skiljer sig 

mellan individer och är situationsberoende.
49

 

 

 

2.4 Sociala relationer 

 

Allmänt känt är hur viktiga spädbarnsålderns kontakter är för barnet. Mindre van är man att tänka 

på betydelsen av att människan under hela sin levnad går igenom en kedja av ’omgivningar’. I 

stora drag bestäms dessa omgivningar av samhälle och kulturell tradition. Människans jag byggs 

därmed upp på psykosocial väg och i ett beroendeförhållande till sin omgivning.
50 

 

Detta är grunden för synsätt som betonar vikten av ett socialt sammanhang i människans 

arbete.
51

 Detta är något även Theandersson poängterar; god kamratskap & goda sociala 

                                                 
46

 Zetterberg, (1977) ur Söderström, (1983) s. 59-61. 
47

 Björkman & Lundqvist, (1981) ur Söderström, (1983) s. 61. 
48

 Björkman & Lundqvist, (1981) ur Söderström, (1983) s. 61-62. 
49

 Stenbeck & Gustavsson, (1980) ur Söderström, (1983) s. 62-63. 
50

 Westlander, (1977) ur Söderström, (1983) s. 39. 
51

 Söderström, (1983) s. 39.  
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relationer är av central betydelse för människors arbetstillfredsställelse.
52

 Med detta menat att 

människans försörjningsmöjlighet genom arbetet är viktigt men av stor vikt är även det 

sociala och psykologiska utbytet.
53 

Arbetet verkar som medel för att tjäna pengar och arbetet 

bär på ett egenvärde i sig då den möter människans behov av social gemenskap.
54

 

 

Till den ovanstående subjektiva utgångspunkten för arbetstillfredsställelse tillkommer 

ytterligare samband, så som det värde- och normsystem som råder i samhället. Detta system 

påverkar hur människan upplever sin verklighet och hur hennes personlighet utformas. Detta 

värde- och normsystem bestämmer även relationerna till den sociala omgivningen.
 
 Vidare 

menas att individens perspektiv och uppfattning förklaras och förstås då de sätts i relation till 

individens sociala verklighet, då varje individ berörs av ett kollektivt värdesystem kopplat till 

den sociala verklighet hon ser sig tillhöra.
55

 

 

Människan konstituerar sig själv och ”finner sig själv” i ett socialt samspel, i en social 

institution med andra människor. För att få ordning på sin verklighet skapar individen dessa 

sociala institutioner, för att kunna identifiera sig med sina roller i hennes sociala verklighet i 

livet. Arbetet är en sådan institution vari arbetarna genom sin sociala samverkan skapar 

varandra och sig själva.
56

 Individens jag-formande och hennes självvärdering är påverkad av 

den sociala och kulturella omgivningen.
57

 

 

 

2.5 Behov av ett självförverkligande 

 

Psykologen Abraham Maslow behovshierarki är en teori uppbyggd av de behov människan 

söker tillfredsställa. Maslows teori går ut på att de är först då människan tillfredsställt ett 

behov på lägre nivå som hon söker tillfredsställa behov på nästkommande nivå. Hierarkin 

utgörs av dessa fem behov: 

 

 

                                                 
52

 Theandersson, (2000) s. 143. 
53

 Dahlgren & Dahlgren, (1981) ur Söderström, (1983) s. 29. 
54

 SOU 1975:90 ur Söderström, (1983) s. 28.  
55

 Sandberg, (1975) ur Söderström, (1983) s. 64.  
56

 Liljeström, (1979) s. 38. 
57

 Håkansson, (1977) ur Liljeström, (1979) s. 29. 
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1) kroppsliga behov 

2) trygghetsbehov 

3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 

4) behov av uppskattning 

5) behov av självförverkligande.
58

 

 

Maslows centrala tankar med denna teori är att människans behov är hierarkiskt ordnade samt 

att människan strävar efter ett självförverkligande i sitt liv.
59

 Maslow menar alltså att man har 

basala behov, sociala behov, behov av uppskattning och slutligen behov av att förverkliga sig 

själv då han tror att varje människas uppgift är att bli så bra hon kan efter sin individuella 

förmåga.
60

 

 

Maslow är inte den enda teoretikern som uppmärksammar eller poängterar människans behov 

av ett självförverkligande. Även McGregor menar att då människan har skapat en 

försörjningstrygghet söker hon att tillfredsställa hennes behov på en högre nivå. Människan 

har då mer tid att utveckla sig själv och försöka få kontroll över sitt eget öde.
61

 

 

Sociologen Daniel Bell tycker i linje med ovanstående teoretiker att människor bär på ett 

behov av att ge utlopp för sitt intellekt och sina passioner. Denna källa för utlopp kan, om inte 

bör vara personens val av arbete. En organisation och dess varumärke kan komma till liv om 

företaget ser till de anställdas djupare behov. Han menar att organisationen kan fylla det 

vakuum - de ouppfyllda behov som kan finnas hos en människa. En organisation kan skapa en 

arbetsplats där människan får utlopp för detta behov där de anställda identifierar sig med 

organisationen och dess mål. Om en organisation förstår och lyckas med detta kan man 

utnyttja individers fulla intellektuella och kreativa kapacitet.
62

 

 

 

2.6 Intern marknadsföring 

 

Intern marknadsföring är en managementstrategi som utvecklades i början av 1980-talet. 

                                                 
58

 Nationalencyklopedin, (2003). 
59

 Söderström, (1983) s. 44. 
60

 Ind, (2007) s. 27-28. 
61

 McGregor, (1968) ur Söderström, (1983) s. 45. 
62

 Bell, (1960) ur Ind, (2007) s. 27. 
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Denna strategi bygger på att företaget riktar sin marknadsföring inåt i organisationen innan de 

riktar den utåt, externt. Syftet i denna strategi är att: ”informera och motivera medarbetarna så 

att de bli mer kund- och serviceorienterade, skapa ett strategiskt medvetande hos personalen 

samt mobilisera organisationen inför större förändringar.”
63 

 

 

Nicholas Ind skriver i sin bok Living the brand om hur organisationen kan genom att utveckla 

en genomgående ideologi med tydliga värden göra det möjligt att möta människans djupare 

behov av utrymme för sin identitet och sitt självförverkligande. Ind menar att människan 

finner att vissa organisationer bättre matchar hennes syn på sig själv och erbjuder bättre 

möjligheter till självförverkligande jämfört med andra organisationer. Ind understryker dock 

att denna matchning sker vice versa, det vill säga även i organisationens rekryteringsprocess 

där man söker hitta för organisationen passande personal. Ind påstår dock att matchningen 

aldrig kan bli perfekt men att människan försöker sammanföra sin identitet och sina 

personliga värden med organisationens.
64

 

 

Ind poängterar vikten av att ett företags ideologi stämmer överens med medarbetarnas för att 

man ska kunna nå kunderna. Det är genom ideologin medarbetarna kan engagera sig. Han 

menar att kunderna vill ha en individualiserad upplevelse som matchar deras specifika behov 

och preferenser.
65

 En ytterligare effekt av detta är att företagets ideologi även fungerar som ett 

varumärke och när det genomsyrar företaget blir också de anställda en del av företagets profil 

och varumärke. Detta i sin tur leder till att den anställde förstår och kan identifiera sig vad 

kunden söker och dennes behov, då man utgår från att kunden söker sig till företaget på grund 

av dess varumärke infattande ideologi och värden.
66

 

 

Ind menar vidare att om de anställdas ideologi, och därmed roten till deras entusiasm och 

engagemang, är densamma som företagets blir den en central del av organisationens kultur 

och bestående genom framgång och motgång. På detta sätt stärks företaget.
67

 Arbetsgivare 

kan genom att flytta fokuset i ledningsprocessen från en abstrakt form till att utöva en metod 

av humanistisk karaktär som motiverar personal då den genererar ett genuint engagemang hos 

                                                 
63

 Nationalencyklopedin, (2003). 
64

 Ind, (2007) s. 35. 
65

 Ind, (2003) s. 395. 
66

 Ind, (2003) s. 394-395. 
67

 Ind, (2003) s. 396-400. 
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de anställda. Detta är dock enligt Ind en lång process, som kan vara svår att genomföra.
68

 Den 

grundläggande idén ligger i att individer finner värden i jobbet hos organisationen så att de 

kan ”genuinely live the brand in their day-to-day lives.”
69

 

 

 

2.7  Generation Y 

 

Det råder skilda uppfattningar om exakt vilka årskullar som tillhör Generation Y (de sträcker 

sig mellan årskullarna 1978-2000). Dock ser vi att det främsta fokuset i diskussioner kring 

Generation Y ligger på 80-talisterna, och det är för oss de intressanta då det är dessa som i 

dagsläget står att påverka samhällsekonomi och arbetsmarknad. Det är även denna 

utgångspunkt Anders Parment har i sin bok Generation Y Framtidens konsumenter och 

medarbetare gör entré!.
70

 

 

Parment beskriver Generation Y som bärare av en stark individuell utvecklingsoptimism där 

det är upp till individen att se och ta fördel av de möjligheter som finns, det är upp till var och 

en att hitta sin profil för att sedan marknadsföra sig själv. Detta utbud av valmöjligheter 

kontrasterar till ett tidigare samhälle där begränsningarna till att förändra sin situation var fler, 

begränsningar i samhället och begränsningar i tankegångar. Han menar att dessa förändringar 

hänger ihop med det sammanhang som Generation Y finns och växer i. Detta sammanhang 

utgörs av ett alltmer internationaliserat och komplicerat samhälle med många nya vägar för 

kommunikation och integration.
71

 ”Dessa utökade möjligheter … har gjort Generation Y 

genuint internationell och multikulturell.”
72

 

 

Det har skett ett attitydskifte mellan generationerna vilket för Generation Y har inneburit en 

ström av individualistiskt tänkande. Parment menar att det är alla valmöjligheter som skapar 

en individualism och i sin tur är det individualismen som skapar valmöjligheter i dess 

betonande av individens eget tänkande och initiativtagande. Generation Y har utvecklat såväl 

valstrategier som informationsstrategier för att effektivt och med ett kritiskt förhållningssätt 

                                                 
68

 Ind, (2007) s. 66-67. 
69

 Ind, (2007) s. 1. 
70

 Parment, (2008) s. 20-22. 
71

 Parment, (2008) s. 22-23. 
72

 Parment, (2008) s. 23. 



16 

 

hantera det informationsflöde och den uppsjö valsituationer de ställs inför.
73

 

 

Denna generation uttrycker självklart ett behov av trygghet men den uttrycks annorlunda än 

hos föregående generationer. Valmöjligheterna skapar en trygghetskänsla. Parment menar att 

Generation Y finner trygghet i ”de sociala nätverken, den egna kompetensen och vetskapen 

om att med alla de alternativ som finns, så finns det alltid någonstans där man kan få 

försörjning och annan trygghet.”
74

 Dessa möjligheter innebär att man inte finner det lika 

farligt att stöta på en motgång eller misslyckas då världen är full av nya chanser. Häri skiljer 

sig Generation Y från föräldrarnas och tidigare generationers förhållningssätt, denna 

generation har en annan livsstil och är mer prestigelösa.
75

 

 

 

2.7.1 Generation Y och arbetet 

 

Generation Y har höga förväntningar på arbetslivet och sina arbetsgivare, det är denna grupp 

som kommer att ta över efter 40-talisterna. Parment beskriver de skilda uppfattningarna kring 

synen på denna framtid; det finns de som tvivlar på Generation Y:s vilja och ork, och det finns 

de som tror att denna generation kommer bli en ovärderlig resurs.
76

 

 

Parment poängterar att det har växt fram ett nytt synsätt på jobbet och på yrkesrollens 

betydelse. Han menar att en bredare yrkeskompetens efterfrågas – med detta menat att den 

”specifika” yrkesrollen luckras upp och ersätts av arbeten där man behöver ha flera olika 

kompetenser, något Parment kallar ”generalistjobb”. Ett exempel på ett jobb av sådan karaktär 

är en revisor som idag förväntas ha ”kunskaper i marknadsföring, nationell och internationell 

utveckling, internationella regelsystem – inte minst god förmåga att samspela med kunder och 

kolleger.”
77

 Även sättet entreprenörer rör sig i olika branscher och den växande 

internationaliseringen är exempel på varför utvecklingen går mot att antalet generalistjobb 

ökar.
78

 Parment menar att Generation Y är mer flexibla i sin inställning till val av yrke, där 

                                                 
73

 Parment, (2008) s. 24-25. 
74

 Parment, (2008) s. 42. 
75

 Parment, (2008) s. 42-43. 
76

 Parment, (2008) s. 70-71. 
77

 Parment, (2008) s. 71. 
78

 Parment, (2008) s. 72. 
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man inte ser hinder i att byta bransch eller jobb, eller att hålla sig till sin utbildnings ramar.
79

 

 

Generation Y uppfattar arbetet som en arena till att förverkliga sig själv på samt att nå de 

livsmål individen har satt upp. Detta är en annorlunda syn som kan leda till missuppfattningar 

då denna attityd kan framstå som nonchalant, respektlös och krävande.
80

  

 

Missuppfattningen gäller attitydens effekt, för när denna generation väl finner sitt jobb som 

överensstämmer med deras krav och önskemål, den ”oväntade” effekten blir en ambition av 

hög nivå och prestationerna är av hög kvalitet. Parment poängterar att Generation Y har svårt 

att sätta fingret på den starkaste drivkraften i valet av arbete, då arbetet anses vara dels en 

plats för självförverkligande men även för försörjning, rättighet och plikt.
81

 Dock menar 

Parment att det råder en uppfattning om att arbetsgivaren ska anpassa sig efter de anställdas 

önskemål för att kunna hitta fina talanger.
82

 Bruce Tulgan refererar till Generation Y som den 

mest ”underhållskrävande arbetskraft världen någonsin skådat”
83

. Parment sammanfattar 

fokuset på ett självförverkligande genom arbetet som ett krav på individuell frihet. Dock 

understryker författaren att med denna syn på frihet kommer ett stort individuellt ansvar, ”då 

finns det inte heller någon – staten, facket eller arbetsgivaren – att skylla på när det inte går 

bra.”
84

 

 

Ytterligare karaktärsdrag för Generation Y är att de legitimerar människor om de uppfattar 

dem som kompetenta och några som kan få jobbet gjort och därmed inte genom en titel, 

ställning eller en position.
85

 

 

Utvecklingen i och med denna grupps nya krav innebär en förändring där organisationer och 

individer försöker matcha varandra i fråga om ideologi, värden och mål. Även 

arbetsmarknaden utvecklas till en mer öppen och flexibel marknad – som ett svar på att allt 

fler och mestadels yngre individer byter arbete mer frekvent. Parment förklarar denna 

flexibilitet som bärare av både goda och mindre goda sidor, men som en effekt av Generation 

                                                 
79
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Y:s stressfaktor och ovilja till att ha tråkigt.
86

 Denna grupps stress ligger i att inte hinna med 

allt det som världen har att erbjuda att inte ta vara på alla valmöjligheter.
87

 Samtidigt fungerar 

denna vilja till att söka och erfara nya upplevelser som en sporre till en kreativ utveckling och 

ger en känsla av meningsfullhet hos individen.
 88

 Kreativitet och mod är just de positiva 

attribut som medierna ofta använder för att beskriva Generation Y.
89

 En konsekvens blir dock 

att det blir besvärligt för arbetsgivare att hitta personal till de arbeten som innebär mer trista 

och monotona uppgifter.
90

 

 

Attitydförändringen berör även synsättet gällande den privata ekonomin. Fram till 1990-talet 

dominerade ett ”avbetalnings- och sparandeinriktat synsätt”
91

, vilket kom att utvecklas till ett 

”månadskostnadssynsätt”
92

. Parment ger som förklaring de höga bostadspriserna, med 

belåningsbelopp närmast omöjliga (för de flesta) att kunna betala av under en livstid, samt 

perioder av höga räntor.
93

 

 

En Generation Y:are föredrar att undvika amorteringar så att utrymme finns till att förverkliga 

sig själv och sin aptit på livet genom till exempel resor och konsumtion.
94

 Resonemanget 

lyder: 

 

Troligen kommer lönen att öka och om några år finns det möjlighet att låna mer och köpa 

ett rymligare boende. Att då ha avstått från en stor del av det man önskat konsumera under 

flera år för att kunna betala tillbaka några få procent på bostadsskulden känns helt enkelt 

inte särskilt lockande i ljuset av alla de möjligheter som livet erbjuder.
95 
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2.7.2 Immateriella värden och status 

 

Ronald Inglehart beskriver ett samhälle som har allt större fokus på immateriella värden och 

livskvalité. Detta, menar Inglehart, kommer från det faktum att samhället i allt större 

utsträckning tar materiellt välstånd som något självklart. En effekt av detta är en ”ny” 

organisering av arbetslivet, där även det ska fyllas med innehåll.
96

 

 

Arbete och karriär är något som i hög grad formar Generation Y:s konsumtion och livsstil. 

Parment menar att detta är förändringar som påverkat synen på arbetet, arbetsliv och karriär. 

Arbetet betraktas som en form av konsumtion där arbetet bär på ett meningsinnehåll och 

precis som produkter påverkar människors sociala sammanhang; vilka individer, värderingar 

och konsumtionsattityder man möter.
97

 

 

Parment diskuterar Generation Y:s förhållande till konsumtion och menar att det råder en 

tydlig skillnad i jämförelse med tidigare generationer. ”Konsumtion blir både uttryck för vem 

individen är idag och ett sätt att uttrycka vem man vill vara och vilken grupp man vill 

tillhöra.”
98

 Detta är något som Generation Y är högst medvetna om, men tidigare har det varit 

lite fult att erkänna detta som ett delsyfte för konsumtion.
99

 Don Slater tittar på den kulturella 

aspekten av konsumtion där han menar att saker som går att köpa bär på en mening och 

därmed fungerar de som verktyg för att skaffa sig social status. Detta fenomen kallar Slater 

för ”statuskonkurrens”.
100

 

 

Ylva Ulfsdotter Eriksson beskriver synen på statusyrken som stabil, Generation Y har samma 

åsikt om vilka jobb som är bärare av högst status som föräldragenerationen. Däremot menar 

Ulfsdotter Eriksson att även om föreställningen om statusyrken finns kvar hos Generation Y 

så framstår den inte ha en lika stark betydelse som hos tidigare generationer. Generation Y 

bekräftar till viss del de traditionella statusyrkena men söker sig i praktiken till yrken som ger 

status genom andra värden. Statusfokus har flyttats till att ligga i individens synliggörande 
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och det är därmed individen själv som avgör om yrkets status och sociala acceptans.
101 

 
Det kommer att bli arbetsgivarna som är tvungna att anpassa sig till Generation Y tror 

Parment, om det är duktiga och ambitiösa arbetstagare som efterfrågas då måste arbetsgivaren 

bemöta de krav Generation Y ställer.
102
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3. Metod 

 

3.1 Flerfallstudie 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i vår studie. Kvalitativ data kan produceras genom 

flera olika metoder. Dessa data har form av ord eller bild och insamlas genom intervjuer, 

dokument, observationer eller som svar på öppna frågor i frågeformulär.
103

 

 

Vi har utfört vår studie i form av en flerfallstudie. Vår studie utgörs därmed av tre stycken 

fallstudier. Denna form av studie är att föredra då vi vill undersöka en fråga på djupet.
104

  I en 

fallstudie ligger fokus på hur en fråga eller ett fenomen gestaltar sig i det specifika fallet. 

Genom att studera ett eller flera utvalda fall vinner man fördel i att man kan nå djupare insikt i 

komplexa frågor, vilket är mer problematiskt om man väljer en undersökningsmetod 

innefattande ett stort antal enheter.
105

 

 

En flerfallstudie används då man vill studera och fokusera på ett speciellt område inom flera 

olika enheter. Man ser till det unika i varje studie samtidigt som man skapar en bild av 

likheter och olikheter fallen emellan.
106

 I vår studie innebär detta att vi fokuserar på ett 

avgränsat tema som vi undersöker i tre olika organisationer. Därmed berör studien både de 

enskilda fallen och helheten av de undersökta enheterna.
107

 

 

 

3.2 Datainsamling 

 

3.2.1 Sekundärdata 

 

Vi inledde studien med att söka och gå igenom litteratur och artiklar med fokus på människors 

förhållande till arbete och arbetsplats. Dessa områden har främst behandlats inom ämnen som 
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sociologi, psykologi och beteendevetenskap. I denna litteratur har vi har funnit teorier kring 

arbetstillfredsställelse, motivation och Generation Y. Vi har även sett till teorier kring hur 

företag aktivt arbetar för sina anställda, för deras tillfredsställelse och motivation, där har vi 

lagt fokus på intern marknadsföring och human resource management. 

 

Vårt litterära urval kom delvis att bestämmas av förslag på passande litteratur från 

högskolelektor Paavo Bergman, från institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns 

högskola. Vi har även använt oss av Södertörn högskolas biblioteks sökmotor för att finna 

litteratur inom ämnet. Sökverktyget Google har fungerat som hjälp till att finna information 

och artiklar på internet. Tidigare skrivna uppsatsers referenslistor har vi använt oss av som 

vägledning samt den litteratur vi bearbetat tidigare i vår utbildning. Sökord i använt oss av är 

bland andra; ”arbete och identitet”, ”arbetstillfredsställelse”, ”arbetsmotivation”, 

”självförverkligande”, ”generation y”, ”employer branding”, ”intern marknadsföring”, 

”human resource”, ”arbetets värde”, ”status”. 

 

För beskrivning och bakgrund till de olika organisationerna vi studerat, har sekundär data 

sökts på organisationernas respektive hemsidor. 

 

 

3.2.2 Primärdata 

 

Primärdata som använts i uppsatsen utgörs av intervjuer med tre representanter från de valda 

organisationerna. 

 

Valet av intervju som metod fann sig naturligt för vår studie då det vi undersöker kan vara 

svårt att få grepp om och svårt att beskriva om man inte får förklaringar från personer med 

insyn i berörda frågor i de aktuella organisationerna. Det vi har sökt i intervjuerna är 

anställdas erfarenheter, åsikter och uppfattningar som ger en fördjupad bild av 

organisationen.
108

 Den teoretiska bakgrunden har varit utgångspunkt när vi genom intervjuer 

samlat empiri till vår studie. Vårt mål med intervjuerna har alltså varit att via de 

nyckelpersoner vi har mött kunna ge en bild av och exempel på hur man i organisationer 
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resonerar kring våra frågor. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer och strukturerat dessa 

som samtal med ämnesfrågor att utgå ifrån. Med denna metod har de intervjuade haft 

möjlighet att utveckla sina svar och förklara sina tankar och synpunkter.
109

 Intervjuerna 

varade under cirka 40 – 75 minuter vardera och spelades in med en mp3-spelare som verktyg. 

 

 

3.3 Analys 

 

Enligt Martyn Denscombe finns det fyra grundläggande principer för analys av kvalitativ 

data. Den första principen innebär att de slutsatser och den analys som forskningen resulterar i 

måste härledas ur data. Den andra principen innebär att kvalitativ data alltid medför en 

tolkningsprocess där forskaren, genom noggrann analys av ”rådata” formar och ser 

innebörden av denna. Den tredje principen menar Denscombe är att ”undvika att föra in 

obefogade fördomar i analysen av data”
110

 varvid han menar att det är viktigt att försöka hålla 

sig så neutral som möjligt utan påverkan av personliga åsikter och utan att alltför starkt utgå 

från tidigare forskning. Vidare, den fjärde och sista principen är att analysen ska vara en 

repetitiv och dynamisk process då forskningens hypoteser, teorier och begrepp utvecklas 

genom kontinuerlig jämförelse av empiriska data, koder och begrepp som man använder sig 

av.
111

 I denna analysprocess förbereds, granskas, tolkas, verifieras och presenteras data. 112  

 

Vår insamlade data bearbetar vi för att vidare analysera dess innehåll. 

 

 

3.4 Urval 

 

Vårt urval av intervjupersoner utgörs av två stycken Human Resources-ansvariga och en 

personaldirektör från tre stycken olika företag. Vi vände oss till företag som låg i vårt intresse. 

Intervjupersonernas kontaktuppgifter fick vi via hemsidan eller via företagets telefonväxel. Vi 

kontaktade intervjupersonerna via telefon eller e-post med förfrågan om möjligheten till ett 

deltagande i vår studie. Vi bestämde tid och dag för möte och besökte de tre intresserade på 
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respektive arbetsplats för en intervju. 

 

 

3.5 Validitet 

 

 

Från ett tidigt stadium har vi diskuterat och gjort överväganden för att finna de mest lämpliga 

metoderna för insamling av data till studien. Vid en kvalitativ studie som vår, finner vi att val 

av metod stämmer bra överrens med vad vi avsett att undersöka. 

 

Vi har spelat in våra intervjuer, vilket givetvis har legat i de intervjuades kännedom. De 

bandade intervjuerna har vi sedan kunnat lyssna på igen och vidare hänvisa till som källa. Vi 

har vid ett flertal tillfällen träffats i en seminariegrupp om 14 studenter där vi har fått tillfälle 

att få kritik och respons av andra uppsatsskrivare samt av vår handledare. Vid ett tillfälle har 

vi stämt möte med vår handledare för enskild handledning. Under dessa tillfällen har 

uppsatsen diskuterats och därmed även validitetsprövats. 

 

Vi har även tagit en källkritisk ståndpunkt till de litterära och muntliga källor vi har använt.
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4. Resultatredovisning 

 

4.1 Presentation av urval 

 

4.1.1 Företag A 

 

Företag A (FA) är ett börsnoterat koncernföretag med tre stycken helägda kedjor. Företaget 

har 145 butiker i Norden, vilket gör dem till en ledande aktör i deras segment. Verksamheten 

består av två affärsområden -accessoarer och skor. 

 

Medarbetarantalet uppgår till 490 stycken. Varav 421 arbetar i butikerna och 69 i centrala 

funktioner. Genomsnittsåldern för medarbetarna är 32 år. FA har som mål att öka 

försäljningen i sina butiker och förbättra effektiviteten i verksamhetens alla led. För att FA 

ska kunna uppnå koncernens mål, är engagerade, kunniga och säljinriktade medarbetare en 

viktig förutsättning, därför vill företag vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda utveckling 

och delaktighet till sina medarbetare. 

 

Företaget hade för ett par år tillbaka stora lönsamhetsproblem samt fått mycket negativ 

publicitet. Bråk i styrelsen, VD-byten med mera gav FA ett dåligt rykte, detta dåliga rykte 

gällde även FA som arbetsgivare. 

 

 

4.1.2 Företag B 

 

Företag B (FB) är en bankkoncern som grundades år 1820 i Sverige. Idag är de börsnoterade 

och bedriver de verksamhet i 14 olika länder med störst fokus på Sverige och Baltikum. Man 

har totalt cirka 18 000 anställda varav cirka 9 000 jobbar på 389 kontor runtom i Sverige. FB 

har både privata och företagskunder. Företaget betonar att de värnar om sina kundrelationer 

och har därför som mål att utmärka sig genom bra service, ligga i framkant gällande 

utveckling av produkter och tjänster, ha konkurrenskraftiga priser samt att vara lättillgängliga.  

 

FB fokuserar på ett företagsklimat med prestationsbaserad kultur, god kommunikation och 
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engagemang från medarbetarna för att vara ett lönsamt företag och en attraktiv arbetsgivare. 

 

4.1.3 Företag C 

 

Företag C (FC) är ett koncernföretag uppdelat i tre fristående börsnoterade bolag. De tre 

bolagen har fokus på olika kundgrupper. FC är det ledande företaget i säkerhetsbranschen. 

Med intention att behålla sin position på marknaden arbetar företaget med att slå vakt om etik 

och god moral, företagets medarbetare måste ges en tydlig vägledning då FC är beroende av 

kunders, samhällets och kollegors förtroende. FC arbetar även för att skapa förutsättningar för 

utveckling och kvalitet i det förebyggande säkerhetsarbetet, FC ser att de har ett ansvar i att 

utveckla branschen. 

 

FC ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Företaget bedriver verksamhet i 40 

länder. FC har i Sverige drygt 9 000 anställda på drygt 179 avdelningskontor. Huvuddelen av 

företagets anställda jobbar som väktare. 

  

 

4.2 Redovisning 

 

4.2.1 Trygghet 

 

FA ser att medarbetarna finner trygghet i vetskapen om att de har en säker anställning på ett 

företag som är stabilt, det vill säga att medarbetarna inte behöver oroa sig för att förlora 

jobbet. Medarbetarna lämnar företaget om de inte finner trygghet där. FA menar att det finns 

en viss generationsskillnad, där den äldre generationen skulle ha ett större behov av trygghet 

genom fast anställning. FA menar att detta har att göra med sin livssituation till exempel om 

man har ett lån att betala av. FA kopplar trygghet främst till anställning. 

 

FB ser att medarbetarna finner trygghet i den egna kompetensen och de valmöjligheterna den 

innebär. Det är kompetensen som utgör tryggheten då det är det som gör individen unik och 

konkurrenskraftig på en arbetsmarknad. FB menar att människor finner värde i att komma in i 



27 

 

ett företag och finner trygghet i en fast anställning. 

 

FC uppfattning om trygghet stämmer överrens med den FB har. 

 

De tre företagen är överrens om att konjunkturen styr behovet av trygghet genom anställning. 

Det vill säga vid lågkonjunktur ser företagen att arbetstagare i större utsträckning finner 

trygghet i en anställning och stannar då i företagen. 

 

 

4.2.2 Social institution 

 

FA betonar vikten av ett bra arbetsklimat och en god arbetskultur, där man kan uttrycka sina 

känslor och åsikter. Information och kommunikation mellan medarbetare är a och o. Dock 

poängterar FA att interaktionen människor emellan inte är något de kan styra över. Företaget 

kan endast skapa goda förutsättningar. 

 

FB anser det är viktigt att främja det sociala nätverket, för att medarbetarna ska känna ett 

sammanhang inom ramen för företaget. Arbetstagare ska känna att de vill jobba på FB just för 

hur medarbetarna är, det ska vara en positiv upplevelse att jobba för FB. 

 

FC betonar vikten av medarbetarnas sociala interaktion då det är medarbetarna som är 

kulturbärare och de som gör att företaget kan bevara sina värderingar, normer och goda 

stämning. FC menar att medarbetarna finner trygghet och säkerhet på arbetsplatsen främst 

genom förtroendet till gruppen, kollegorna. Att värna om den sociala gemenskapen och 

förtroendet är därmed av stor vikt. 

 

 

4.2.3 Arbetstagarens livssituation 

 

FA, FB och FC ser att arbetstagaren söker olika tjänster eller vill utforma sitt arbete 

annorlunda beroende på den livssituation hon befinner sig i. Företagen ser att det är viktigt att 

i den mån det går anpassa sig till arbetstagarens livssituation. 
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4.2.4 Livsstil, identitet och status 

 

FA menar att yrket säljare inte har status i sig, det som lockar arbetstagare till företaget kan 

vara att attraktionen av att jobba inom mode. Däremot menar FA att säljare inte söker sig till 

detta yrke på jakt efter status då de ofta ser detta jobb som tillfälligt tills man får det jobbet 

man vill ha. Däremot ligger det status i utbudet av produkter som säljs, produkterna höjer 

eller sänker arbetets status. FA ser att medarbetare på högre tjänster och på huvudkontoret vill 

ha något mer än det som ligger i lönekuvertet och är därför mer selektiva i val av arbetsgivare. 

FA tror att hur man uppfattar sin arbetsplats och yrkesroll är väldigt individuellt. 

 

FB ser att deras attraktionskraft och särskiljande ligger i att de har en mer ”vanlig” och folklig 

image och är ett företag med gott rykte som ett schysst företag. FB menar att dem med denna 

image har skapat något som gör att människor känner att de vill jobba på FB för där är man på 

ett visst vis. Dock är det inte toppstudenter som rusar till FB, för dem har andra företag inom 

samma bransch högre status – elitistiskt sätt. FB ser att de erbjuder något annat för den breda 

massan. Statusen ligger i varumärket och inte i företeelsen bank. FB tillägger att pengar och 

hierarki fungerar som statussymboler men även kändisskap – antingen att man själv är känd 

eller att det företag man jobbar för är känt. 

 

FC kopplar status till hur pass kvalificerad kompetens yrket kräver. FC ser även att 

populärkulturella element såsom tv-serier och filmer påverkar statusen av de yrken FC 

erbjuder. FC menar att kollegornas kvalifikation och kompetens är betydande för hur man 

själv ser på sin status, yrkesroll och yrkesstolthet. FC anser att lön är en viktig statusfaktor 

och även företagets position på marknaden. FC erbjuder främst yrken som anses som 

lågstatus. Dock pekar FC på vikten av att jobba för att höja branschens status och 

arbetstagarnas löner genom att utveckla tjänsterna. Syftet är att personalomsättningen ska 

minska och företaget ska attrahera den bästa arbetskraften. 

 

 

4.2.5 Immateriella värden och ett självförverkligande 

 

FA tror att arbetstillfredsställelse är individuellt, dock finns det två grundläggande kriterier 
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som är viktiga för de flesta. Möjligheten att kunna påverka det egna arbete och den egna 

situationen och möjligheten till utveckling, avancemang samt lära sig nya saker är den andra. 

Dock menar FA att ibland får man som arbetstagare lägga de personliga önskemålen åt sidan 

under tuffa tider, då människan alltid är i behov av någon form av inkomst. 

 

FB menar att hygienfaktorer såsom en schysst lön är något arbetstagare tar för givet så det 

som företag talar om nu är de mjuka värdena. FB menar att arbetslivet har fått en allt större 

betydelse för människors självförverkligande. Nu är livet mer arbetslivet, då det är vanligare 

att jobba i uppdragsform. Denna form bidrar till att delarna av människans liv blir mer 

integrerade, det vill säga jobbet och privatlivet. FB poängterar att pengar inte är det 

människor söker, utan främst möjligheten till att utvecklas, påverka och bidra. Detta leder 

dock till att samhället blir mer dividerat, de finns dem som varken har lust eller 

förutsättningar till ett självförverkligande genom arbetslivet. FB anser att hela arbetslivet blir 

mer individualistiskt.  

 

FC menar att medarbetare vill känna att de blir sedda och bekräftade, detta för att kunna 

känna att man som medarbetare bidrar och får utrymme på arbetsplatsen. I någon grad handlar 

detta om ett självförverkligande, arbetstagare ställer krav på organisationen och därmed 

utmanar de den. 

 

 

4.2.6 Företagets ideologi 

 

FA har satt upp fyra stycken kärnvärden – vi bryr oss, vi tar ansvar, vi gör det enkelt och vi är 

engagerade. FA skulle gärna arbeta med fler, men nu är det dessa fyra som är en central del av 

företagets varumärke och ideologi. Dessa fyra kärnvärden är tänkta att genomsyra hela 

organisationen, såväl huvudkontor som butiksarbete, och är ett sätt att internt förmedla vad 

företaget står för och att etablera gemensamma värderingar för alla medarbetare. Kärnvärdena 

menar FA skapar ett positivt klimat och en grund för bra samarbeten inom organisationen. FA 

ser att när de jobbar med gemensamma kärnvärden för hela företaget skapar man en enhetlig 

bild av sig själv och däri blir de också en attraktiv arbetsgivare. Kärnvärdena blir en del av 

FA:s utformande av ett starkt varumärke. FA betonar också vikten av rykte och publicitet för 

styrkan i varumärket. Att synas i media samt vilken profil företaget utstrålar påstår FA 
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påverka antalet jobbansökningar de får. 

 

FB har satt upp fyra stycken kärnvärden – enkelhet, öppenhet, hållbarhet och omsorg. Dessa 

är tänkta att genomsyra företaget. FB menar dock att det inte spelar någon roll hur fina ord 

man väljer om företaget inte har ett gott rykte. Ett företag kan aldrig uppfattas på ett annat sätt 

en sitt rykte, det är det som sägs som skapar värdet i varumärket. FB menar att de med 

företagets ideologi, där innefattande de fyra kärnvärdena, kommunicerar ut vilket typ av 

företag de är, dock gäller det att kunna leva upp till den bild företaget kommunicerar ut. FB:s 

marknadsföring gentemot kund står i full paritet med den marknadsföring företaget riktar mot 

arbetstagare, något annat är omöjligt då företaget är en helhet, med ett varumärke, inte flera. 

Betydelsen av företagets ideologi och varumärke sträcker sig utöver rekryteringsprocessen. 

Det är viktigt att personen i fråga känner att hon som individ kan stå för det som företaget står 

för, FB menar att detta är en del av rekryteringen som är viktigare än de formella kunskaper 

personen besitter. Detta då personlighet och ideologi är det som är grunden för FB:s framtida 

varumärke.  

 

FC betonar liksom FA och FB vikten av ett företags rykte samt vikten av ett företags 

värderingar. Ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet är FC:s tre kärnvärden. Dessa värderingar 

utgör en viktig del av rekryteringsprocessen, då individens värderingar är något de tittar på. 

Dock tror FC att även om arbetstagaren inte passar in från start så kan hon med tiden växa in i 

företagets värderingar. FC vill att företagets värderingar ska vara gemensamma bland 

medarbetarna, detta tycker FC är otroligt viktigt eftersom företaget befinner sig i 

säkerhetsbranschen. FC:s kunder ger dem ett enormt förtroende som företaget i sin tur ger till 

sina medarbetare, relationen mellan kund, företag och medarbetare är beroende av tillit och 

trygghet. FC menar att företagets varumärke och ideologi är viktiga att arbeta med och 

utveckla för att attrahera personal och för att få de anställda att stanna i företaget. 

 

 

4.2.7 Generationsskillnader och Generation Y 

 

FA berättar att Generation Y utgör en del av deras medarbetare. Unikt för dessa individer 

menar FA är att de handlar om mig, egot hela tiden. Generations Y:s inställning till jobbet är 

annorlunda – passar inte galoscherna går man vidare och söker inte en livslång tjänst 
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någonstans. Generation Y har inte samma lojalitet eller tacksamhet till arbetet och 

arbetsplatsen som traditionellt sett varit en del av arbetskulturen i Sverige. FA ser bland sina 

medarbetare och i andra företag att olika generation lockas och finner status i olika 

varumärken och produkter. Delar av koncernens verksamhet lockar därför inte överhuvudtaget 

den yngre generationen och Generation Y. 

 

FB ser generationsskiftet bland de anställda på företaget som en utmaning och som en 

successiv process. FB betonar vikten av att attityden hos arbetsgivaren måste förändras, att 

man hela tiden måste utveckla relationen till de anställda genom att se till medarbetarnas 

personliga behov och utveckling. Medarbetarna kan inte bara ses som ett redskap. Om 

företaget vill få den yngre generationen att stanna på arbetsplatsen så menar FB att det är 

viktigt att företaget stimulerar det ömsesidiga utbytet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

FB ser generationsskillnader i attityder och uppfattningar vilket kräver att man försöker 

samspela och ha ett öppet sinne. FB menar att Generation Y:arna har ett annat 

auktoritetssystem där en person inte auktoriseras utefter sin position. Istället måste en person 

förtjäna sin auktoritet och respekt. FB poängterar att självklart kan företag välja en hierarkisk 

maktstruktur, men om man vill få de bästa medarbetarna som jobbar för att förverkliga sig 

själva och företaget borde företaget välja en annan struktur. 

 

FC kopplar skillnaden generationer emellan främst till ålderskillnaderna - det finns alltid 

skillnader mellan äldre och yngre människor. Skillnaderna har dels att göra med vilken fas 

man är i livet. Då man är ung är det mycket man vill hinna med och pröva på, det är inte en 

fas där man är redo att etablera sig eller stanna i ett yrke eller ett företag. FC menar dock att 

det är viktigt att det finns en blandning av generationerna på arbetsplatsen då FC anser att 

olika generationer har olika fokus. FC ser att Generation Y utmanar företaget på ett nytt sätt, 

de ställer krav på och ifrågasätter hela tiden företaget. Detta skulle kontrastera till tidigare 

generation som lydigt och tackat för det arbete man hade. FC menar att Generation Y ställer 

andra krav på cheferna, då man inte tar förgivet att cheferna vet bäst. Cheferna ges därmed 

inte en direkt respekt eller auktoritet på grund av deras befattning, utan detta är något denne 

förtjänar utefter den person chefen är. FC tycker att detta sätter en stor press på chefer och 

ledare, vilket är positivt. FC ser att Generation Y stressas av utbudet av möjligheter, då man 

inte ser begränsningar i vad man kan göra, detta menar FC leder till att man har ett annat 

förhållningssätt till sin anställning och ibland kan detta leda till att man inte tar ansvar för den. 
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En gemensam uppfattning hos de tre företagen är att Generation Y ställer krav på en ständig 

och konstruktiv feedback (återgivning), detta för att stilla deras behov av att bli bekräftade. 

 

 

4.2.8 Strategier 

 

Företag A:s strategier 

 

En viktig del av FA:s strategiska arbete är kommunikation och information. Ledningen har 

regelbundna möten med medarbetarna där man förmedlar vad som händer i organisationen 

och de ser att informationen stärker trygghetskänslan. FA menar att de stärker medarbetarnas 

tillit och lojalitet till företaget genom att kommunicera så att medarbetarna känner sig 

delaktiga och viktiga för hela företaget. 

 

FA ser även till de anställdas individuella situation där en del av detta arbete är regelbundna 

utvecklingssamtal där man utformar handlingsplaner för varje enskild anställd. På detta sätt 

kan företaget se till individens önskemål, till exempel om utveckling eller utformandet av sin 

tjänst. I dessa samtal möter även företaget individens - specifikt Generation Y:s, krav på 

feedback och bekräftelse.  

 

FA har utvecklat fyra stycken kärnvärden för att profilera sitt varumärke och sitt företag, 

delvis för att attrahera medarbetare och för att få de medarbetare företaget eftertraktar. FA:s 

personaldirektör och koncernchef träffar tillsammans koncernens medarbetare lokalt och går 

igenom företagets kärnvärden i en utbildning. Kärnvärdena ska skapa ett bra arbetsklimat och 

en bra arbetskultur där medarbetare kan uttrycka känslor - bra och dåliga, för att ge utrymme 

för individen. Goda exempel på medarbetare som lever upp till FA:s kärnvärden lyfts fram 

under möten, detta för att nå en kulturförändring och skapa engagemang i hela organisationen.  

 

FA försöker hålla en platt organisation och därmed riva de hierarkiska nivåerna, företagets 

ledning fungerar som ambassadörer - som bra exempel på företagets värdegrund. 

 

Företaget anordnar även aktiviteter som inte är jobbrelaterade för att stärka de sociala 
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relationerna mellan medarbetarna, förhoppningsvis har detta effekten att medarbetare slappnar 

av mer och trivs bättre på jobbet. 

 

FA menar att delar av deras medarbetarearbete sker mer systematiskt och andra delar sker mer 

ad-hoc. 

 

 

Företag B:s strategier 

 

FB lägger stor vikt på ledarskapet inom företaget. Ledarna ska se till att medarbetarna får 

använda sin fulla kompetens, ge tydliga mål, ständig återkoppling och feedback. Genom ett 

gott ledarskap möter företaget individerna och deras individuella behov till att utvecklas, 

påverka och bidra. Då FB har många olika avdelningar inom företag och även kontor 

utomlands kan medarbetare däri finna utveckling och möjligheter. Genom ledarskapet möter 

FB Generation Y:s kravfulla och kritiska individer. FB menar att generationsväxlingen kräver 

en förändring i den etablerade tankegången gällande sina medarbetare och arbetslivet – då en 

attitydförändring finns hos den nya generationen. Detta kräver en attitydförändring hos 

arbetsgivarna och ledarna. FB ser vikten i att kunna plocka upp medarbetare och tillsammans 

hitta en framtid. FB menar att för tillfället och specifikt för framtiden behöver företaget 

fokusera på gott ledarskap. 

 

FB arbetar med sina fyra kärnvärden i syfte att skapa ett varumärke och ett mervärde, en 

ideologi för företaget. FB menar att detta är nödvändigt då hygienfaktorer såsom en bra lön 

tas för en självklarhet och därmed talar vi nu om mjuka värden. FB arbetar med att signalera 

genom annonser och annan kommunikation utåt vilket typ av företag de är och vill vara. FB 

menar att människor i framtiden kommer att söka sig till det man vill göra och om hon vill 

göra det man gör på detta företag ska vi ha det bästa varumärket för att attrahera de bästa 

medarbetarna. Av dessa anledningar arbetar företaget med kärnvärden – för att stärka 

varumärket och företaget. 

 

FB har ändrat sin attityd i rekryteringsprocessen, där får arbetstagaren bemötandet ”vilken tur 

att just du vill komma in här, just du som är rätt person för detta företag, hur kan vi hjälpas åt 

så att du tycker det här är stimulerande?”. Detta är en skillnad emot tidigare, men är 
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nödvändig då FB inte ser samma tacksamhet till att ha ett jobb som bland äldre generationer. 

Generation Y söker en stimulans – ett självförverkligande i jobbet. I rekryteringsprocessen 

söker FB medarbetare med en värdegrund liknande företagets. Personlighet är en viktig del 

hos företagets medarbetare, särskilt hos de anställda för de arbeten som är av mer repetitiv 

karaktär, där söker FB människor som har ett genuint intresse för andra människor och finner 

stimulans och intresse i varje kundmöte. Det är viktigt att hitta rätt person till de positioner 

som innebär möten med kunderna och därmed ett ansvar för bankens kundrelationer. 

 

FB ser värdet av social gemenskap, och som skrivet ovan är FB:s tanke att de fyra 

kärnvärdena ska vara en del av alla medarbetare. FB anordnar pubkvällar för sina anställda 

där de träffas utanför arbetstid, i syfte att utveckla och stärka de sociala relationerna. För 

medarbetare under 35 år har FB ett forum som kallas ”Young proffessionals”, detta forum är 

tänkt att fungera som ett nätverk där likasinnade inom banken ska kunna träffa varandra och 

skapa en social gemenskap. FB finansierar därmed aktiviteter avsedda för en definierad 

målgrupp inom företaget för att främja de sociala relationerna. 

 

 

Företag C:s strategier 

 

FC driver ett antal projekt parallellt för att hitta enhetliga och gemensamma processer och 

verktyg för HR-arbetet inom hela organisationen. Detta gör FC för att stärka varumärket och 

sin profil samt för att etablera en enhetlig bild av sig själva som arbetsgivare och därmed 

också attrahera och rekrytera medarbetare som kan identifiera sig med företagets profil. 

 

FC har i vissa yrkesgrupper hög personalomsättning vilket innebär stora kostnader vad gäller 

rekrytering, utbildning och utrustning. Eftersom de vill undvika dessa kostnader samt behålla 

och utveckla kompetensen inom företaget ser FC vikten av arbetet att minska 

personalomsättningen. FC menar att graden av personalomsättning bland annat beror på 

yrkets status och lön vilket i sin tur påverkar vilka som söker anställning i företaget. Genom 

att bli marknadsledande menar FC att de kan påverka hela branschens status genom att öka 

kraven på kvalificerade arbetsuppgifter samt att höja lönerna. 

 

FC har strikta rutiner för rekryteringsprocessen men ämnar utveckla dessa för att bli ännu mer 
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säkra på att man rekryterar ”rätt” personer. Att hitta bra medarbetare är otroligt viktigt för FC 

då de som aktör i säkerhetsbranschen är beroende av att vara pålitliga och 

förtroendeingivande. FC använder verktyg såsom kompetensbaserade intervjuer för att finna 

medarbetare med de egenskaper man söker. Till chefspositioner rekryterar FC i stor 

utsträckning internt och på detta sätt förmedlar och upprätthåller företaget den kulturtradition 

och trygga stämning som finns inom organisationen.  

 

För att stimulera medarbetarna och tillfredsställa de ökade kraven på varierande 

arbetsuppgifter menar FC att det är viktigt att ge medarbetarna möjlighet att använda flera av 

sina kompetenser i sitt dagliga arbete. Därför väljer man att i allt större utsträckning 

organisera sig i projektform. Det medför också att medarbetarna får ett mer flexibelt synsätt 

och utvecklar förmågan att passa in i olika miljöer och arbetsgrupper. 

 

FC menar att Generation Y utmanar och sätter press på företaget med denna generations krav. 

FC tycker att det är viktigt att företaget både blir utmanade och tar sig an denna utmaning. Då 

en sådan utmaning i bästa fall utvecklar verksamheten, stimulerar personalen och är därmed 

viktig för att bibehålla positionen som marknadsledande.  

  

 

4.2.9 Problematik i strategin 

 

Företag A - problematik 

 

FA menar att flera delar av arbetslivet stannar i att vara en utopi, med detta menat att oavsett 

vad man läser eller hur man uttrycker sig finns det en verklighet som tar över. Som exempel 

ger FA matchningen av ideologier i rekryteringsprocessen, vilket företag vid tillfällen tvingas 

överse då det är en persons kompetens företaget vill komma åt. FA poängterar dock att man 

inte kan förvänta sig en kulturförändring för att man utbildar sina medarbetare i två och en 

halv timme, det krävs ett mer konstant arbete. Då ett företag talar om kärnvärden får företaget 

högre förväntningar och krav från medarbetarna samt därmed även kritik. Ett ytterligare 

problem är olika medarbetares olika inställningar till utbildning och kärnvärden, de finns de 

som inte ser innebörden av dem eller vad det är tänkt att de ska lära sig. 
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För stora bolag är det extremt svårt att kontrollera, stötta, hjälpa eller se till att medarbetarna 

får det de behöver, till exempel utveckling. Ledningen måste förlita sig på den lokala chefen. 

Problematiken ligger i att det som sägs i ledningen oftast kommer ut helt annorlunda hos 

säljarna och vice versa, det fungerar precis som viskleken. 

 

FA menar att även om de vill kunna anpassa sig till medarbetarnas livssituation så kan 

företaget inte hitta på jobb som inte finns eller lösningar som inte fungerar, vilket göra att 

företaget inte alltid kan erbjuda medarbetaren det denne vill ha. 

 

 

Företag B -problematik 

 

FB menar att man inte kan förvänta sig en attitydförändring hos ledningen på en dag. 

Ledningen och företaget kan fortfarande välja att styra genom en hierarkisk maktstruktur. 

Men för att engagera medarbetarna till att förverkliga sig själva och företaget innebär det att 

man måste ändra attityd och ledning, för att få de bästa resurserna och få ut det bästa av dem.  

 

FB menar att de måste ändra sin rekryteringsprocess och se till vem som kan tänkas vilja 

jobba var och med vad, vilket kommer sättas på prov gällande de mer repetitiva yrkena. Till 

detta kommer att företaget har en övertro på ”performance management”-processer. FB menar 

att det är svårt, om inte omöjligt att hitta system för att möta Generation Y, man måste titta till 

individen, det vill säga till varje enskild person. 

 

 

Företag C - problematik 

 

FC menar att Generation Y:s snabba växlingar mellan olika arbetsplatser kan innebära att 

denna generation inte hinner uppmärksamma vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom 

varje organisation. FC förklarar också att dessa snabba växlingar medför att Generation Y 

skaffar sig en bred kompetens, till bekostnad på mer djupa kunskaper. 
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Eftersom FC:s medarbetare i stor utsträckning arbetar själva och på spridda platser ser 

företaget att det är svårt få alla medarbetare att känna sig sedda och bekräftade. Därmed ser 

FC distansledarskapet som en stor utmaning och något man måste jobba mycket med för att 

kunna upprätthålla och stärka dialogen mellan ledning och medarbetare. Detta menar FC blir 

allt viktigare då de ser att den yngre generationen är i stort behov av god kommunikation och 

konstruktiv feedback. 

FC menar också att man måste arbeta mycket med ledarskapet för att kunna ta tillvara på 

Generation Y:s kapacitet, vilket innebär att se över vilken generation cheferna tillhör och hur 

deras inställning till andra generationer är. 

 

4.2.10 Marknad och konjunktur 

FA ser hos merparterna av företagets medarbetare att man månar om vetskapen om sin 

anställning, man är orolig som arbetstagare och vill känna sig trygg. Detta menar FA beror på 

lågkonjunkturen och betonar konjunkturens betydelse för arbetslivet och människors 

förhållande till arbetet. 

 

FB understryker att förhållandet arbetsgivare – arbetstagare beror på arbetsmarknaden. Om 

det finns möjligheter på marknaden är det arbetsgivaren som måste anpassa sig mer för att 

hänga med och få den bästa arbetskraften. Om det är svårt på arbetsmarknaden betyder detta 

ett mer delat ansvar. Dock poängterar FB att en öppen arbetsmarknad är den bästa situationen 

där man tillsammans kan hitta lösningar, då det inte är lyckosamt för någon part om en 

arbetstagare vantrivs och stannar kvar på en arbetsplats enbart på grund av att denne inte kan 

få ett annat jobb. 

 

FC menar att en lågkonjunktur minskar utbudet av valmöjligheter vilket därmed förändrar den 

yngre generationens förhållande till sitt arbete och sin anställning, arbetstagarna stannar kvar 

längre på arbetsplatsen. I och med lågkonjunkturen minskade fokuset på utvecklingen av FC 

som attraktiv arbetsplats. 
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5. Analys 

 

5.1 Diskussion 

 

De tre företag vi har studerat uppmärksammar personalens behov och arbetar för deras 

arbetstillfredsställelse och motivation. Alla inser vikten av och arbetar för att vara attraktiva 

arbetsgivare. Syftet med detta arbete är att effektivisera företagets personal, det vill säga 

resurserna, minska kostnaderna och attrahera, vinna och behålla de bästa medarbetarna med 

den ständiga målsättningen att företaget ska vara välmående och vinstdrivande. Pengar är 

drivkraften bakom företagens arbete. 

 

Hos de tre företagen möter vi samma definition av de främsta faktorerna till motivation och 

arbetstillfredsställelse som i Herzbergs tvåfaktorsteori. De inre och yttre 

motivationsfaktorerna är tydliga fokusar i de tre företagens personalarbete och utgör därmed 

de behov företagen söker tillfredsställa hos medarbetarna. 

 

Herzbergs teori kritiseras för att vara för generell, då man måste se till skillnaderna mellan 

olika individer, miljöer och möjligheter. Denna kritik ger även företagen sig själva, i större 

eller mindre utsträckning. De uppmärksammar det faktum att varje individ söker sig till ett 

arbete och en arbetsplats av skilda anledningar, drivkrafter och mål och individens 

livssituation förändras och därmed hennes behov. Företagen bekräftar spegeltesdilemmat – 

även om de vill se och möta den dynamiska helhetsbilden av varje individ så är det svårt att 

göra det. Detta beror delvis på att det inte finns resurser eller möjlighet för passande lösningar 

samt delvis för att det man objektivt erbjuder har hos varje medarbetare en subjektiv 

dimension och upplevelse. Trots detta ser vi att företagen organiserar sig - de söker system för 

att möta medarbetarnas behov. Dock innebär detta arbete att företagen mer eller mindre 

generaliserar den icke-generaliserbara individen - medarbetaren. Vi ser främst i FB och FC att 

man söker den typiske medarbetarens behov och stolpar upp de genomsnittliga kraven. 

 

Ett exempel på detta är FC som försöker formulera ett koncept. Detta koncept fungerar som 

svar på de medarbetarundersökningar företaget har gjort gällande medarbetarnas behov och 

önskemål. För att ett generellt koncept ska fungera menar vi att det krävs att medarbetarna är 

mer eller mindre likartade. Konceptet är tänkt att genomsyra hela företaget. Det intressanta i 
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FC:s syn på detta koncept är att det ses som en grundläggande förutsättning för företaget och 

medarbetarna. FC menar att de medarbetare företaget rekryterar kan, om de inte redan passar 

konceptet, ”växa in” den konceptuella rollen. Dock menar FC att då medarbetare inte ”växer 

in”, då har det skett en felrekrytering. Företagets tre kärnvärden har en central roll i 

utformandet av konceptet. 

 

Men hur skulle man annars gå tillväga för att se och möta medarbetarna? I FA möter vi ett 

system som särskiljer sig från systemen hos de två andra företagen. FA lägger vikt vid årliga, 

individuella möten mellan ledning och varje medarbetare, för att se vem denna individ är och 

vad hon söker i företaget. Denna attityd menar vi kan ha att göra med att företaget har haft 

lönsamhetsproblem och tidigare inte betraktats som en attraktiv arbetsplats, vi tror att 

attitydförändring kan ha kommit i och med detta. Vi menar att FA har gjort en kritisk 

granskning av sig själva och de system som verkade då det gick dåligt för företaget. Vi gör en 

koppling mellan detta system och det faktum att FA, mestadels inte erbjuder statusyrken, i två 

av koncernens tre verksamheter säljer de inte heller produkter med hög status. Det som då kan 

locka medarbetare till FA är att de står för trygghet och att de är en bra arbetsplats för 

individen, de måste ha ett gott rykte och möta medarbetarna så att dessa söker sig till och 

stannar i företaget. Vi ser även att denna attityd till medarbetarna är intressant i FA:s 

förhållningssätt till Generation Y och arbetsmarknaden. FA vet att de inte erbjuder 

högavlönade, högstatus eller självförverkligande arbeten. Företagets intention är inte heller att 

förändra företagets verksamheter eller byta ut produkter till mer statusförhöjande. Så vad har 

då FA att erbjuda? De behövs på marknaden, men inte som arena för självförverkligande utan 

för ”mellanläget” eller som en trygg arbetsplats för de som varken söker eller har 

förutsättningar till ett självförverkligande genom arbetet. FA erbjuder en trygg, schysst 

arbetsplats, där de försöker få medarbetarna engagerade när de väl är i företaget. Då 

medarbetarna mår bra, är engagerade, är effektiva mår företaget bra och det betyder pengar. 

 

Alla tre företagen bekräftar Maslows behovshierarki. Företagen ser att arbetslivet har blivit en 

arena för självförverkligande men att människors behov växlar. Vi finner det intressant att 

denna växling styrs av marknaden och konjunkturen. Om människans självförverkligande ska 

ske genom arbetslivet, istället för på fritiden, betyder detta att konjunkturen och marknaden 

även styr över individens möjlighet till självförverkligande? En ytterligare del av människan 

blir då beroende av samhällsekonomin. Härmed ser vi motsättningen i Generation Y:s 

individualistiska ideologi och livsstil då hon gör sig starkt beroende av samhället och dess 
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organisering. 

 

Vår teori belyser vikten av en enhetlig företagsideologi för att kunna engagera och attrahera 

medarbetare samt kunder. Ideologi är inget förekommande begrepp i de företag vi studerat, 

istället talar man om kärnvärden som vi ser motsvarar företagets ideologi. Företagens 

kärnvärden består av tre till fyra ord eller fraser som vi ser sammanfattar företagens ideologi. 

Dessa kärnvärden kommuniceras inåt och utåt i företaget och står därmed för den interna och 

externa marknadsföringen. De är tänkta att genomsyra företagens hela verksamhet och blir 

därför också en del i formandet av ett värde- och normsystem. 

 

Kärnvärdena är ett sätt att formulera och konkretisera företagets ideologi. Frågan är varför 

alla tre företag väljer att använda sig av kärnvärden som en mall och metod för så många 

centrala och viktiga syften? För även om varje företag formulerar just sina unika värden så är 

frågan; vilken genomslagskraft kan några få ord ha? Och vidare; hur kan företagen begränsa 

sig till enbart några få ord eller fraser?  

 

Företagen ser vikten av den sociala gemenskapen bland medarbetarna. Man vill att 

medarbetarna ska interagera och att det ska finnas ett gemensamt värde- och normsystem. Vi 

ser att kärnvärdena blir en grund för dessa gemensamma värden och den sociala interaktion 

som företaget uppmuntrar. Återigen ser vi hur man utgår ifrån den typiske medarbetaren och 

hur hon skulle fungera i sociala sammanhang och vidare hur dessa sammanhang verkar 

identitetsskapande. Ett exempel på hur företagen arbetar för den sociala gemenskapen är FB 

som arrangerar pubkvällar för sina anställda. För de yngre anställda driver de ett forum med 

aktiviteter. Vi frågar oss om dessa aktiviteter gynnar den sociala gemenskapen eller om de 

enbart stärker gemenskapen inom vissa grupper i företaget. Hur kan företaget styra över vilka 

individer och vilka värderingar som blir dominerande i dessa grupper? Under samtalet med 

FB:s HR-ansvarige fick vi uppfattningen av en indelning av ”vi och dem” inom företaget. Det 

som fick oss att reagera var att HR-ansvarige inte själv deltar i aktiviteterna som ska gynna 

den sociala interaktionen och gemenskapen. FB:s HR-ansvarige är kritisk till företagets 

övertro till managementtekniker och processer. Dock menar vi att hon borde rikta kritik till sig 

själv och sina tekniker, då hon inte själv deltar i de aktiviteter hon satt upp för medarbetarnas 

och företagets bästa. Även hennes synsätt genomsyras av ett ”vi och dem”. Vi se en övertro, i 

varierande utsträckning, hos de tre företagen till system och organisering för att hantera mjuka 

värden. 



41 

 

 

Vi vill avsluta vår diskussion med att poängtera att företagen bekräftar i stort sett vår teori 

gällande arbetets värde för individen. Gällande generationsförändringen ser vi att företagen 

uppmärksammar den, vi ser dock inte att företagen är förberedda för hur de ska bemöta den 

yngre generationen. Kanske beror detta på att det arbete företagen bedriver inte har kommit 

att inkludera hur de ska hantera generationsväxlingen. Vi ser en osäkerhet i hur företagen 

kommenterar kring hur de ska gå tillväga. Ett exempel på detta är FB som kritiserar ett ej 

flexibelt system (som företaget använder sig av för att bemöta medarbetare) som form för att 

bemöta den yngre generationen, Generation Y, med kommentaren att ett system inte skulle 

vara en lämplig metod – något annat krävs. Vi frågar oss då; hur ska företagen och Generation 

Y kunna mötas? 

 

 

5.2 Sammanfattning 

 

Under den tid vi arbetat med denna studie har vi frågat oss varför företagen vi studerat har 

lokaliserat samma faktorer som är viktiga för arbetstillfredsställelse och motivation som vår 

teori innefattar, exempel på detta är Herzberg med sina inre och yttre motivationsfaktorer. En 

möjlighet är att vår teori även är något våra tre intervjupersoner har studerat, om fallet är så, 

är deras svar av annan betydelse för vår studie. Om fallet istället är sådant att de tre har 

lokaliserat dessa behov genom ambitiöst personalarbete och erfarenhet värderar vi deras svar 

annorlunda. Vi frågar oss varför de intervjuade använder sig av samma eller snarlika ord och 

har liknande fokus i deras arbete. Till exempel; varför är kärnvärden så centrala i de tre 

företagen? Vårt ifrågasättande grundar sig i ett samtal med ett museum i Stockholm angående 

en förfrågan om deras deltagande i studien. De avböjde med anledning att de inte utvecklat 

sina kärnvärden ännu. Blir terminologin och företeelsen kärnvärden en symbol, ett bevis för 

att företag arbetar med relationen till individer i och utanför företaget? 

 

Som tidigare nämnt finner vi en övertro till mallar, till ord och processer i de undersökta 

företagen. Det tror vi kan bero på företagens storlek, att de verkar på konkurrenskraftiga 

marknader och att de har en organisationstradition i att ständigt söka system för att göra 

problem hanterbara. Enligt oss tenderar detta att ha en generaliserande effekt och blir 

problematiskt då företagen försöker generalisera det som inte går att generalisera. 
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Hur som helst finner vi att företagen lägger resurser på att arbeta för att vara ett attraktivt 

företag. Frågan är om dessa resurser är väl investerad tid och pengar. Hur vet företagen att 

deras satsningar och system är vägen till deras mål? Kan ett företag vara attraktivt utan att 

strategiskt arbeta för att vara det? Vi skulle finna det av intresse att titta på företag som inte 

har en uttalad strategi. Det skulle även vara intressant att titta på individers syn på företaget 

där de arbetar och därmed försöka urskilja effekterna av strategierna.
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Bilaga 1, Intervjuupplägg, beröringsområden 

 
 
Vilka krav och önskemål ser ni att anställda har på arbetet och på arbetsplatsen? 

 

Värdet av trygghet 

Vad anställda söker trygghet i 

 

Värdet av socialt sammanhang, gemenskap, relationer 

Kollektivt värde och normsystem 

Social institution där individen formar sig själv genom andra.  

Varifrån kommer och styrs dessa? Ser organisationen att man kan påverka eller låter 

man det bero på personal och andra faktorer som tradition. 

Negativ effekt? 

 

Betydelsen av arbetstagarens livssituation 

När människors livssituation förändras – förändrade behov och värden 

Följer man upp och anpassar man sig? 

 

Organisationens ideologi 

Living the brand, intern marknadsföring 

 

Matchning i rekrytering (och vice versa) 

 

Livsstil, identitet och status 

Självvärdering. Hur ser individen på sig själv, hur vill hon att andra ska uppfatta 

henne. 

Varför söker sig anställda till organisationen, status, livsstil ytterligare värden som 

individen prioriterar, bekräftelse av identiteten 

Yrkesrollen – erbjuder en livsstil, både i utformandet av arbetet och allt runt omkring 

– det sociala sammanhanget, konsumtion m.m. En människas livsstil kan domineras av 

olika faktorer. 

Erbjuder man en livsstil genom organisationen? 

 

Betydelsen av ett Självförverkligande 

Det slutgiltiga behovet av att förverkliga sig själv, en organisation kan uppfylla detta 

behov. Människan behöver ge utlopp för sitt intellekt och sina passioner. 

 



47 

 

Generation Y 

Generation y - en resurs? Eller kommer de inte orka och vilja?  

 

Attitydskifte mellan generationer 

 

GenY ser arbetet som en arena att förverkliga sig själv på, samt att nå de livsmål 

individen satt upp. 

 

Arbetet bär på ett meningsinnehåll. 

 

Detta + annan konsumtion fungerar som verktyg för att skaffa sig social status. 

 

Status genom andra värden, till viss del även de traditionella statusyrkena. 

 

Trygghet genom valmöjligheter, samtidigt en stressfaktor, förändrad 

 

Fler Generalistjobb? 

 

Individualism, ta vara på alla möjligheter som finns, det finns inga begränsningar för 

vad som är möjligt 

 

Fokus på immateriella värden (för att man tar det materiella för givet), konsumtion 

påverkar hur man ser på arbete) 

 

Gen Y ställer andra krav för att vara ambitiösa och drivna i arbetet. (ni ställer krav - då 

kan jag kräva tillbaka) 

 

Generationsskillnader 

 

Förändringen – immateriella värden och status 

 

Framtiden 

Anpassning, förändring av organisationen eller arbetstagaren 

Strategier 

 

Problematiken i strategin 

Spegeltesproblematiken, den objektiva och subjektiva uppfattningen 

 


