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I	  

Tack! 
 
Vi	  vill	  rikta	  ett	  tack	  till	  alla	  som	  har	  medverkat	  i	  vår	  studie.	  Framförallt	  
vill	   vi	   tacka	   vår	   handledare	   Anna-‐Carin	  Nordvall	   som	   har	   stöttat	   oss	   i	  
denna	  process.	  Vi	   vill	  även	   rikta	  ett	   tack	   till	   SkandiaMäklarna	   som	  har	  
gett	  oss	  möjligheten	  att	  genomföra	  denna	  studie.	  	  
	  
	  
	  
	  
Viktor	  Månsson	  	   	   	   	   Anton	  Dahlbäck	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

II	  

Sammanfattning	  
	  
Employer Branding, EB, är ett koncept inom marknadsföring som syftar till ett företags 
marknadsföring gentemot anställda. Konceptet grundar sig i att organisationer genom 
EB kan skapa ett attraktivt varumärke gentemot anställda för att sedan få dem att 
identifiera sig med det. EB syftar även till att skapa en trivsam organisationskultur. 
Detta ska resultera i att de anställda känner lojalitet gentemot företaget och därmed 
tenderar att stanna längre inom företaget. Tillämpning av detta koncept har i tidigare 
forskning visat sig gynnsamt då resultaten visar att anställda får en tillhörighet till och 
fortsätter att arbeta inom företaget. Tidigare forskning har skett inom yrkesbranscher 
där anställda har haft en trygg ekonomisk situation, exempelvis inom vården.  
 
Problematiken i denna studie vilar på att det inom en helt provisionsbaserad 
yrkesbransch är det svårt för nyanställda att anpassa sig vilket ofta leder till att de slutar 
inom sitt första år i yrket. I denna studie utgörs denna bransch utav 
fastighetsmäklarbranschen och det fallföretag som studeras är SkandiaMäklarna. 
Studien syftar till att undersöka hur EB kan skapa tillhörighet och lojalitet gentemot 
företaget hos de nyanställda, och vad som motiverar dem att stanna kvar inom företaget, 
detta för att motverka tidiga uppsägningarna. Studien är deduktiv då vi avser att utgå 
från teorier om EB och motivationsfaktorer. För att få en djupare förståelse kring 
problematiken med att nyanställda slutar har det empiriska materialet samlats in via 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts med mäklare på olika kontor 
inom SkandiaMäklarna. Även personal från huvudkontoret har intervjuats för att få ett 
djupare perspektiv av problematiken.  
 
Den slutsats som presenteras i denna studie beskriver att de faktorer som får en 
nyanställd som arbetar inom ett provisionsbaserat yrke att stanna kvar på sitt jobb är om 
denne känner sig trygg på arbetsplatsen samt känner en gemenskap med de andra inom 
företaget. Vidare drar vi slutsatsen att företag som tar trygghet och gemenskap i akt när 
de etablerar sin EB också skapar förutsättning för att öka antalet nyanställda som 
stannar hos företaget. I vår studie kommer vi också fram till att alla delar i skapandet av 
ett EB inte är lika viktiga. Utifrån vår slutsats kan vi även se att det för företag är viktigt 
att fokusera på vad målgruppen (de nyanställda) efterfrågar när det kommer till trygghet 
och gemenskap, samt att det är viktigt att besvara denna efterfrågan och att resultatet 
senare genomsyrar hela organisationen.  
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1.	  Introduktion	  
 
I nedanstående text avser vi att skapa en inblick och förståelse för vår studie och det 
valda ämnesområdet. Först och främst börjar vi med en bakgrundsbeskrivning om 
varför det är viktigt för serviceföretag verksamma på dagens marknad att behålla sina 
anställda, en punkt som är central för studien. Därefter kommer vi att förklara 
begreppet Employer Branding, EB, vilket kommer att utgöra en stor del av studiens 
teoretiska angreppssätt. I detta kapitel finns också en bakgrundsbeskrivning av 
SkandiaMäklarna som utgör studiens fallföretag men kapitlet presenterar även studiens 
problembakgrund, syfte samt problemformulering. I kapitlet avser vi även att redogöra 
för studiens praktiska samt teoretiska bidrag. 

1.1	  Teoretisk	  introduktion	  till	  studien	  
Att skapa värde för kunden är något som är centralt hos serviceföretag. Detta värde 
skapas genom interaktionen mellan kund och personal. (Grönroos, 2012, s. 1521) 
Vernette & Hamdi-Kindar (2013, s. 2) berättar att Eiglier (1977) skrev att det var viktigt 
för serviceföretag att skapa värde för kunden i en värdeskapandeprocess. Värdet som 
service skapar menar Vernette & Hamdi-Kindar (2013, s. 2) utformas när kund och 
personal interagerar med varandra. Beroende på hur denna interaktion hanteras kommer 
utgången och dess värdeskapande se olika ut. Som företag gäller det att förse sig med de 
mest optimala förutsättningarna för att denna process ska bli lyckad, för att därigenom 
kunna generera ett optimerat kundvärde. Genom detta kommer företaget kunna skapa 
sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. En stor del i denna 
värdeskapandeprocess är personalen inom företaget. Dessa är de som möter kunden 
dagligen och är företagets ansikte utåt.  
 
Grönroos (2012, s. 1531) hävdar att det är viktigt för serviceföretag att deltagarna i 
värdeskapandeprocessen har en vilja, är motiverade och är kunniga för att kunna utföra 
denna process. Om deltagarna inte håller sig till dessa tre faktorer kan 
värdeskapandeprocessen påverkas negativt. För att inte det ska påverkas negativ anser 
Grönroos (2012, s. 1531) att det är viktigt att de anställda, skall vara mottagliga för 
kundens reaktioner och åsikter. Om de anställda är mottagliga för kundens perspektiv 
kan de sedan förmedla detta inom företagets interna stödsystem, för att förtaget sedan 
ska kunna använda denna information i samband med utveckling av företaget. Företag 
måste få kunskap om kunden för att kunna göra någonting utav den (Grönroos 2012, s. 
1531). Saarijärvi (2012, s. 381) menar att företag idag försöker att integrera kunden i 
dess värdeskapandeprocess allt mer för att få kundernas åsikter, och därmed kunna ta 
del av den informationen för att sedan utvecklas som företag. Med andra ord betyder 
detta att det är viktigt för företag att dess anställda har rätt kompetens och mentalitet för 
att skapa en lyckad värdeskapandeprocess, samtidigt som det är dem som erhåller 
kunskap om kunden som gör att företaget sedan kan utvecklas.   
 
Kunskapen som finns hos de anställda är något som till stor del kommer att försvinna 
från företagen de kommande åren, då den generation som kallas ”baby boomen” går i 
pension. (Jamrog, 2004, s. 26) Under de kommande åren kommer ett generationsskifte 
ske i Sverige. Den, till mängden, stora generationen som är födda på 1940-talet står 
inför en pension och dessa ska ersättas hos företag. För många företag innebär det att 
stora mängder av erfarenhet och kompetens lämnar företaget, samtidigt som de ska 
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ersättas med ny arbetskraft som ännu inte har samma erfarenhet och kompetens. Detta 
kommer leda till att företag kommer att tappa i konkurrenskraft på marknaden, då de 
förlorar dyrbara konkurrensfördelar i form av den kunskap som försvinner. (Karlsson, 
Svenskt Näringsliv, 2010) 
 
Att kunskap och erfarenhet lämnar företag är inte den enda utmaning företag står inför 
då 40-talisterna ska ersättas. Chhabra & Mishra (2008, s. 50) menar att företag står inför 
en utmaning då det på marknaden idag har blivit lättare för anställda att byta jobb. Detta 
gör att den kommande generationen, som ska ersätta de som går i pension nu, kommer 
att kunna byta jobb och företag mer frekvent än tidigare. Något som stöds av Carleton 
(2011, s. 466) som hänvisar till Child & Rodrigues (2005) studie där de menar att 
anställda kommer att vara mindre lojala mot sin arbetsgivare, detta då dagens marknad 
gör det möjligt att kunna byta jobb mer frekvent än tidigare. Jamrog (2004, s. 27) 
hävdar att fram tills nu har anställda stannat hos sin arbetsgivare för att de inte haft 
några andra val. Vidare hänvisar Jamrog (2004, s. 27) till flera studier som kommit fram 
till samma sak, att anställda kommer att säga upp sig och byta jobb så fort marknaden 
förändras. Detta försvårar för organisationer att behålla kompetent personal, vilket 
medför att det är ännu viktigare att investera i att försöka behålla denna kompetenta 
personal inom företaget är tidigare.  
 
Det är inte enbart den kunskap som går förlorad som gör det viktigt för företag att 
behålla sina anställda. Enligt Chhabra & Mishra (2008, s. 50) säger US Department of 
Labor and Meck att det kostar mer att anställa ny personal än att investera i att behålla 
personal. Detta påstående stöds av Blatter, Muhelemann & Schenker (2011, s. 20) som 
säger att det finns flertalet kostnader vid en nyanställning. Blatter et al (2011) nämner 
att den tid som läggs ner i rekryteringsprocessen utgör en kostnad för företaget, även 
den eventuella träning som den nyanställda kan behöva för att klara av jobbet utgör en 
kostnad. Sedan skriver Blatter et al (2011) att de som nyligen blivit anställda tar tid på 
sig innan de blir produktiva för företaget. Del Boca & Rota (1998, s. 427) stöder detta 
då de skriver att anställning av personal har en kostnad i avseende av den träning den 
anställde anses behöva samt kostnaden för att rekrytera den nyanställde. Dessa 
kostnader uppmäts till 8-10 arbetsveckor för företaget enligt Del Boca & Rota (1998). 
Blatter et al (2011, s. 33) redovisar rekryterings- och träningskostnader i sin rapport och 
har där framställt en kostnadskurva för nyanställningar, denna kurva visar sig vara 
konvex. Detta betyder att ju fler nyanställningar en organisation har desto högre kostnad 
kommer varje ytterligare anställning att innebära för företaget. 
 
Sehgal & Malati (2013, s. 53 – 54) framför i en av sina studier att i framtiden kommer 
företag inte främst konkurrera om kunder utan om anställda. För att behålla kompetent 
personal i ett företag anser Berthon, Ewing, Michael & Li (2005, s. 153) att en viktig 
del är att marknadsföra företaget mot sina anställda, och att Employer Branding, EB, är 
ett holistiskt sätt att marknadsföra sig som företag. Detta sätt att marknadsföra riktar in 
sig mot att skapa en relation till de anställda på flera olika nivåer, vilket leder till att 
personalen känner en tillhörighet, lojalitet samt en tillfredställelse att jobba hos 
företaget. Carleton (2011, s. 463) skriver att Drucker & Marciarello hävdar att det för 
organisationen är en marknadsföringsfråga att få de anställda att känna en tillhörighet 
till deras företag. De menar att företaget bör fråga sig ”Vad kan de anställda vilja ha 
från oss?”, samt ”Vad anser hen vara värdefulla resultat?”. För att kunna marknadsföra 
företaget gentemot personalen krävs det att det finns en företagskultur som innefattar 
attityder, en tro på något samt normer och värderingar (Gaddam 2008, s. 45-46). Med 
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andra ord marknadsför företaget sin personlighet när de ska försöka få de anställda att 
stanna kvar inom organisationen.  
 
Jamrog (2004, s. 29) skriver att företag bör bygga en organisationskultur för att behålla 
och engagera anställda. Han menar att det som får anställda att stanna inom ett företag 
inte är relaterat till dess lön utan till arbetsmiljön och i vilken mån individer får 
utrymme att utvecklas. Carleton (2011, s. 465) hänvisar till Ramrogs (2004) studie där 
denne menar att lön inte är det som är adekvat för anställda när de ska stanna, utan de 
stannar för att de utmanas och känner en tillhörighet till företaget. Utöver detta skriver 
Jamrog (2004, s. 29) att anledningen till att anställda tenderar att stanna hos ett företag 
beror på att de arbetar i en lärande och utvecklande miljö. Vidare menar Jamrog att 
arbetsgivaren bör framstå som en lärare, mentor och coach som ger feedback till de 
anställda och inspirerar dem. I och med detta skall de anställda bli motiverade att stanna 
inom företaget. Berthon et al (2005, s. 153) menar att genom att framkalla känslor 
rörande tillhörighet, lojalitet och tillfredställelse ska företaget kunna locka till sig och 
bevara kompetent personal. Med en lyckad relation till de anställda bör företagets 
marknadsandelar därmed öka. Dessutom får företaget en ökad respekt hos både 
intressenter samt konkurrenter då de visar sig vara den föredragna arbetsgivaren för 
kompetent personal. (Gaddam, 2008, s. 45 – 46)      

1.2	  Bakgrundsinformation	  om	  SkandiaMäklarna	  
SkandiaMäklarna är en fastighetsbyrå som startade 1980 med ett kontor i Stockholm, 
närmare bestämt på Östermalm. Affärsidén var då att erbjuda tjänster till kund med 
högre kvalitet än konkurrenterna som opererade på samma marknad. Denna affärsidé 
har marginellt förändrats sedan starten 1980. Idag kan affärsidén sammanfattas på 
följande sätt ”SkandiaMäklarna erbjuder säljare och köpare kvalitativa tjänster för en 
framgångsrik fastighetsaffär.” där målsättningen är att leverera mer kvalitet än 
konkurrenterna. Sedan starten har företaget vuxit från detta enda kontor på Östermalm 
till att vara ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag. Idag omfattar företaget cirka 
430 anställda som är utspridda på 78 kontor.  (SkandiaMäklarna, 2013) 
 
Visionen inom företaget är att vara Sveriges mest framgångsrika fastighetsmäklare, 
något de tänker uppnå genom att blandat annat satsa på att utveckla 
fastighetsmäklartjänsten och verksamheten samt genom organisationsutveckling, 
utbildning och marknadsföring. (SkandiaMäklarna, 2013) 
 
SkandiaMäklarna är en franchiseorganisation, vilket innebär att varje lokalt kontor är 
uppstartat av en eller flera franchisetagare som också utgör kontorets ägare. De ansvarar 
för hur kontoret ska drivas och vilka beslut som ska tas. Hierarkin inom organisation är 
således relativt platt. Huvudkontoret/franchisegivaren har som främsta uppgift att agera 
stöd till de lokala kontoren och är ansvariga för att driva utvecklingen inom områden 
som marknadsföring, försäljning, tjänsteutveckling, HR och IT. 
Huvudkontoret/franchisegivaren har begränsad bestämmanderätt över de lokala 
kontoren. Franchisetagarna har bestämmanderätt i många frågor som rör kedjans 
utveckling. Inunder franchisetagarna i hierarkin återfinns fastighetsmäklarna och 
assistenterna som är anställda på de lokala kontoren. (Andreas Mühlich, personlig 
kommunikation, 2014-04-28)  
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1.3	  Problembakgrund	  
Andreas Mühlich (personlig kommunikation, 2014-02-14), marknadschef hos 
SkandiaMäklarna, berättar att under de senaste åren har företaget haft problem att få 
nyanställda att stanna hos SkandiaMäklarna under en längre tid.  Mühlich säger att de 
som, han anser sig vara dedikerade till yrket, stannar men att det trots detta finns 
flertalet nyanställningar som inte resulterar till någon längre vistelse. Mühlich menar på 
att flera av de som väljer att lämna företaget, lämnar på grund av den press som det är 
inom detta yrke. Inom mäklarbranschen har de anställda en helt provisionsbaserad lön 
vilket gör att de måste vara på tå från början och skapa sig objekt att sälja detta för att få 
en lön som motsvarar de anställdas förväntningar. Mühlich uppskattar antalet av de som 
slutar inom ett år efter påbörjad anställning till en tredjedel och att SkandiaMäklarna 
anställer cirka 100 personer varje år. Eftersom en stor andel av dessa dock tenderar att 
lämna företaget i ett tidigt skede innebär det stora kostnader för företaget i såväl 
utbildning som rekrytering. Detta tror Mühlich beror på att det är en stor kontrast mellan 
den akademiska världen och det praktiska utförandet av yrket samt att många i början 
har svårt att hantera det helt provisionsbaserade yrket.  
 
Vardaman, Allen, Renn, & Moffitt (2008, s. 1533) beskriver i deras studie hur anställda 
uppfattar olika typer av risker hos ett företag samt hur det påverkar de anställdas val att 
säga upp sig eller ej. Idag har ett skifte skett där risker inte längre tas av organisationen 
utan att det istället är fördelade på individnivå när det kommer till 
anställningsrelaterande beslut. Exempelvis den delaktighet den anställde numera har i 
dess pensionsbeslut. Ett mer individuellt fokus kan vi även se när det kommer till ett av 
de viktigaste besluten en anställd måste ta. Detta är enligt Vardaman et al (2008, s. 
1533) att bestämma sig för om de anställda ska skapa en relation till företaget eller om 
de ska fokusera på sig själva och sin karriär. Det senare presenteras som det fokus som 
blivit mer frekvent använt idag bland anställda hos företag.  
 
Enligt Susskind (2000, s. 57) skriver Kraut (1975) att anledningen till varför anställda 
slutar på ett jobb kan beskrivas som en psykologisk respons till olika organisatoriska 
förhållanden. De förhållandena kan vara att den anställde inte känner en tillfredsställelse 
att jobba hos företaget, men även att det inte finns någon utvecklad relation till 
företaget. Klarar företaget av att skapa en relation till den anställde samt att få denne att 
känna tillfredställelse på jobbet, bör detta motverka uppsägningar och också bidra med 
en effekt där antalet uppsägningar minskar (Susskind, 2000, s. 57). 
 
Sammanfattningsvis befinner sig SkandiaMäklarna på en marknad med ett stort 
individuellt fokus. Detta har bidragit till att SkandiaMäklarna upplever en problematik 
med att få nyanställda att stanna hos dem under en längre period. Studiens fokus 
kommer därmed att härstamma ifrån denna problematik och studien kommer avse att 
undersöka vilka faktorer som motiverar de anställda samt hur agerandet bör vara för att 
säkerställa att personalen blir mer långvarig inom organisationen. För att kunna 
undersöka detta fullt ut tar vi stöd i teorier kring EB som på många sätt behandlar hur 
relationen till ett företags personal stärks.  

1.4	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
För att få personal att stanna inom företaget har tidigare forskning pekat på att företag 
bör marknadsföra sig mot sina anställda. Sehgal & Malati (2013), Berthon et al (2005) 
samt Drucker & Marciarello, genom Carleton (2011), var alla inne på samma linje. Att 
få anställda att känna tillhörighet till företaget är en intern marknadsföringsfråga 
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(Carleton, 2011, s. 463). Något som forskningen inte tar upp i de flesta fall är hur 
företag konkret bör marknadsföra sig mot de anställda. Generellt förmedlas en holistisk 
marknadsföring för att nå ut till alla i företaget. Däremot finns det få exempel på hur 
företag bör gå tillväga med denna marknadsföring något som denna studie avser att 
besvara och ge förslag kring. I denna studies fall kännetecknas denna marknadsföring 
av teorierna kring och konceptet EB.  
 
Forskning visar på olika faktorer som bör uppfyllas för att marknadsföringen, och 
därmed även att få personal att stanna, skall lyckas. Jamrog (2004), Berthon et al (2005) 
och Carleton (2011) hänvisar till att de faktorer som företaget bör påverka hos de 
anställda, är dess känslor. Tillhörighet, lojalitet och tillfredställelse får personal att 
stanna inom ett företag (Berthon et al, 2005, s. 153). Lönen är alltså inte det som får 
anställda att stanna på sin arbetsplats (Jamrog, 2004, s. 29). Dessa faktorer ska alltså 
enligt forskning få anställda att stanna inom ett företag. Vad tidigare forskning inte rett 
ut är, mer konkret, hur dessa uppfylls genom EB. Något vi kommer att undersöka och 
redogöra för i denna studie, eftersom vi ämnar vara mer konkreta i vår studie.  
 
Som tidigare nämnt är lönen inte en faktor som påverkar huruvida en anställd stannar 
kvar på en arbetsplats eller ej. I vår studie studerar vi en marknad där de anställda har en 
provisionsbaserad lön samt att det är ett stort individuellt fokus. Vi ser att tidigare 
forskning inte har studerat detta fenomen, utan istället utfört studier på en marknad där 
lönen inte är provisionsbaserad, eller där de anställda inte arbetar i en roll som är lika 
utsatt som mäklarens. Flertalet av de tidigare studierna har utgått från en marknad med 
sjuksköterskor och därifrån har forskare skapat dessa teorier. Där anser vi att det finns 
en lucka i tidigare forskning, att studier inte genomförts i en mer ”tävlingsinriktad” 
miljö där personalomsättningen visar sig vara stor. Ej heller har forskningen bedrivits i 
en yrkesmiljö där lönen kan vara obefintlig, något vi ämnar undersöka i vår studie.  
 
Utöver allt detta finns det inte mycket forskning, varken i Norden eller i Sverige, inom 
detta område. Den forskning som finns att tillhandahålla kommer främst från 
Nordamerika eller Asien, något som vi anser vara problematiskt då det finns kulturella 
skiljaktigheter mellan dessa länder och Sverige. Vår studie bidrar med en mer lokal, 
kulturell och nationell säkerhet som referens, vilket bidrar till en än större äkthet. 
 
Det praktiska bidraget med denna studie är att ge SkandiaMäklarna rekommendationer 
på hur de bör gå tillväga för att nå ut till, och behålla de anställda.  
Rekommendationerna skall innefatta vilka faktorer som de främst bör ta i akt när de ska 
marknadsföra sig mot de anställda. På detta sätt har SkandiaMäklarna en möjlighet att 
växa som företag ytterligare genom att kompetent personal väljer att stanna hos dem 
istället för att gå till konkurrenter. Detta praktiska bidrag är också transferbart till andra 
organisationer och företag inom fastighetsmäklarbranschen detta då det observerade 
problemet sannolikt genomsyrar hela branschen. Huruvida bidraget går att applicera på 
andra verksamheter där yrket är 100 % provisionsbaserat är dock svårare att svara på. 
Sannolikt kommer delar av studiens resultat vara applicerbart även på andra branscher 
där denna situation råder. Detta i och med att det är människors motivationsfaktorer i 
samband med yrken som är 100 % provisionsbaserade som undersöks och inte själva 
yrket i sig. 
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1.5	  Problemformulering	  
Hur kan företag i fastighetsmäklarbranschen genom Employer Branding och förståelse 
för motivationsfaktorer skapa tillhörighet hos sina nyanställda och därigenom motverka 
uppsägningar på en marknad med individuellt fokus och provisionsbaserad lön?   

1.6	  Studiens	  syfte	  
Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för de motivationsfaktorer som finns 
hos företag inom fastighetsmäklarbranschens anställda. Studien avser även att skapa en 
förståelse för hur dessa företag får sina anställda att vilja stanna inom organisationen 
samtidigt som de skall trivas i den.  Detta ska ge en djupare förståelse kring hur arbetet 
med EB bör se ut för att svara till de motivationsfaktorer som finns hos den anställde.  
Organisationen kan därigenom stärka sina chanser när det kommer till att behålla sitt 
värdefulla humankapital. Sedermera avser studien att ge rekommendationer till 
SkandiaMäklarna samt branschen i stort gällande hur EB bör utformas för att uppfylla 
dessa motivationsfaktorer. Det vill säga vad företaget genom sin EB bör utstråla 
gentemot de anställda.  
 
Eftersom det strategiska arbetet med EB är en fråga för högre instans i ett företag avser 
vi även att undersöka ifall det existerar några skillnader mellan ledningsnivå och 
personalnivå gällande motivationsfaktorer. Det innebär att syftet också har sin grund i 
att skapa en djupare förståelse för skillnader mellan dessa två nivåer inom företaget när 
det kommer till synen på motivationsfaktorer. 

1.7	  Studiens	  avgränsningar	  	  
Studien syftar till att undersöka huruvida en förståelse för de anställdas 
motivationsfaktorer kan bidra till ett skapande av en EB som stärker de anställdas 
benägenhet att stanna inom företaget. Som en följd av detta har vi har valt att avgränsa 
oss mot att undersöka de nyanställda inom företagets motivationsfaktorer. Detta beror 
på antagandet att de som varit inom organisationen under en längre tid redan varit 
tillfreds med sin tillvaro och därmed stannat. Dessa nyanställda som vi avser att 
undersöka ska högst ha arbetat inom organisationen i 3 år.  
 
Eftersom det är en förståelse för de anställdas motivationsfaktorer som vi ämnar 
undersöka har vi även valt att intervjua anställda på ledningsnivå för att kunna avgöra 
om de faktiskt innehar en förståelse för sina anställda. För att få en så bra inblick som 
möjligt i förståelsen för de anställdas motivationsfaktorer har vi enbart valt att intervjua 
de personer som har störst kontakt med de anställda. Eftersom vi dessutom ser till att 
förstå vad som får de anställda att stanna inom företaget har vi enbart valt att se på EB 
och motivationsfaktorer på en intern basis. Med andra ord inte vad som får folk utifrån 
att dras till företaget genom extern EB.  
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2.	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
 
Detta kapitel avser att uppvisa vår kunskapssyn samt hur denna sammanfaller med 
studiens forskningsstrategi och vetenskapliga ansats. I kapitlet återfinns även en 
diskussion om vår förförståelse men även vilken kunskapssyn vi som författare erhåller. 
Vidare överblickar vi också valet av teorier samt hur dessa har sökts fram via 
litteraturen, vi kommer även att redogöra för vår kritiska granskning av dessa teorier. 
Kapitlet börjar med en förklaring till valet av ämne.  

2.1	  Val	  av	  ämne	  
Anledningarna till att studiens slutgiltiga inriktning blev mot EB och dess roll i 
bevarandet av anställda är många. Till att börja med diskuterade vi hur vi på bästa sätt 
kunde väva ihop de företagsekonomiska aspekterna management och marknadsföring. 
Detta då vår utbildning på djupgående nivå har hanterat såväl service management som 
marknadsföring, forskningsfält vi avsåg att fördjupa oss i samtidigt som vi gav tillbaka 
ett kunskapsbidrag till dessa fält. Tanken var att vårt kunskapsbidrag till fälten skulle 
uppstå från en kombination av de båda, men samtidigt behandla ett aktuellt problem i 
den företagsekonomiska världen.  
 
Vidare ville vi fördjupa oss i de mjuka värdena inom företagsekonomin. Enligt chef.se 
(2008) är mjuka värden syftar till ett företags resurser i form av humankapital och 
intellektuellt kapital, det vill säga värden som är svårare för företaget att värdera. De 
skriver att hårda värden i sin tur innebär är de värden som direkt går att mäta, såsom 
vinst och omsättning. Anledningen till att vi ville överblicka dessa värden inom en 
organisation istället för de hårda värdena grundar sig i att stora delar av vårt intresse 
återfinns i de mer humanstrategiska frågorna inom företagsekonomin.  
 
Vår ambition med studien är att den ska ge en praktisk relevans till företag som brottas 
med de problem som studien belyser, hur organisationer bäst skapar tillhörighet bland 
sina anställda. Vi avsåg därför att hitta ett aktuellt problem som inte enbart kunde 
härledas till ett företag. Denna studie behandlar dock en specifik bransch, detta kan 
bidra till att de företag som kan dra nytta utav studiens resultat också återfinns inom ett 
visst fält. Från kontakter med näringslivet och uppgifter i media hade vi också en 
uppfattning om ett aktuellt problem som på många sätt återspeglade de akademiska 
intresseområden vi sedan tidigare hade. Detta problem, som är närmare specificerat i 
vår problemformulering, var just hur företagen kunde hålla ett grepp om sina anställda 
för att få dem att stanna längre inom organisationen.  
 
Med utgångspunkt i såväl mjuka värden som det aktuella problemet samt de två 
forskningsfälten gav vi oss an att söka teoretiska referensramar för en närmare 
undersökning av det problem vi upptäckt. Sammantaget landade vi i vad som kallas 
Employer Branding och därmed kunde vi fastställa valet av ämne.  

2.2	  Förförståelse	  	  
Vetenskapen skall enligt Johansson (2003, s. 236) vara fri från värderingar. Detta 
grundar sig i att vetenskapens strävan är att vara objektiv och därmed inte vara ett offer 
för den subjektivitet som värderingar medför. Med andra ord bör författarna inte delge 
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sina egna värderingar i den studie de genomför för att därigenom säkerställa att 
trovärdigheten hos studien förblir hög.  
 
Författarna Bryman & Bell (2011, s. 52 – 55) fastslår vidare att det finns olika faktorer 
som kan påverka utfallet och trovärdigheten hos en studie. De fortsätter med att skriva 
att en av dessa faktorer är de värderingar som författaren bär med sig, det vill säga 
författarens personliga åsikter och känslor i förhållande till området. Men även 
författarens praktiska synpunkter kan komma att påverka studiens resultat. Detta då de 
praktiska synpunkterna utgör utformningen av bland annat forskningsstrategin. Något 
som även Patel & Davidson (2011, s. 39) stöder då de menar att det vetenskapliga 
förhållningssätt som författarna erhåller kommer att påverka studiens forskningsprocess. 
Underförstått innebär detta att vi som författare måste bekanta oss med våra tidigare 
erfarenheter och föreställningar av det valda området. Anledningen till detta utgår ifrån 
att dessa erfarenheter och föreställningar i slutändan kan komma att spegla vårt resultat, 
något som alltså bör och ska undvikas. Det skall dock tilläggas att det är svårt att veta 
hur eller om dessa tidigare erfarenheter överhuvudtaget kommer ha en inverkan på 
studien. För att dock minimera risken av en undermedveten inverkan bör de tidigare 
erfarenheterna och föreställningarna presenteras för att de i slutändan inte ska utgöra en 
risk för underminering av studien.  
 
För att närmare kunna beskriva våra tidigare erfarenheter och föreställningar tar vi hjälp 
av Evert Gummessons (2000) påståenden om förförståelse och dess innebörd. Enligt 
Gummesson (2000, s. 67) finns det två typer av förförståelse, förstahands- och 
andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse har sitt ursprung i en individs självupplevda 
händelser. En individ erhåller andrahandsförståelsen genom att tillgodogöra sig 
andrahandsinformation, denna typ av information kan erhållas genom studerande av 
böcker, föreläsningar, dokumentärer samt kommunikation med andra individer.  

2.2.1	  Författarnas	  förstahandsförståelse	  	  
Under studietiden har Viktor arbetat och praktiserat hos SkandiaMäklarna. Hos dem är 
det vanligt att nyanställda tidigt lämnar sin anställning och söker sig vidare.  Detta 
medför att Viktor kan ha en förutfattad mening om de orsaker som kan antas ligga 
bakom att anställda lämnar sina arbetsplatser. Denna eventuella förutfattade mening kan 
således påverka det slutgiltiga resultatet av studien i någon riktning. Det är också något 
som kan medföra att studien utformas på ett visst sätt för att därigenom spegla de 
förutfattade meningar Viktor har om varför arbetstagare kan tänkas vilja lämna sin 
arbetsplats. Det kan även tänkas att i och med denna förförståelse kan Viktor tolka och 
avläsa litteraturen på ett annorlunda sätt än någon som är blank inför området. För att 
undvika att Viktor haft en påverkan på studiens resultat har Anton genomfört de 
intervjuer där Viktor har känt respondenterna sedan tidigare.  
 
Anton har inte någon tidigare erfarenhet från SkandiaMäklarna och bör därför inte ha 
några självupplevda erfarenheter kring vanligheten att lämna och varför anställda kan 
tänkas vilja lämna SkandiaMäklarna. Detta medför att han förmodligen kommer ha 
lättare att ställa sig opartisk mot den empiri och litteratur som finns inom området. 
Däremot bör tilläggas att Anton kan komma att vara mer lättpåverkad av Viktors 
förutfattade åsikter i och med att författarna arbetar i nära relation till varandra. Det kan 
dock också förefalla sig så att författarnas olika erfarenheter och eventuella förutfattade 
meningar stävs i samband med att författarnas ingång till ämnet sker på olika basis.  
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2.2.2	  Författarnas	  andrahandsförståelse	  
Eftersom båda författarna har läst samma utbildning, Civilekonom med inriktning 
Service Management, är vår andrahandsförståelse mer eller mindre densamma. Det är 
även forskningsområdet Service Management som har påverkat oss mest. Området 
belyser bland annat hanteringen av en organisations interna förehavanden och hur en 
organisation får sina anställda att trivas och prestera samtidigt som de anställda andas 
företagets värderingar. Teorier som återspeglas i denna studie då den till stora delar 
vilar på de interna åtgärder som ett företag tar sig för i förhållande till sina anställda. 
Vår förförståelse till Employer Branding är begränsad då det inte är ett område som 
någon av författarna tidigare har behandlat. Dock är detta område nära relaterat till 
intern marknadsföring som är en del av området Service Management. Detta har 
underlättat för oss att bearbeta och tolka den kunskap som återfinns i bland annat 
artiklar och därigenom har vi kunnat skapa oss en god förståelse för vad EB innebär. 
 
De respektive fördjupningskurser vi har läst har varit inom skilda områden, vilket har 
skapat möjligheter för sammanbindning mellan dessa områden. Anton har läst sina 
fördjupningskurser mot Management samtidigt som Viktor har läst gentemot 
Marknadsföring. Detta har medfört att vi har en god förförståelse för såväl 
ledningsstrategiska frågor men även interna/externa marknadsföringsfrågor. Båda dessa 
områden utgör också en god kunskapsgrund då vi avser att förstå oss på studiens valda 
ämne, Employer Branding. Det ger oss också en god förståelse för vikten av en stark 
organisationskultur och behållandet av de interna kunderna, de anställda.  
 
Slutligen menar vi att våra teoretiska förkunskaper underlättar för oss att förstå 
terminologin inom området samtidigt som det underlättar för oss att söka fram, för oss, 
ny information. Även om våra kunskaper inom vissa delar av området är begränsat 
anser vi oss ha tillräckligt bred kunskap för att kunna ta in och relatera även nya 
koncept till våra äldre erfarenheter.  

2.3	  Kunskapssyn	  
Forskarens världsåskådning kan komma att påverka studiens genomförande samt vilken 
typ av kunskap studien avser att finna (Bryman & Bell, 2011, s. 52; Johansson, 2003, s. 
238). Som tidigare definierat i problemformuleringen avser denna studie att identifiera 
hur EB påverkar tillhörigheten inom en organisation. Studien syftar vidare till att 
undersöka de motivationsfaktorer som finns på personalnivå och jämföra dessa mot 
ledningsnivåns förståelse av dessa. Detta för att kunna skapa en djupare förståelse för 
det studerade ämnet och även för att kunna ge rekommendationer till företag i liknande 
position. Dessa rekommendationer avses uppstå utifrån de tolkningar vi gör utifrån våra 
respondenters uppfattningar. Utifrån detta är det möjligt att anse att studiens 
problemformulering samt syfte stämmer väl in på den hermeneutiska kunskapssynen. 
Hermeneutiken har sin utgångspunkt i att tolka människors beteende och utifrån detta 
förklara dess effekter (Bryman & Bell, 2011, s. 38). Johansson (2003, s. 96) menar 
också att hermeneutiken syftar till att ge en förståelse för det studerade fenomenet och 
för att till fullo kunna tillgodogöra sig för denna förståelse krävs det att författarna 
erhåller empati. Det vill säga en förmåga att sätta sig in i och förstå andra individers 
situationer. Något som stärks av Ödman (2007, s. 11) som skriver att hermeneutiken 
handlar om att få olika förståelsehorisonter att mötas, vilket vi vill göra då vi både ser 
till ledningens och mäklarnas synpunkter.   
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Studien har utifrån ovanstående sin utgångspunkt inom ontologin med en 
konstruktionistisk inriktning. Med det menas att verkligheten inte anses vara konstant 
utan att den skapas genom människors sociala samspel (Bryman & Bell, 2011, s. 43 – 
44). Detta kommer vara avgörande för studiens utformning då detta innebär att studien 
enbart kan presentera en återspegling av verkligheten och ej en konstant slutsats. Det 
skall dock tilläggas att detta ej är eller bör vara studiens syfte, utan studien syftar 
snarare till att skapa en djupare förståelse för läsaren inom det studerade ämnet. 
Eftersom vi även kan komma att påverka studiens resultat, som nämnt i sektionen 
förförståelse innebär det att de slutsatser som studien sedermera presenterar inte kan 
anses vara konstanta.  

2.4	  Vetenskaplig	  ansats	  
Utgångspunkten i studiens ansats innebär att studien ska undersöka de faktorer som kan 
ha en påverkan på tillhörigheten inom en organisation. Anledningen till detta är att 
författarna vill skapa en förståelse för hur företag kan hantera sina interna relationer och 
genom detta få dessa att blomstra över längre sikt. Genom att dra slutsatser från redan 
befintlig teori och den respons vi får från olika respondenter avser vi inte att skapa nya 
teorier till fältet utan snarare beskriva hur verkligheten ter sig inom fältet just nu. Detta 
skall sedan ligga till grund för en ökad förståelse för åtgärder inom ett företag för att 
öka tryggheten för de anställda inom organisationen.  
 
Det finns emellertid två olika angreppssätt i samband med en studie och dessa består av 
det deduktiva alternativt det induktiva angreppssättet. Deduktiv teori består av 
förhållandet mellan teori och praktik. Utifrån vad forskaren vet inom ett visst område 
granskar denne området och utifrån det bekräftas eller förkastas de hypoteser som 
forskaren har satt upp utifrån de tidigare undersökta teorierna. (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2003, s. 86) Det induktiva angreppssättet däremot syftar till att forskaren 
kopplar tillbaka de resultat som funnits vid undersökningen till aktuella teorier inom 
området. Forskaren avser alltså att undersöka förhållandet mellan praktik och teori. 
(Bryman & Bell, 2011, s. 49 – 51)  
 
Vidare bör forskaren även ta ett ställningstagande gällande studiens kunskapsteoretiska 
inriktning. Till det deduktiva angreppssättet hör framförallt inriktningen positivism. 
Detta då positivism utgörs av att generera hypoteser och bekräfta företeelser. 
Hermeneutiken hör däremot till den induktiva ansatsen där syftet är att tolka och avläsa 
den information som forskaren erhåller. (Bryman & Bell, 2011, s 36 – 40; Johansson, 
2003, s. 96) Detta medför att det är viktigt för forskaren att till fullo avgöra vilken 
kunskapsteoretisk inriktning denna avser att hålla.  
 
Avslutningsvis bör forskaren även klargöra för sig vilken ontologisk frågeställning 
denne avser att inrikta sig emot. Objektivismen som är en av dessa frågeställningar 
baseras på att individer möter sociala företeelser som yttre fakta vilka vi inte kan 
påverka. Detta medför att den verklighet som individen befinner sig i är standardiserad 
och ej går att påverka. Detta är något som skiljer sig mot den andra ontologiska 
frågeställningen vilken är konstruktionismen där sociala företeelser hela tiden förändras 
och att detta beror på det sociala samspelet. (Bryman & Bell, 2011, s. 42 – 43) 
 
Eftersom utgångspunkten i vår studie utgår ifrån att beskriva teorier och dra slutsatser 
från dessa bör studiens förhållningssätt mot vetenskapen anses vara deduktiv. Detta 
eftersom en forskare som applicerar ett deduktivt angreppssätt testar redan befintliga 



 

11	  

teorier i förhållande till verkligheten för att se hur väl dessa två faktorer stämmer 
överens (Bryman & Bell, 2011, s. 31). Även om den hermeneutiska kunskapssynen ofta 
sammankopplas med en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2011, s. 38, 49) anser vi att 
det deduktiva angreppssättet är mer applicerbart på studien. Detta samtidigt som 
hermeneutiken är applicerbar då vi avser att tolka de svar vi erhåller i samband med vår 
undersökning till att kunna dra slutsatser utifrån de på förhand uppsatta teorierna. Litet 
motsägelsefullt tar studien sitt avstamp i en frågeställning som är konstruktionistisk 
men den deduktiva ansatsen infinner sig ändock eftersom författarna avser att pröva de 
teorier som på förhand funnits.  

2.5	  Studiens	  forskningsstrategi	  	  
Bryman & Bell (2011, s. 49) beskriver i deras bok distinktionen mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning. De menar att det är viktigt att förstå sig på den distinktion som 
finns mellan de båda forskningsstrategierna. Inför denna studie har vi därför avsett att 
överblicka dessa skillnader i för att möjliggöra för oss själva att motivera vilken strategi 
som bör appliceras på denna studie.  
 
Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning kan anses vara en fråga om 
hur forskaren väljer att mäta de företeelser som denne stöter på under sin undersökning. 
Dock kan distinktionen också bestå av skillnader i den kunskapsteoretiska grundvall 
som forskaren har satt upp. Om forskaren har satt upp ett deduktivt angreppssätt till sin 
studie bör angreppssättet vara av kvantitativt slag. Detta då målet med studien är att 
pröva de teorier forskaren har tagit fram och avser att undersöka. Det kvantitativa 
angreppssättet underlättar således för forskaren att generalisera den information som tas 
in och behandlas. Därigenom kan forskaren lättare bevisa eller förkasta de antaganden 
han har gjort om de tidigare framtagna teorierna. Detta medför även att forskarens 
ontologiska inriktning utgörs av objektivism. En kvalitativ ansats däremot avser att 
tolka verkligheten och därigenom generera sina egna teorier. Den kvalitativa ansatsen 
anses således vara av ett mer induktivt slag och samtidigt bestå av en konstruktionistisk 
ontologisk utgångspunkt. Däremot finns det flertalet exempel där den kvalitativa 
forskningen används för att pröva en teori istället för att generera en. Detsamma gäller 
för den kvantitativa forskningen som ibland används för att generera teorier. (Bryman & 
Bell, 2011, s. 50 – 51) 
 
Författarna till denna studie har valt att applicera ett tolkande synsätt. Detta har sitt 
ursprung i att studien syftar till att öka förståelsen för en organisations förståelse för 
sina anställdas motivationsfaktorer och därigenom skapa större tillhörighet inom 
organisationen. Syftet är att erhålla en djupare förståelse för problemet och därför anser 
författarna att det krävs en kvalitativ ansats för att till fullo förstå de anställdas 
motivationsfaktorer. Denna åsikt backas även upp av Magne-Holme & Krohn Solvang 
(1997, s. 78) som hävdar att kvalitativa studier avser att öka förståelsen för det fenomen 
som undersöks i och med den rikliga mängd information som samlas in. Även 
Silverman (2011, s. 16) anser att den kvalitativa forskningsansatsen är lämplig då 
forskaren söker att förstå sig på sociala fenomen samt vardagliga beteenden. Enligt 
Alvesson & Sköldberg (2008, s. 17) kan kvalitativ forskning användas för att jämföra 
hur väl teoretiska aspekter stämmer överens med verkliga företeelser. Detta är också 
något som är centralt i vår studie. I jämförelse med den kvantitativa forskningen avser 
vi att återge en djupare förståelse istället för att enbart beskriva och förklara företeelser 
genom statistiska generaliseringar. Magne-Holme & Krohn Solvang (1997, s. 78) 
beskriver den kvantitativa forskningen som något som har ett stort fokus på att 
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identifiera det generella och inte att identifiera det unika. Vi vill kunna bidra med något 
unikt till fältet och även det är något som kan anses ge tyngd till vårt val av en kvalitativ 
forskningsstrategi.  
 
Nackdelen med denna kvalitativa forskningsstrategi får anses vara det som Bryman & 
Bell (2011, s. 401) antyder, det vill säga att kvalitativ till skillnad från kvantitativ 
forskning inte kan generaliseras. Då studien inte avser att generalisera sina resultat utan 
snarare bidra med en ökad förståelse till ett specifikt fält bör inte studiens begränsning i 
generaliserbarhet anses vara en nackdel.  
 
Utifrån detta har författarna alltså valt att välja en kvalitativ ansats till sin studie, där 
förhoppningen främst är att öka förståelsen genom den mer djupgående intervjuformen 
som en kvalitativ ansats erbjuder. Eftersom vi även avser att kunna avge 
rekommendationer på hur vårt problem bör lösas och behandlas anser vi att denna 
ansats kommer gynna oss. Detta finner vi även stöd för i det Tjora (2012, s. 19) skriver, 
där det står att den kvalitativa ansatsen ger utlopp för att skapa en förståelse för det 
studerade fenomenet. Även Silverman (2010, s. 12) skriver att forskaren gör bäst i att ta 
den ansats som denne känner är mest applicerbar på studien och som också ger 
forskaren bäst möjlighet att komma fram till ett bra resultat.  Vi har utifrån detta valt 
den kvalitativa ansatsen då vi anser att denna ansats bidrar till att ge oss en djupare 
förståelse för det studerade fenomenet. Vår förhoppning är att detta kommer ge oss en 
bättre plattform att stå på när det kommer till att analysera samt tolka de svar vi erhåller, 
vi hoppas även att detta ska stärka våra slutsatser.  

2.6	  Studiens	  perspektiv	  
Ett perspektiv är vad som avgör utifrån vilken synvinkel som ett problemområde 
studeras (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). Synvinkeln bidrar till att forskarna drar 
olika slutsatser om det studerade ämnet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37 – 38). I denna 
studie avser författarna att återge ett perspektiv som beskriver motivationsfaktorerna 
inom en organisation och då framförallt för de nyanställda. Genom detta ska sedan 
ledningen i organisationen kunna implementera de förändringar som ses som 
nödvändiga i avseende till att skapa en ökad trygghet för de anställda. Det resultat som 
studien ämnar presentera är alltså mer ämnade för en ledningsnivå.  Eftersom en 
jämförelse i attityd ska göras genom företaget ligger perspektivet dock också gentemot 
övriga organisationen. Det vill säga att undersöka hur de anställda upplever såväl 
organisations kultur samt de interna budskap som de möts utav.  

2.7	  Val	  av	  teorier	  
För att möjliggöra att studien i slutändan lyckas besvara dess syfte och problem är det 
av vikt att finna teorier som kan understödja de resonemang som drivs av författarna. 
Dessa teorier ligger även som underlag för analys och eventuella slutsatser av det 
insamlade material som författarna har till förfogande. Den teori som främst utgör 
underlaget till studien är; Employer Branding. För att dock till fullo förstå dessa teorier 
är det av vikt att författarna även bekantar sig med teorier kring Motivationsfaktorer, 
Employee Value Proposition, EVP, samt Organisationskulturer, detta för att överskåda 
vilken inverkan dessa har på EB. 
 
Det är nödvändigt att fördjupa sig i de teorier som finns kring ämnet EB för att förstå 
hur ett företag genom intern marknadsföring kan uppvisa att de förstår de anställdas 
motivationsfaktorer. Teorier kring EB förklarar de strategiska aspekterna av att ha en 
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god marknadsföring gentemot sina anställda men även hur det påverkar företagets bild 
utåt. Framförallt beskriver EB hur organisation kan få sina anställda att uppskatta 
företaget och sedermera vilja arbeta för denna organisation. Detta är främst en strategisk 
fråga för ledningen att behandla, det vill säga hur optimeringsarbetet kring EB ser ut. I 
och med detta svarar denna teori upp till vår problemformulering på ett bra sätt, detta då 
det är ur ett ledningsperspektiv är viktigt att få sin personal att stanna inom företaget.  
 
Även teorier som berör Employee Value Proposition kommer att användas då dessa 
teorier hjälper oss som författare att förstå hur arbetsgivare kan skapa värde för de 
anställda. Samt hur företagets kultur bör utformas för att den anställde ska trivas. Dessa 
teorier anses av författarna viktiga för att förstå hur en organisationskultur kan skapa en 
tillhörighet bland de anställda. Denna teori är också viktig för att fullt förstå hur de 
anställda upplever organisationskulturen och hur den påverkar dem, samt vad som kan 
förändras för att denna skall bli bättre.  
 
I studien kommer fokus främst att ligga på EB och motivationsfaktorer då de teorier 
som finns inom dessa forskningsområden är de teorier som främst hjälper oss att 
undersöka vårt problem. Dessa forskningsområden hjälper oss främst att förstå vilka 
faktorer som anställda värdesätter inom en organisation samt vilka faktorer som också 
får dem att stanna längre inom organisationen. De teorier som finns inom EB hjälper 
oss vidare att förstå hur organisationen bäst bör agera för att förmedla vidare dessa 
värdekomponenter till de anställda.  
 
Som nämnt kommer vi också att redogöra för teorier och begrepp gällande 
motivationsfaktorer samt organisationskulturer. Detta har sin grund i att vi med hjälp av 
motivationsfaktorer kan förstå vilka drivkrafter som ligger bakom en anställds vilja att 
arbeta för och hos en viss organisation under en längre tid. Förståelse kring 
organisationskulturer kommer också hjälpa oss i den aspekten då organisationskulturer 
ofta beskrivs som den faktor som påverkar en anställds engagemang gentemot 
organisationen.  

2.8	  Litteratursökning	  
De vanligaste källorna för inhämtning av information är artiklar och böcker av 
vetenskaplig karaktär. Böcker ger oss ofta sammanställningar och systematiseringar av 
den kunskap som finns tillgänglig inom ett visst problemområde vilket ger att det är i 
böcker som vi lättast hittar teorier och modeller som är fullt utvecklade. De 
vetenskapliga artiklarna ger författaren däremot en kunskap om de senaste rönen inom 
problemområdet. Därav är det viktigt att behandla båda dessa kunskapskällor. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 43 – 44)  
 
Vid sökning av litteratur är det av vikt för författarna att utgå ifrån sitt problemområde 
samt syfte för att på bästa sätt erhålla relevant information till studien (Patel & 
Davidson, 2011, s. 44). Genomförandet av litteratursökningen som författarna har gjort 
har i regel utgått ifrån den modell som Bryman & Bell (2011, s. 128) presenterar. Denna 
modell är uppdelad i fem steg med vissa underkategorier och genom att följa den är 
risken liten att som författare missa information som kan vara viktig för studien. 
Bryman & Bells (2011) modell har följande steg; 
 
1. Läs böcker och artiklar som är bekanta eller som andra har rekommenderat och som 
har samband med forskningsfrågorna/problemformuleringen. 
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2. A) För anteckningar om tankar som dyker upp under inläsningen av denna litteratur.  
 
2. B) Skriv ner viktiga nyckelord som återfinns i denna litteratur. 
 
2. C) Notera annan litteratur som refereras till eller som kan vara relevant och värd att 
följa upp.       
 
3. Formulera nyckelord som passar den egna frågeställningen/problemformuleringen. 
 
4. A) Leta i bibliotek efter litteratur som har med det egna området att göra.  
 
4. B) Sök online efter lämpliga databaser. 
 
5. A) Gå igenom abstracts och titlar för att se om något kan vara av intresse.  
 
5. B) Gå in på/hämta hem de verk som valts ut (gå tillbaka till punkt 2). 
 
5. C) Leta regelbundet efter nya publikationer.  
(Punktlista: Bryman & Bell, 2011, s. 128) 
 
Alla dessa steg har systematiskt blivit avprickade utav författarna i samband med 
litteraturgenomgång. En närmare beskrivning följer nedan för hur detta praktiskt har 
genomförts.  

2.8.1	  Källor	  
I denna studie har vi initialt haft en skriftlig kontakt med SkandiaMäklarnas 
Marknadschef Andreas Mühlich. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 69) är en detta en 
slags förstahandsrapportering och ses därför som en originalkälla till informationen 
utvunnen ur kontakten med källan. I detta fall ligger informationen till grund för att 
påvisa det problem som denna studie vilar på samt för att styrka att detta faktiskt är ett 
aktuellt problem. Även om informationen utgörs av en personlig åsikt och därav kan 
snedvinkla verkligheten anser vi att den bidrar med relevans för vår studie. Detta 
grundar sig på att informationen kommer från en källa som är väl insatt i branschen och 
i företaget samtidigt som det inte finns något incitament för källan att vinkla 
informationen. Eftersom den information vi har utvunnit av källan används i syfte att 
hjälpa källan och dennes företag i dess fortsatta arbete är det av vikt för källan att 
informationen presenteras på ett precist och riktigt sätt. Detta anser vi motiverar till 
varför den information Andreas angivit inte påverkar studien eller vinklar det resultat 
studien kommer fram till.  
 
Denna studie har i regel använt sig av såväl böcker och vetenskapliga artiklar. 
Framförallt har studien en teoretisk referensram som är uppbyggd utav artiklar hittade i 
Business Source Premier även känd som EBSCO. Denna databas har funnits tillgänglig 
för oss via Umeå Universitets Bibliotek. Vid användandet av EBSCO har vi använt 
kortkommandot ”AND RV Y” vilket bidrar till att enbart artiklar som är ”peer reviewed” 
visas (EBSCO, 2014) ett exempel på detta är Employer branding AND RV Y. Eftersom 
artiklar som är peer reviewed är vetenskapligt granskade anser vi detta vara ett bra sätt 
för att hitta tillförlitlig information inom de områden vi avsett att fördjupa oss i. Det 
skall dock tilläggas att alla artiklar inte finns tillgängliga via EBSCO utan databasen 
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hänvisar i vissa fall den sökande vidare till andra databaser. Vi har då arbetat utifrån 
antagandet att om artikeln är kopplad mot EBSCO bör den vara av tillförlitlig karaktär 
även om den måste hämtas från en annan databas. I vissa fall har inte dessa artiklar gått 
att finna via de hänvisningar som gjorts i EBSCO, i dessa fall har vi använt oss utav 
Googles sökbas för artiklar ”scholar” som ofta har bidragit till att vi har funnit den i 
EBSCO sökta artikeln. Även i detta fall resonerar vi på det sätt att om artikeln är 
hänvisad till i EBSCO bör den vara tillförlitlig om än hämtat från Googles sökbas 
scholar. Det bör även tilläggas att i vissa fall har vi funnit artiklar som ej är peer 
reviewed i dessa fall har vi tagit ställningstagande om huruvida dessa kan anses som 
tillförlitliga eller ej. Detta arbete har främst skett genom att jämföra information i dessa 
artiklar mot information i peer reviewed artiklar för att säkerställa att de är av samma 
vetenskapliga åsikt. Därigenom anser vi att även dessa artiklar kan anses som 
vetenskapligt riktiga och därmed kunna bidra till vår studie.  
 
Genomgående har vi även avsett att finna källor som ligger nära i tiden, något som även 
uppvisas i avsnittet Kritik av källor. Framförallt har vi avgränsat oss genom att söka 
artiklar som ligger inom en 10 års period bakåt i tiden, det vill säga från 2004 och 
framåt. Eftersom det dock är viktigt att finna originalkällor har vi även sökt upp dessa, 
vilket bidragit till att det i studien även tar upp källor som är tidigare daterade än de 
årtal som vi valt att avgränsa oss emot.  
 
I arbetet med att hitta artiklar har vi använt en hel del sökord kopplade till vår studies 
ansats. Exempel på sökord är; Employer Branding, Employee Value Proposition, 
Employee Turnover, Employee Satisfaction, Organisational Culture, Motivational 
Factors och Organisation Commitment. Dessa ord har även kombinerats på olika sätt 
för att maximera sökresultatets vidd men framförallt för att hitta artiklar som behandlar 
studiens syfte samt problem. Det skall även tilläggas att ytterligare artiklar till studien 
har hittats genom att studera referenslistor till redan funna artiklar. Detta har bidragit till 
att fler artiklar inom ämnet har hittats men även att ursprungskällor har upptäckts. I 
studien har vi även utgått från författare som för oss varit kända sedan tidigare och som 
vi har ansett kunnat ge en djupare inblick i ämnet. Vi har även studerat de författare som 
gett sken av att vara stora inom ämnet för att därigenom få en större bredd i vår 
litteratursökning.  
 
Under litteratursökningens gång har författarna varit noga med att bedöma huruvida 
artiklarna bidragit med relevans till studiens övergripande syfte och mål, detta genom 
att först studera artikelns inledning samt slutsats. Detta förfarande underlättade 
sedermera selekteringen av studiens slutgiltiga artiklar. De utvalda artiklarna har sedan 
studerats noga för att undvika missförstånd och för att säkerställa artikelns relevans. Det 
skall också tilläggas att under studiens gång har det adderats artiklar som författarna 
ansett vara relevanta för att ge studien udd. För vår vetenskapliga- och metodologiska 
utgångspunkt har litteratur använts, då främst Bryman & Bell (2011). Deras bok 
Företagsekonomiska Forskningsmetoder har framförallt hjälpt oss att kritiskt granska 
studiens genomförande samtidigt som den har gett oss insikter i hur en kvalitativ 
forskningsprocess samt en forskningsprocess överlag ska genomföras. Vi har dock varit 
noga med att jämföra det som står i Bryman & Bells bok med vad andra författare har 
sagt inom området samtidigt som vi konstant har sökt bekräftelse för de påståenden vi 
funnit i boken. Genom att göra på detta sätt är vår förhoppning att studiens 
genomförande skall vara av god art.  
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2.8.2	  Kritik	  av	  källor	  	  
Såväl Bryman & Bell som Patel & Davidson (2011, s. 114; 2011, s. 68) poängterar 
vikten av att vara kritisk gentemot de källor som behandlas i samband med en studie. 
Detta för att kunna avgöra huruvida dessa källor är relevanta eller ej. Bryman & Bell 
(2011, s. 114) poängterar vidare att det för författarna är viktigt att kunna argumentera 
för den litteratur som har studerats samt visa på varför denna litteratur är relevant. För 
att möjliggöra för oss själva som författare denna bevisning har vi valt att använda oss 
utav fem kriterier för kritisk källgranskning. I och med den idag utbredda teknologiska 
utvecklingen har även Internet blivit en populär databas att hämta information ifrån. Det 
finns dock en fara med information på Internet vilket Björkman & Olsson (2000) 
nämner i sin bok. De beskriver att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att vem som 
helst kan ha laddat upp den information som finns tillgänglig där. Därför är det enligt 
dem också viktigt att vara kritisk mot det som återfinns via Internet (Björkman & 
Olsson 2000, s. 20 – 21). För att säkerställa att den information vi har inhämtat från 
Internet är relevant har vi även i de fall vi använt oss utav Internet utgått ifrån våra fem 
kriterier som finns beskrivna nedan.  
 
De tre första av dessa kriterier hämtas ifrån Alvesson & Sköldberg samt Thurén (2008; 
1997) och dessa är Tendensfrihet, Äkthet och Oberoende. Det fjärde kriteriet består av 
tidssamband och aktualitet (Thurén, 1997; Johansson-Lindfors, 1993). Det sista 
kriteriet utgår ifrån Linnéuniversitets (2014) kriterier för kritisk källgranskning och går 
under namnet Auktoritet.  Utifrån detta ska nu en redogörelse för dessa kriterier föras 
samt ett resonemang för hur studiens använda litteratur förhåller sig till kriterierna.  
 
Tendensfrihet innebär att författaren måste bedöma huruvida upphovsmannen till källan 
har utsatts för vinkling, medveten eller omedveten sådan (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
s. 224). Författarna har upplevt det problematiskt att finna något som tyder på att detta 
kriterium inte uppfylls. De artiklar som har blivit granskade visar inga tendenser på att 
ha blivit påverkade av externa krafter. Således kan författarna inte uttrycka sig om detta 
kriterium är uppfyllt eller ej, detta då författarna saknar medel att bedöma detta på ett 
värdigt sätt. Dock lutar författarna sig tillbaka mot att artiklarna är peer reviewed 
samtidigt som de i litteraturgenomgången ej funnit några tecken för att kriteriet inte ska 
vara uppfyllt.  
 
Äkthetskriteriet innebär att författaren ska säkerställa att den källa som används inte är 
förfalskad (Thurén, 1997, s. 12, 24 – 25; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 233). 
Eftersom vår teoretiska bas i mångt och mycket bygger på artiklar som blivit peer 
reviewed anser vi att detta kriterium möts. I de fall då litteratur har använts är det 
författare som är välkända inom området som har studerats och som också har refererats 
till i de undersökta artiklarna som använts. Genomgående har vi även sökt efter 
ursprungskällan av den teori eller koncept vi undersökt. Därigenom anser vi även att 
använd litteratur möter detta kriterium. För att uppfylla detta kriterium har vi även 
försökt hitta så nya källor som möjligt.  
 
Oberoende är ett kriterium som är precis vad det utger sig för att vara, det gäller för 
författaren att säkerställa att upphovsmannen till källan ej blivit påverkad av någon 
annan (Thuren, 1997, s. 34). Initialt hänger detta samman med hur många led som 
informationen har passerat. Ju fler led som informationen har passerat och behandlats i 
desto större chans finns det för misstolkningar av ursprungskällan. (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 226) För att säkerställa att de artiklar och övriga källor vi har använt 
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svarar till detta kriterium har vi haft som avsikt att gå tillbaka till ursprungskällan. 
Därigenom har vi kunnat jämföra informationen i den funna artikeln mot 
ursprungskällan. Detta har dock inte varit möjligt att genomföra för alla källor och i de 
fallen har en bedömning gjorts huruvida källan är relevant att ta med i studien eller ej. 
På detta sätt anser vi att uppfyllt kriteriet om oberoende.  
 
Tidssamband och aktualitet som är vårt fjärde kriterium innebär att ju senare en källa är 
daterad ju mer trovärdig ska den anses vara (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226; 
Thurén, 1997, s. 26). Samtidigt menar Johansson- Lindfors (1993, s. 89 – 90) att det är 
viktigt att även ta del av den forsknings som gjorts inom området sedan tidigare. Detta 
har bidragit till att vi första hand har sökt efter forskning som är sent daterad och då 
framförallt mellan åren, 2004 – 2014.  Men eftersom det även är av vikt att gå tillbaka 
till ursprungskällor har vi även använt oss utav sådana och därför kan avvikelser 
förekomma i studien. Från detta anser vi att kriteriet tidssamband är väl uppfyllt och att 
de källor vi använder i den teoretiska referensramen beskriver de senaste rönen inom 
området.  
 
Auktoritet är ett kriterium som avser att säkerställa vem som står bakom källan. Finns 
det information om upphovsmannen alternativt är källan utgiven av en institution som 
är tillförlitlig. (Linnéuniversitetet, 2014) För att uppfylla detta kriterium har vi sökt 
information om de författare som används i studien men vi har även kollat om dessa 
författare blivit refererade till i andras verk. Eftersom studierna oftast är peer reviewed 
är även detta ett tecken på att författaren till studien är allmänt erkänd av andra forskare 
inom området. I många fall har vi även kontrollerat institutionen alternativt förlaget 
ifrån vilken källan är utgiven. Genom dessa förfaranden anser vi att även detta kriterium 
har blivit väl uppfyllt.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  
 
I nedanstående kapitel kommer vi att presentera de teorier som studien grundar sig på. 
Till att börja med beskrivs teorier kring organisationskultur och hur en god sådan kan 
påverka tillhörigheten hos en anställd. Detta följs upp av motivationsfaktorer, ett stycke 
i vilket vi främst överblickar vad som motiverar anställda och vad som får dem att 
trivas inom ett företag. Dessa två teorier utgör sedan grunden för en framgångsrikt 
utformande av konceptet EB inom ett företag, detta då ett företag behöver förstå såväl 
motivationsfaktorer samt organisationskultur för att kunna utforma sitt EB. För att på 
bästa sätt utforma EB behövs dock kunskaper inom EVP och därför lyfts även denna 
teori upp i detta kapitel. Slutligen återfinns ett stycke i vilket vi kopplar samman de 
viktigaste aspekterna av samtliga delar i teorikapitlet. Detta stycke utgör även vad 
studien främst kommer att studera. 

3.1	  Betydelsen	  av	  en	  god	  organisationskultur	  	  
Studiens syfte har till viss del sin grund i att skapa en förståelse för hur företag får sina 
anställda att vilja stanna inom och samtidigt uppleva en trivselfaktor i företaget. Därför 
kommer vi här presentera en organisationskulturs inverkan på dessa två aspekter. 
Organisationskulturen utgör bland annat en värdegrund för företag att stå på, men utgör 
även den direkta länken mellan en organisations värderingar och den anställdes. Därför 
anser vi att organisationskulturer är en viktig aspekt att ta i beaktning då en förståelse 
för en anställds vilja att stanna och trivseluppfattning skall beskrivas.  
 
För att få en bättre förståelse för vad begreppet organisationskultur faktiskt innebär 
kommer vi först att presentera vad begreppet kultur innebär. Hofstede, Hofstede & 
Minkow (2010, s. 22) fastslår att kultur är ett fenomen som alltid bildas inom ramarna 
av ett kollektiv. Med det menar de att en kultur uppstår utifrån en social miljö där det 
sociala spelets oskrivna regler är vad som i slutändan också formar kulturen. Eftersom 
dessa oskrivna regler skiljer sig åt mellan olika grupper av människor uppstår även olika 
kulturer. Kulturen är alltså något man lär sig och inte något man föds med utan den 
härstammar snarare från den sociala miljö som omringar oss.  
 
Kultur härstammar ifrån sociala regler hos olika grupper, något som bidrar till att det 
naturligt bildas olika kulturer inom olika företag. Detta beror helt enkelt på att olika 
individer sätter upp olika sociala spelregler för den omgivning i vilken man befinner 
sig. Hofstede et al (2010, s. 423) menar att en organisationskultur är den kollektiva 
mentala programmeringen som särskiljer en organisation från en annan. Något som har 
sin grund i det Churchill, Ford & Walker (1976 s. 324) beskrev då de beskrev den kultur 
som bildas inom företag som en individs uppfattning av sitt eget arbete, särdragen hos 
den organisation de arbetar för samt interaktionen med andra individer i företaget. 
Hofstede et al (2010, s. 422) hävdar även att den kultur som bildas inom ett företag till 
stora delar beror på företagets historia, de individer som utgör organisationen samt 
organisationens traditioner. Organisationskulturen kan med andra ord beskrivas precis 
som Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbiörn (2012 s. 177) 
beskriver den, som summan av gemensamma värderingar, handlingar, förhållningssätt, 
historier och traditioner.  
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Aronsson et al (2012 s. 178) beskriver att tidigare forskning fokuserade på styrning, 
förståelse och förändring av organisationer genom att använda organisationskulturen 
som ett strategiskt verktyg. Tanken var att organisationskulturen skulle användas för att 
skapa starka gemensamma värderingar och traditioner för att därigenom skapa en 
identifikation och samhörighetskänsla inom organisationen. Idag har detta 
förhållningssätt till organisationskulturer dock tonats ned och istället används 
organisationskulturen till att finna individer som passar in och delar de värderingar och 
synsätt som organisationskulturen består utav.  
 
Fördelen med att rekrytera individer som delar samma värderingar och synsätt som 
organisationen beskrivs av Ellemers (2001, s. 103) reflektioner i ämnet. Hon menar på 
att en individ som kan identifiera sig med sin organisation och människorna i den 
kommer vara mer benägen att arbeta hårt för att nå det gemensamma målet. Vidare 
menar hon att en individ som kan identifiera sig med organisationen troligen kommer 
hänge sig åt organisationen och stanna i den under en längre tid samtidigt som individen 
avser att tjäna organisationens intressen på bästa sätt. En annan viktigt hörnsten i detta 
sammanhang är det som Ortega-Parra & Sastre-Castillo (2013, s. 1073) beskriver då de 
menar att en individ som känner sig sedd av sin arbetsgivare också kommer ge något 
tillbaks till denne. Vidare skriver författarna Abrams & Randsley de Moura (2001, s. 
131) att investeringar i urval av arbetssökande, träning och befordran av dessa är 
bortkastade pengar utifall dessa personer senare lämnar. Något som gör det extra viktigt 
för organisationen att hitta de kandidater som kan matchas mot företagets egna 
värderingar. Detta backas även upp av Porter, Steers, Mowday, & Boulian (1974, s. 
604) som skriver att en anställds engagemang gentemot ett företag växer sig större ju 
mer den anställde kan relatera sina egna värderingar till företagets värderingar något 
som även bidrar till en större sannolikhet att relationen mellan anställd och företag blir 
långvarig.  

3.2	  Motivationsfaktorer	  	  
I introduktionskapitlet nämns det att olika faktorer avgör huruvida personal kommer att 
stanna eller ej inom en organisation. Såväl Jamrog (2004), Berthon et al (2005) och 
Carleton (2011) hänvisade till att en organisation måste nå in till de anställdas känslor 
och samtidigt skapa en tillhörighet, lojalitet och tillfredsställelse hos dessa. Vi har även, 
i samband med vår litteratursökning, sett bevis på att en god organisationskultur samt 
matchning av värderingar främjar den anställdes vilja att vara inom en organisation 
under en längre tid. Då studien syftar till att skapa en förståelse för hur 
motivationsfaktorerna hos de anställda skapar en vilja att stanna inom organisationen 
kommer vi här att närmare beskriva de olika motivationsfaktorerna som kan ha en 
inverkan på denna vilja. Eftersom studien även syftar till att undersöka hur EB bör 
utformas för att uppfylla dessa motivationsfaktorer är det av extra stor vikt att förstå sig 
på dem. Vi kommer därför att börja detta avsnitt med en beskrivning av vad begreppet 
motivation faktiskt innebär.  
 
Genom att studera Nationalencyklopedins förklaring av ordet motivation går det att 
utläsa att motivation är de faktorer som hos individen väcker, formar och riktar det 
mänskliga beteendet mot olika mål. Motivation avgör huruvida vi gör vissa saker hellre 
än andra och källan till individens motivation kommer från antingen inre drivkrafter 
eller yttre faktorer. Vanligtvis särskiljs primär och sekundär motivation åts. Primär 
motivation innefattar biologiskt betingade faktorer såsom hungerkänslor och så vidare, 
medan sekundär motivation utgörs av en social och kulturell inlärningshistoria. 
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Motivationsfaktorer som berör självförverkligande antas ofta vara av primär art, 
samtidigt grundas de sekundära motivationsfaktorerna på de primära. Vanligen utgörs 
de sekundära motivationsfaktorerna av målobjekt i omvärlden snarare än inre 
drivkrafter och behov. De sekundära motivationsfaktorerna antas ej heller kunna uppnås 
förrän de primära behoven är tillfredsställda. (Öhman, 2014)  
 
Utifrån Nationalencyklopedins definition är det förståeligt varför företag behöver förstå 
sig på sina anställdas motivationsfaktorer, detta eftersom det är dessa faktorer som 
avgör huruvida människan riktar sin energi mot vissa mål eller inte. I Marilyn Nagels 
(2013, s. 30) artikel om anställdas engagemang går det att läsa ”Happy employees 
makes happy customers”. Hon fastslår även att företags anställda är de som 
representerar företaget utåt och därav direkt påverkar företagets ställning på marknaden. 
Det är således av vikt för företaget att förstå vilka faktorer som får deras anställda att 
trivas på arbetet. Dels för att detta påverkar företagets ställning på marknaden som 
Nagel ovan beskrev men även för att som företag få ett bättre grepp om vad som gör att 
de anställda trivs på arbetsplatsen. Det är även viktigt att förstå dessa faktorer utifrån det 
Grönroos (2012, s. 1531) preciserade, att det är av vikt för deltagarna i 
värdeskapandeprocessen, de anställda, att de har en vilja, är motiverade och kunniga för 
att kunna utföra denna process. Grönroos menade vidare att om deltagarna inte håller 
sig till dessa tre faktorer kan värdeskapandeprocessen påverkas negativt. Även i den 
värdeskapande processen spelar alltså motivationsfaktorerna en avgörande roll. För att 
precisera dessa faktorer närmare kommer det därför nedan att redogöras för olika 
motivationsteorier samt vilka faktorer som faktiskt motiverar de anställda.  
 
Maslows (1943) teori även kallad ”Hierarchy of Needs”, på svenska Maslows 
Behovstrappa, var en av de första stora teorierna om motivationsfaktorer på 
arbetsplatsen. Centralt för Maslows (1943) teori är idéen om att det återfinns en hierarki 
mellan olika behovs hos individer där mer basala behov måste uppfyllas innan individen 
kan uppfylla mindre basala behov. Om vi ser till Figur 1 är behoven Självförverkligande 
och Uppskattning av högre ordning medan Gemenskap, Trygghet och Fysiska behov är 
av lägre ordning. (Kaliprasad, 2006, s. 23) Dock menar Maslow, (1943, s. 373) att för 
att nå de högre ordningarnas behov måste de lägre ordningarnas behov vara stillade. 
Maslow (1943) skriver att om en människa saknar allt som innefattas av uppskattning, 
gemenskap, trygghet och fysiska behov kommer han/hon att framförallt vilja stilla sina 
fysiska behov före något av de andra. Detta kan till exempel vara att släcka sin törst 
eller stilla sin hunger och först därefter är det troligt att individen söker att stilla sina 
övriga behov, det vill säga att klättra vidare uppåt i behovstrappan. Maslow (1943, s. 
375) fortsätter med att beskriva att då ett lägre behov som i det här fallet fysiska behov 
är uppfyllda kommer individen tendera att vilja uppnå ett högre behov. Därav uppstår 
också hans teori om behovstrappan. Maslow (1943) fastlår alltså att en individ aldrig 
kan uppnå en högre nivå om inte den lägre nivån är uppfylld.  
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Figur 1. Beskrivning av Maslows behovstrappa och de olika stegens innebörd.  
Källa: Maslow, A.H., A theory of human motivation, (1943) 
 
Clayton Alderfer (1969) tog Maslows (1943) teori vidare då han i sin studie arbetade 
fram en teori kallad ERG-teorin. Denna teori slog ihop de fem stegen i Maslows (1943) 
behovstrappa till tre steg; existentiella behov, samhörighetsbehov samt 
utvecklingsbehov. De existentiella behoven utgörs av psykologiska och materiella behov 
samtidigt som samhörighetsbehoven utgörs av vikten av interpersonella relationer. 
Utvecklingsbehovet har sin grund i att individer söker efter att konstant utveckla sig 
själva. Alderfers (1969) teori skiljer sig även från Maslows (1943) genom att Alderfer 
(1969) anser att ett lägre behov kan bli återaktiverat då ett högre behov inte kan 
tillfredsställas, vilket i sin tur leder till frustration hos individen. Alderfer (1969) anser 
även att fler än ett behov kan vara i behov av tillfredsställelse samtidigt.  
 
Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman (1993, s. 113 – 117) var även de bland de 
första att skriva om motivationsfaktorer och framförallt hur de påverkade anställda på 
arbetsplatsen. I deras studie The motivation to work presenterar de två olika faktorer 
som påverkar den anställdes motivation till att arbeta och att stanna inom företaget. Den 
ena döpte de till hygienfaktorer och den andra till motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorerna bestod av sådant som stod utanför den anställdes uppfattning av 
arbetet, det vill säga organisationskulturen, arbetsförhållande och lönen. 
Motivationsfaktorerna var däremot faktorer som hade sin grund uti att den anställde fick 
belöning för sin insats och att där fanns möjligheter till att göra karriär inom företaget. 
Herzberg et al (1993, s. 138) fann också en tydlig korrelation mellan att dessa faktorer 
var nära sammankopplade med en anställds arbetsnöjdhet. Herzberg et al (1993, s. 46) 
fann dock också att en anställd kunde vara mindre motiverad om denne kände att dess 
lön var låg, dock var det inte säkert att den anställdes motivation ökades om företaget 
höjde lönen. De menade att företaget måste tillgodose fler motivationsbehov hos den 
anställde än enbart ett för att skapa en berikande och motiverande arbetsmiljö, det vill 
säga en miljö där såväl lön som utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö var av gott slag.  
 
De ovan nämnda faktorerna utgör alla en del av en individs motivation och därför måste 
företaget tillgodose dessa faktorer gentemot den anställde eftersom detta, som vi minns, 

Självförverkligande	  	  

Uppskattning	  

Gemenskap	  

Trygghet 	  	  

Fysiska	  behov	  



 

22	  

var den bestående grunden i att en anställd valde att arbeta mot ett specifikt mål eller 
inte. Jamrog (2004, s. 30) skriver att det är viktigt att på ledningsnivå förstå dessa 
faktorer då det är ifrån denna nivå som det direkt går att påverka de signaler som sänds 
ut till de anställda. Anställda förväntar sig av sina chefer och de som arbetar på 
ledningsnivå att de ska stå för en öppen dialog, komma med uppbackning samt att 
cheferna ska leda dem i rätt riktning. De anställda förväntar sig även att cheferna ska 
tydliggöra vart organisationen är på väg samtidigt som det är en klar fördel om denna 
vision är av en motiverande karaktär. Utifrån detta är det viktigt att ledarna i en 
organisation bidrar till att bygga upp framtidens organisationskultur som i sin tur skapar 
ett engagemang hos de anställda. Något som alltså kommer skapa en större sannolikhet 
för att organisationens anställda väljer att stanna inom företaget.  
 
Som Herzberg et al (1993) beskrev i deras studie består dessa faktorer av olika saker 
som den anställde värdesätter mer eller mindre. Något som även Jamrog (2004, s. 29 – 
30) instämmer i då han påvisar att de anställda värdesätter en miljö i vilken de utmanas 
och utvecklas. Vidare skriver han att personalen inom en organisation söker utbildning 
och möjligheter inom arbetet och att en organisation som tillgodoser dessa behov ökar 
chanserna för att få behålla sina anställda. Detta eftersom organisationen genom sina 
utbildningar tillgodoser de anställdas behov av säkerhet, vilket kommer ifrån att de hela 
tiden utvecklas på arbetsplatsen och därmed lättare kan få jobb på en annan arbetsplats. 
Jamrog (2004, s. 31 – 32) menar även på att det inte enbart är hög lön som motiverar 
den anställde utan snarare att faktorer såsom arbetsmiljön är vad som motiverar och 
engagerar den anställde. 
 
Från Herzbergs et al’s (1993) och Jamrogs (2004) teorier kan vi alltså se inslag som 
liknar de motivationsbehov som Maslow (1943) och Alderfer (1969) arbetade fram i 
sina teorier. Anställda verkar sträva efter att hela tiden utveckla sig själv precis som 
Maslows (1943) sista steg, självutveckling, och som Alderfers (1969) steg kallat 
utvecklingsbehov. Det syns även tydligt att de anställda söker efter gemenskap och 
trygghet i sin arbetsmiljö vilket kan kopplas till Maslows (1943) steg för gemenskap 
och trygghet alternativt Alderfers (1969) samhörighetsbehov. Tydligt framstår det att ju 
bättre en organisation kan uppfylla de behov som återfinns i både Maslows (1943) och 
Alderfers (1969) teorier om motivationsfaktorer desto större är sannolikheten att den 
anställde kommer trivas på arbetsplatsen. Samtidigt som företaget alltså måste ta i 
beaktande de mer specifika motivationsbehoven som Jamrog (2004) och Herzberg et al 
(1993) preciserar i sina respektive studier.  

3.3	  Employer	  Branding	  och	  Employee	  Value	  Proposition	  	  
Berthon et al (2005) samt Drucker & Marciarello, genom Carleton (2011), anser att 
marknadsföring är en viktig del i att behålla anställda inom ett företag. Enligt Carleton 
(2011, s. 463) sträcker sig Drucker & Marciarello sig så långt att de anser att bedriften 
att få anställda att känna en tillhörighet till företaget är en marknadsföringsfråga, i 
vilken företaget bör fråga sig ”Vad kan de anställda vilja ha från mig?”, samt ”Vad 
anser den anställda vara värdefulla resultat?”.  
 
Intern marknadsföring är ett koncept som specificerar företagets anställda som den 
primära marknaden för företaget. En komponent inom intern marknadsföring är EB. 
(Berthon et al, 2005, s. 151) EB definieras enligt Sehgal & Malati (2013, s. 51) som att 
fånga och förmedla essensen av företaget och att EB ska engagera de anställda samt 
andra intressenter. Enligt Berthon et al (2005, s. 153) skriver Loyd (2002) att EB är 
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summan av företagets ansträngningar i form av kommunikation till både befintlig och 
framtida anställda att företaget är en önskvärd plats att jobba på. En tredje definition av 
EB är enligt Shah (2011, s. 31) utvecklingen och kommunikationen av 
organisationskulturen som arbetsgivare på dagens marknad. Med andra ord är EB ett 
koncept inom intern marknadsföring som riktar sig mot att öppna upp företaget och 
förmedla dess företagskultur till den anställde. Genom detta ska den anställde se 
företaget som en önskad arbetsgivare. Frågan som kan ställas nu är, hur kan företag 
skapa ett starkt EB? Botha, Bussin & de Swardt (2011, s. 10) beskriver, ur en 
företagssyn, sex olika steg som tillsammans bildar EB. Även Berthon et al (2005, s. 
154) har skapat en modell för hur företag skapar ett starkt varumärke som arbetsgivare. 
Nedan kommer vi först presentera Botha et al’s (2011) modell för att sedan följa upp det 
med att jämföra den mot Berthon et al’s (2005) modell. 
 
 

 
Figur 2. Botha et al’s sexstegsmodell – Skapandet av ett EB  
Källa: Botha, A., Bussin, M. & de Swardt, L., An employer brand predictive model for 
talent attraction and retention, (2011)  
 
Vid framställandet av ”An employer brand predictive model” identifierade forskare 
vilka varumärkesfaktorer som kan förutspå hur företag kan attrahera och behålla 
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nyanställda. Genom sin forskning har de framställt sex olika attribut som signifikant 
påverkar attraktionskraften hos företaget. Dessa sex attribut utmynnade sedan i de sex 
steg som återfinns i An employer brand predictive model. (Botha et al, 2011, s. 1, 9) 
Signifikativt för denna modell är att samtliga steg tillsammans skapar Employer Brand.  
 

1.5.1) Target Group Needs.  

För att skapa EB bör företaget först och främst identifiera de behov målgruppen 
har, och hur dessa kommer att skapa fördelar när det kommer till Employee 
Value Proposition, EVP. (Botha et al, 2011, s. 1, 10)  

EVP är en kombination av belöning och fördelar som företaget lovar att förse den 
anställde med i utbyte mot dess produktivitet, tid och energi. Det kan även 
sammanfattas som att EVP är det de anställda skryter om till sina kamrater. 
(recruiting.com, 2014-03-11) Botha et al (2011) beskriver EVP som ett sätt för 
arbetsgivare att skapa värde för de anställda genom att vara en önskad arbetsgivare. 
Detta fenomen bearbetar fem olika element som ett företag måste hantera väl för att 
kunna vara konkurrenskraftig som arbetsgivare. Dessa element är arbetsmiljö och 
tillhörighet (kulturen hos företaget, kvaliteten på kollegor, chefer och andra ledare), 
arbetsuppgifter där arbetslivet ska balanseras med utmanade arbetsuppgifter, fördelar 
med fokus på utveckling och att kunna göra sig en karriär, samt slutligen ekonomisk 
belöning. (Botha et al, 2011, s. 1, 10) 
 

1.5.2) EVP Differentiation. 
 

Det andra steget för att skapa en enhetlig EB, är skapa en EVP som erbjuder 
specifika fördelar till organisationens anställda. Dessa fördelar ska vara unika 
och skapa en vilja hos de anställda att vara inom organisationen, det vill säga 
särskilja organisationen från andra organisationer. (Botha et al, 2011, s. 1, 10)  
 

1.5.3) People Strategy. 
 

Att både ta de anställdas och de strategiska intressena i akt när företaget skapar 
metoder för hur de ska hantera och implementera HR-ledning, är det tredje 
steget för att lyckas med en EB. Till exempel, som företag utlova inspirerande 
ledare, och därefter försäkra sig om att ledarna har förutsättningar för att vara 
inspirerande. (Botha et al, 2011, s. 1, 10)  
 

1.5.4) Brand Consistency. 
 

EVP skall även ligga i linje med vad kunder värdesätter hos företaget, utifrån 
vad företaget identifierat som de fördelar och behov de tidigare undersökt hos 
målgruppen. (Botha et al, 2011, s. 10) Detta då det är viktigt att ha en röd tråd 
som genomsyrar hela företaget. Företagskulturen bör spegla sig i hur en service 
utformas, och då även vad företaget levererar mot slutkund.  
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1.5.5) Employer Brand Communication. 

 
Botha et al’s (2011, s. 10) femte steg är att kommunicera företagets varumärke 
som ”en enhetlig röst” genom hela organisationen. Denna kommunikation ska 
ske via flera olika kanaler för att säkerställa att budskapet når målgruppen.  
 

1.5.6) Employer Brand Metrics 
 

Slutligen för att lyckas med sin EB, bör företaget strukturera HR – avdelningen 
på ett sätt som gör att den kan mäta hur det som företaget utlovar faktiskt har 
förutsättningar att kunna genomföras. (Botha et al, 2011, s. 10) 
 

Denna modell har kritiserats för sitt induktiva resonemang på grund av sin kvalitativa 
karaktär. Men Botha et al (2011, s. 9) menar att framställa en modell på detta vis är 
fortfarande det mest kraftfulla sättet att framställa en begreppsmodell på. Trots kritiken 
har det framförts modeller liknande Botha et al’s (2011) modell.  

 
En annan modell som är snarlik Botha et al’s (2011) modell är Berthon et al’s (2005, s. 
154) femstegsmodell för hur ett starkt EB skapas.  
 

1) Förstå din organisation. 
 

2) Skapa övertygande varumärkeslöften för de anställda som speglar löftet som ges 
gentemot kunderna. 
 

3) Utveckla standards för att kunna mäta hur väl varumärkeslöftena uppfylls. 
 

4) Få personalen att agera i linje med varumärket för att stödja och stärka det. 
 

5) Genomför och mät.  

(Punktlista: Berthon et al’s, 2005, s. 154) 

När vi ställer dessa två modeller mot varandra ser vi ett mönster. Vilket gör att vi drar 
slutsatsen det finns underlag för oss att använda oss utav dessa modeller, detta eftersom 
flera forskare kommit fram till samma sak. Vi har i studiens analys enbart valt att 
använda oss av en modell då vi anser att de båda är snarlika och att de går in i varandra. 
Vi har i vårt syfte nämnt att vi ämnar vara mer konkreta i vår undersökning. Då vi anser 
att Botha et al’s (2011) modell är mer konkret än Berthons et al’s (2005) modell avser 
vi att använda oss av den modellen i studiens analys. Anledningen till detta är att i 
Berthon et al’s (2005) modell beskrivs vad som bör göras men den ger ingen indikation 
på exempelvis vilken avdelning inom företaget som bör genomföra varje steg, utan det 
släpps fritt. En annan nackdel med att Berthon et al’s (2005) modell är att den är mer 
generell vilket försvårar för oss att veta vad som verkligen ingår i exempelvis steget 
”förstå din organisation”. Vi anser att det är bättre med en modell som är mer utförligt 
beskriven och tydligare i hur EB faktiskt ska analyseras. Detta ser vi som en fördel då vi 
handskas med en organisation där vi saknar en djupare inblick i hur organisationen 
sköts och hur människor agerar inom organisationen. Med detta sagt anser vi att 
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fördelarna med en konkret modell överväger fördelarna med en generell modell och 
därmed avser vi att använda oss av Botha et al’s (2011) sexstegsmodell till vår analys 
och tolkning av det empiriska materialet.  
 

 
Figur 3. Sehgal & Malati’s Ramverk – EB och dess påverkan på de anställda. 
Källa: Sehgal, K. & Malati, N., Employer Branding: a potent organizational tool for 
enhancing competitive advantage, (2013; 2011) 
 
Sehgal & Malati (2013) har skapat en modell som beskriver hur EB påverkar de 
anställda och hur EB leder fram till en produktivitet från de anställda. Även Shah (2011) 
använder sig av denna modell, vi har dock valt att kalla modellen för Sehgal & 
Mahlati´s ramverk för att förenkla för läsaren. Den övre delen av modellen är främst 
inriktad mot att locka till sig ny personal. Sehgal & Malati (2013, s. 52) beskriver 
modellen som att den anställde skapar sin bild av företaget, ”Employer Image”, från 
dess associationer till företaget, ”Employer Brand Associations”. Hur denna bild är 
skapt kommer ge utslag i hur attraktiv den potentiella anställda anser att arbetsplatsen 
ser ut att vara ”Employer Attraction”. Allt detta har sin grund i ett företags EB. Den 
undre delen av modellen handlar om hur lojalitet skapas hos de anställda. Den nedre 
delen av modellen beskriver Sehgal & Malati (2013, s. 52) att lojalitet från den anställde 
är en funktion av organisationens identitet och organisationskulturen. Om företaget 
lyckas med att förmedla detta skapas en lojalitet gentemot företaget hos företaget. Detta 
ska i sin tur leda till ökad produktivitet hos de anställda.  
 
Shah (2011, s. 32) nämner att EB genererar två huvudsakliga tillgångar, ”Brand 
Loyalty”, lojalitet gentemot företaget och dess varumärke, och ”Brand Association”, 
vad den anställde associerar med företagets varumärke. I vår undersökning är det mest 
relevanta i denna modell den nedre delen av modellen, det vill säga hur ett företag 
genom EB kan skapa en lojalitet hos de anställda gentemot företaget. Detta då vi avser 
att undersöka hur företag bör agera för att behålla anställda och inte hur företag bör 
agera för att locka till sig ny personal. Den nedre delen av modellen där 
organisationskultur och lojalitet behandlas är något som vi avser att undersöka närmare 
i vår studie, vilket tidigare avsnitt i detta kapitel indikerat.  
 
I modellen beskrivs att lojalitet gentemot företagets varumärke är den tillgivenhet den 
anställde har till varumärket. En lojal anställd är mindre benägen att byta jobb eller att 
gå till andra konkurrenter. Inom lojalitet till varumärket finns det två dimensioner, den 
första är beteendedimensionen som representerar viljan från den anställde att stanna 
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inom organisationen. Den andra dimensionen är attityddimensionen, som representerar 
den grad av tillhörighet den anställde har till organisationen. EB i sig används ofta för 
att påverka organisationskulturen som i sin tur påverkar lojaliteten till varumärket. 
(Shah, 2011, s. 33) 
 

 
Figur 4. Gaddam’s ramverk – EB och dess påverkan på de anställda. 
Källa: Gaddam, S., Modelling Employer Branding Communication: The softer aspect of 
HR marketing management, (2008)  
 
Det finns fler syner och modeller på hur EB påverkar anställda att stanna inom 
företaget. Enligt Gaddam (2008, s. 47) har ett kraftfullt EB en signifikant indirekt 
korrelation till lönsamheten hos företaget. Det har en stor inverkan på de psykologiska 
faktorerna hos en anställd. EB påverkar den anställdes tillfredsställelse och attraktionen 
hos den anställde till företaget. (Gaddam, 2008, s. 47) Som modellen visar mynnar 
tillfredställelsen ut i att den anställde känner en tillhörighet och därmed stannar hos 
företaget.  
 
I jämförelse med den modell som används, av Shah (2011) samt Sehgal & Malati 
(2013) med den som Gaddam (2008) framför, tar Gaddam (2008) upp en extra faktor i 
sin modell, nämligen kunden.  Modellen visar hur kunden blir påverkad av den 
anställde, som reagerat på EB, för att i sin tur skapa en lojalitet till företaget som 
utmynnar i vinst till företaget. I vår undersökning har vi enbart ett fokus på de anställda 
vilket gör att denna faktor inte riktigt är anpassad för vår studie. Modellen som Shah 
(2011) samt Sehgal & Malati (2013) fokuserar enbart på den anställde och har använts 
mer frekvent i EB-sammanhang dessutom innefattar den organisationskulturer som en 
faktor vilken påverkar de anställda.  
 
Att organisationskulturer påverkar de anställda inom ett företag är något som vi tidigare 
har nämnt i avsnitten om organisationskulturer och motivationsfaktorer. Detta gör att 
modellen blir aktuell för vår studie, då modellen tar upp de faktorer som vi avser att 
undersöka. Detta har bidragit till att vi har valt att använda oss av Shah (2011) samt 
Sehgal & Malatis (2013) modell istället för Gaddams (2008).  
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3.4	  Sammanfattning	  av	  studiens	  teoretiska	  referensram	  	  	  
Hittills i teorikapitlet har vi berört de olika teoretiska aspekter som denna studie 
kommer att vila på.  Vi avser dock att precisera dessa teoretiska aspekter än mer för att 
underlätta förståelsen för vilka teoretiska aspekter som faktiskt kommer att beröras i 
samband med den empiriska undersökningen. Dessa teoretiska aspekter är även de 
aspekter som vi författare anser bäst motsvarar vår problemformulering;  
 
”Hur kan företag i fastighetsmäklarbranschen genom Employer Branding och 
förståelse för motivationsfaktorer skapa tillhörighet hos sina nyanställda och 
därigenom motverka uppsägningar på en marknad med individuellt fokus och 
provisionsbaserad lön? ”  
 
Till att börja med avser vi att undersöka organisationskulturen inom företaget, där vårt 
fokus främst kommer vila på företagets värderingar, traditioner och 
identifikationsfaktorer. Dessa ståndpunkter kommer beröras mot de anställda på ett sätt 
som avser att belysa hur de upplever och ställer sig till dessa medan vi på ledningsnivå 
avser att undersöka hur de aktivt arbetar för att stärka dessa ståndpunkter. På 
ledningsnivå avser vi även att se till Jamrogs (2004) studie i vilken han beskrev att 
ledningen skapar en organisationskultur genom dialog med de anställda, skapandet av 
utbildningsmöjligheter, en god arbetsmiljö samt karriärmöjligheter.  
 
Detta är sedermera något vi anser går hand i hand med de fyra högre instanserna i 
Maslows (1943) behovstrappa det vill säga, trygghet, gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande. Vi avser att undersöka dessa faktorer och hur de upplevs hos de 
anställda, exempelvis genom att beröra frågor som hur de anställda upplever tryggheten 
på arbetsplatsen samt hur de upplever möjligheterna till självförverkligande inom 
organisationen. Maslow (1943) sa dock att man enbart kan nå en högre nivå om en lägre 
nivå först tillfredsställs, detta tar vi givetvis i beaktande men vi är dock av 
andemeningen att flera nivåer kan tillfredsställas samtidigt precis som Alderfer (1969) 
menade på. Vi avser även att undersöka de anställdas syn på de motivationsfaktorer som 
Herzberg et al (1993) beskrev och då främst med fokus på lön, arbetsmiljön samt 
utvecklingsmöjligheterna inom företaget. Sammantaget hoppas vi att detta kommer att 
öka vår förståelse för vilka motivationsfaktorer som finns hos de anställda samt hur 
dessa bäst bör utnyttjas i skapandet av ett EB. 
 
Eftersom vi också ska besvara hur EB kan underlätta för en organisation att skapa en 
tillhörighet kommer vi att överblicka utvalda aspekter från teorier inom detta område. 
Ser vi till ledningsnivå kommer vi att undersöka hur de jobbar idag för att nå ut till sina 
anställda, detta för att sedan kunna analysera hur de bör genomföra sin EB för att nå ut 
till de anställda och skapa en tillhörighet hos dem gentemot företaget. För att jämföra 
hur de jobbar idag med hur EB kan hjälpa dem i framtiden använder vi oss av ”Botha et 
al’s (2011) Sexstegsmodell – Skapandet av ett EB.” Där vi avser att undersöka i vilken 
mån företaget arbetar på ett liknande sätt som i modellen. När vi ser till de anställdas 
nivå och analyserande av hur EB upplevs på denna nivå kommer vi främst att ta hjälp 
av ”Sehgal & Malati’s (2013) Ramverk – gällande EB och dess påverkan på de 
anställda”. En modell som framförallt erbjuder oss möjligheten att analysera hur 
välanpassad utformningen av EB faktiskt är utifrån organisationens kriterier.  



 

29	  

4.	  Praktisk	  metod	  	  
 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren förutsättning för att förstå hur vi praktiskt gått 
tillväga i genomförandet av vår studie. Inledningsvis presenterar vi valet av företag och 
respondenter inom detta företag. Fortsättningsvis i kapitlet beskrivs utformningen av 
vår intervjuguide samt vår roll i insamlingen av det empiriska materialet. Även kritik 
mot studiens respondenter framförs samt våra forskningsetiska förhållningspunkter. 
Avslutningsvis presenterar vi hur hanteringen och analyserandet av det empiriska 
materialet har gått till.  

4.1	  Urval	  

4.1.1	  Val	  av	  företag	  
Vår studie kommer att genomföras gentemot företaget SkandiaMäklarna. Anledningen 
till att detta företag blev objekt för vår studie beror på att Viktor på förhand hade en 
etablerad kontakt inom företaget samt att de upplever det problem som vi avser att 
undersöka med denna studie. I och med att vi på förhand har en etablerad kontakt med 
företaget har vår datainsamling underlättats då vi lättare kunnat boka in intervjuer med 
anställda inom organisationen.  
 
Då SkandiaMäklarna har sitt huvudkontor i Stockholm och vi avser att göra en 
jämförelse mellan ledningsnivå och övrig nivå har våra intervjuer tagit plats i 
Stockholmsområdet. I detta område har SkandiaMäklarna även många lokala kontor 
vilket underlättat för oss att boka in och genomföra våra intervjuer i enlighet med vår 
tidsram för hållandet av intervjuer. Eftersom vi primärt avsett att träffa de som är i ett 
tidigt skede av sin karriär inom organisationen har vi kontaktat de personer som 
befinner sig i detta stadie på de olika kontoren. För att få reda på vilka mäklare som 
befann sig i det stadie vi avsåg att studera bad vi vår kontakt på SkandiaMäklarna om 
hjälp. I och med detta blev vi försedda med en lista på mäklare som befann sig i ett 
tidigt skede av sin karriär. Kontakten med dessa mäklare har sedan skett över telefon 
men en del av detaljerna har även förmedlats genom mejlkontakt med de berörda 
parterna för att därigenom säkerställa en tidpunkt för intervju. På huvudkontoret valde 
vi att träffa de som är mest berörda av den fråga som studien avser att besvara.  
 
Det som blir tydligt av detta är att vi som författare till denna studie är de som har styrt 
urvalet av respondenter utifrån vår egen bedömning av vilka respondenter som kan 
anses vara lämpliga och som kan hjälpa oss att till fullo skapa en förståelse för studiens 
problem. Vår kontakt på SkandiaMäklarna har även hjälpt oss att hitta lämpliga 
kandidater på personalnivå, detta kan beskrivas som det Denscombe (2009, s. 38) 
beskriver som snöbollsurval där en respondent hänvisar forskaren vidare till nästa 
respondent. Detta förfarande kan karaktäriseras som ett icke-sannolikhetsurval, eller 
med andra ord att respondenterna inte valts ut enligt rådande sannolikhets-principer. 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 95) är detta något som bidrar till att 
representativiteten i forskningsresultatet begränsas. De menar även att det medför att 
generaliserbarheten i studiens forskningsresultat kommer att utgå ifrån forskarens 
bedömningar av det studerade. Som tidigare presenterat avser författarna till denna 
studie dock inte att skapa en generaliserbarhet utan genom den kvalitativa 
forskningsansatsen avses det istället att skapa en djupare förståelse för problemet 
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(Bryman & Bell, 2011, s. 401; Tjora, 2012, s. 19). För oss som författare medför därför 
detta icke-sannolikhetsurval att vi har varit förmögna att kunna välja ett företag som vi 
vet kommer ge oss rikligt med information kring det vi avsett att studera. Eftersom 
SkandiaMäklarna yttrat att de har detta problem inom organisationen har det underlättat 
för oss att välja dem då vi vet att de kommer kunna bidra med information om det 
problemområde studien avser att besvara. Detta menar vi skapar en tillfredsställelse för 
vårt val av att bedriva ett icke-sannolikhetsurval. SkandiaMäklarna som företag är valt 
eftersom vi anser att detta enda företag kommer bidra till att vi skaffar oss en djupare 
förståelse för problemet än om vi skulle välja fler företag för vår studie. Detta är även 
något vi även anser att SkandiaMäklarna har bidragit med och därför anser vi även att 
valet av detta enda företag är motiverat.  

4.1.2	  Val	  av	  respondenter	  
De personer som har valts ut till studien är personer som vi anser har kunskap inom det 
problemområdet som studeras. Anledningen till att dessa personer har valts ut beror 
mycket på det Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 104) poängterade då de 
beskrev att urvalet av de personer som ska delta i den kvalitativa studien bör ha kunskap 
om det som undersöks. Enligt dem är anledningen till detta att det är en essentiell 
förutsättning för att som forskare kunna skaffa fram så mycket information som möjligt 
inom det studerade området. Därför har vi i samråd med vår kontakt på 
SkandiaMäklarna tilldelats respondenter som blivit ämne för våra intervjuer. Vi fick 
från vår kontakt en lista med de respondenter som var lämpliga för studien och utifrån 
den listan bokade vi sedan in intervjuer med samtliga. Med andra ord har vi använt oss 
utav ett icke-sannolikhetsurval även här, vilket som vi tidigare nämnt inte garanterar 
någon representativitet. Dock har denna studie en hermeneutisk kunskapssyn i samband 
med en kvalitativ forskningsansats, något som vi menar skapar utrymme för att göra på 
detta sätt utan att skada studiens forskningsresultat. Istället anser vi precis som Magne-
Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 104) att det utgör en fördel för oss då en tolkande 
forskning appliceras och de respondenter som valts ut bidrar med mycket information 
till detta forskningsproblem. Om vi även tar Silverman (2010, s. 12) åsikt i beaktande 
gör forskaren bäst i att anta den ansats som denne känner är mest applicerbar på studien 
och som också ger forskaren bäst möjlighet att komma fram till ett bra resultat.  
 
Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 101) menar dock att även om syftet inte är 
att åstadkomma representativitet i resultatet bör urvalet göras på en systematisk och 
medveten grund. Jacobsen (2002, s. 198 – 200) menar vidare att det är av vikt att välja 
en urvalsgrund av respondenter som anses kunna bidra med berikande information till 
studien. Detta är således något vi har tagit fasta på i vårt val av respondenter, bland 
annat genom att som vi tidigare nämnt efterfrågat potentiella respondenter via vår 
kontakt på SkandiaMäklarna. Vårt krav på respondenterna på ledningsnivå var att de 
skulle vara insatta i det problemområde som vi avsåg att studera. Dessa respondenter 
har dock inte berörts av kravet om gällande hur länge de ska ha arbetat i företaget och 
kan således ha arbetat i mer än tre år. Det vill säga att de hade en förförståelse för 
problemet samt för valda teorier i studien. Respondenterna på personalnivån ville vi 
helst att de skulle vara relativt nyanställda inom företaget. Detta för att vi ansåg att en 
person som varit länge inom företaget förmodligen redan motiveras och trivs inom 
arbetsplatsen och därför inte riktigt kan svara upp till vårt problemområde. Därav föll 
det sig naturligt att vända oss till de mäklare som arbetat hos SkandiaMäklarna under en 
kortare tid. Som vi specificerade i avsnittet ”Studiens avgränsningar” riktar vi in oss på 
de mäklare som varit anställda hos SkandiaMäklarna i högst 3 år. 
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En kvalitativ forskningsansats kännetecknas främst utav att ett fåtal respondenter 
intervjuas men att dessa ska kunna bidra med mycket information till studien (Magne-
Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78). Storleken på urvalet ska dock vara tillräckligt 
stort för att rikligt med information ska återges samtidigt som det ska vara möjligt att 
bearbeta och överblicka denna information (Trost, 1997, s. 109 – 100). Totalt 
genomfördes tio intervjuer, sju på personalnivå och 3 på ledningsnivå. För att dock 
säkerställa att all väsentlig information införskaffades har vi i samband med samtliga 
intervjuer bett om lov att få återkomma med kompletterande frågor eller om ytterligare 
uppgifter har behövts. I samband med sammanställningen av det empiriska materialet 
har vi dock bedömt ytterligare intervjuer som onödiga, detta då vi ej upplevt att fler 
intervjuer skulle tillföra studien något mer eller att det skulle påverka studiens resultat. 
Därmed har inga ytterligare intervjuer genomförts, dock har samtliga tio inbokade 
intervjuer avklarats.  

4.2	  Forskningsetik	  	  
Etiska riktlinjer har blivit allt viktigare inom forskningen, vilket bland annat syns 
genom en rad olika metodböcker (se till exempel. Bryman & Bell, 2011). Dessa etiska 
riktlinjer behandlar både hur forskarna bemöter och behandlar sina respondenter men 
även hur forskarna tar sitt ansvar gentemot forskningen som sådan, exempelvis hur 
forskarna agerar i samband med publicering (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011, 
s. 16). I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed, vilken vi utgår ifrån, går det även 
att läsa att det är väsentligt för forskaren att väga sina egna intressen för framskaffande 
av ny information kontra respondentens intresse att behålla sin integritet intakt 
(Gustafsson et al, 2011, s. 66).  För att säkerställa att våra respondenter känner sig 
behandlade med respekt och på ett etiskt riktigt sätt har vi valt att följa 
Vetenskapsrådets krav vid utförande av forskning. Vetenskapsrådet krav innefattas utav 
Sekretess, Tystnadsplikt, Konfidentialitet och Anonymitet (Gustafsson et al, 2011, s. 67). 
Anledningen till att vi avser att behandla våra respondenter på ett etiskt riktigt sätt beror 
mycket på det som Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 32) beskriver då de 
skriver att en studie på ett eller annat sätt kommer påverka de personer som deltar. Detta 
vi vill undvika genom ett gott behandlande. Valet att följa dessa vetenskapliga riktlinjer 
framtagna av Vetenskapsrådet grundar sig i att Vetenskapsrådet utgör en myndighet 
som strävar efter att utveckla svensk forskning till forskning av högsta kvalitet.  
 
Dock utgör de två riktlinjerna sekretess och tystnadsplikt ingen väsentlig innebörd till 
vår studie. Detta eftersom tystnadsplikt enbart råder inom vissa yrken, såsom läkare 
eller i yrket som präst, men det är inget som påverkar oss i vår studie. Sekretess är i sin 
tur en riktlinje som faller under lagen för offentlighets- och sekretess lagen. (Gustafsson 
et al, 2011, s. 67) Eftersom denna studie kommer utgöra en offentlig handling kommer 
ingenting att sekretessbeläggas och därav är ej heller denna riktlinje applicerbar. Detta 
innebär således att enbart konfidentialitet och anonymitet kvarstår. Dock anser vi även 
att det är av vikt att följa de äldre riktlinjerna från Vetenskapsrådet. Även om dessa 
riktlinjer ej längre är aktuella eller rekommenderade av Vetenskapsrådet anser vi 
ändock att de utgör en bra grund för en etisk riktigt behandling av studiens 
respondenter. Dessa tidigare riktlinjer var utöver de tidigare nämnda; Information, 
Samtycke och Nyttjande (enligt Patel & Davidson, 2011, s. 62 – 63).  
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Med andra ord kommer de etiska riktlinjerna för denna studie bestå utav; 
Konfidentialitet, Anonymitet, Information, Samtycke och Nyttjande. Mer precist innebär 
det:  
 

Ø Konfidentialitet – innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av respondentens 
uppgifter. Dock skall forskarna med hjälp av speciella kodnycklar kunna avgöra 
var informationen härstammar ifrån.  

Ø Anonymitet – innebär att forskarna säkerställer att en individs svar ej går att 
koppla tillbaka till denne. Kan exempelvis genomföras genom att forskaren 
utformar en enkät där namn ej anges.  

Ø Information – innebär att forskarna informerar respondenten om vad studien 
handlar om och vad som förväntas utav respondenten. 

Ø Samtycke – innebär att forskarna frågar efter respondentens samtycke till att 
delta i studien.  

Ø Nyttjande – innebär att forskarna informerar respondenterna om hur deras svar 
kommer att användas i studien.   

(Punktlista: Gustafsson et al, 2011, s. 67; Patel & Davidson, 2011, s. 62 – 63) 
 
Rent praktiskt har detta genomförts på följande sätt; Till att börja med har våra 
respondenter blivit informerade om syftet med studien och därefter fått lämna sitt 
samtycke till denna. Vi har även varit noggranna med att framföra till våra respondenter 
att de ej behöver känna sig tvingade till att svara på våra frågor. För att säkerställa 
konfidentiell behandling av personuppgifterna på de som deltar i studien har vi valt att 
inte publicera namnen på de deltagande respondenterna. Vi har även varit noggranna 
med att säkerställa att respondentens svar ej går att koppla tillbaka till denne genom att 
skapa fiktiva namn på respondenterna, detta stärker även respondenternas anonymitet. 
Det insamlade materialet från respondenterna är enbart till för denna studie, dock är 
uppsatsen i sig en offentlig handling. Detta faktum är således något vi har förmedlat till 
de berörda respondenterna. Genom dessa förfaranden anser vi att Vetenskapsrådets krav 
har säkerställts och att datainsamlingen har skett på ett sätt som visat respondenterna 
hänsyn av etisk karaktär.  

4.3	  Utformning	  av	  intervjuer	  
I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer när vi ska samla in data. 
Detta för att vi vill undersöka vad som motiverar en anställd att stanna kvar på en 
arbetsplats, samt hur företaget, med hjälp av EB, kan motivera anställda och skapa en 
tillhörighet hos dem gentemot företaget. Valet av kvalitativa intervjuer föll sig naturligt 
då vi vill undersöka respondenternas uppfattning kring ämnet, vilket vi anser bör 
uttryckas med deras egna ord. Doody & Noonan (2013, s. 28) skriver att kvalitativa 
frågor är öppna och får respondenterna att svara med deras egna ord. Patel & Davidson 
(2003, s. 78) skriver att syftet med intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper 
hos något eller någon. Patel & Davidson (2011) ger som exempel att en intervju kan gå 
ut på att undersöka respondenternas uppfattningar om någonting. Patel & Davidson 
(2011, s. 119) menar även att kvalitativa studier ämnar skapa en djupare förståelse och 
kunskap. Vilket vi ämnar göra då vi avser att vara mer konkreta i vår studie än tidigare 
forskning har varit. 
 
Doody & Noonan (2013, s. 28 – 29) nämner i sin studie att det finns tre olika former av 
kvalitativa intervjuer. Dessa är strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer samt 
semistrukturerade intervjuer. Detta stöds av Patel & Davidson (2011, s. 81 – 82) som 
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nämner att kvalitativa intervjuer kan delas in i tre kategorier, de med hög 
standardisering, låg standardisering samt semistrukturerade intervjuer. Med 
standardisering menar Patel & Davidson (2011, s. 81) i vilken grad frågorna i intervjun 
följs efter en bestämd ordning eller inte. Den semistrukturerade intervjun är enligt Patel 
& Davidson (2011, s. 82) den mest frekvent använda metoden. Enligt dem är den 
semistrukturerade intervjun indelad i teman istället för specifika frågor vilket gör att 
intervjun följer vissa mallar samtidigt som respondenten får svara på frågorna fritt. Den 
ostrukturerade intervjuformen handlar om att frågor ställs efter hur samtalet utformas. 
 
Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade formen av en kvalitativ intervju. 
Detta då vi är på det klara med vad vi vill undersöka. Eftersom vi ämnar jämföra 
ledning och anställda anser vi att det är viktigt att samma områden berörs i båda fallen. 
Genom att använda teman i våra intervjuer har vi försäkrat oss om att vi får information 
från både ledning och anställda inom dessa områden. Vidare valde vi den 
semistrukturerade intervjun framför den mer strukturerade eftersom vi anser att samtalet 
kommer att flyta på bättre om samtalet släpps någorlunda fritt än om det ska följa en 
strukturerad mall. 
 
Patel & Davidson (2011, s. 77) belyser vikten av att starta en intervju med neutrala 
frågor. Doody & Noonan (2013, s. 30) menar att det är bäst att starta med lätta frågor 
för att sedan fråga mer krävande frågor. Vidare fortsätter Doody & Noonan (2013, s. 
31) med att hävda att frågor om respondenternas nuvarande situation kan göra att denne 
lättare blir engagerad i att svara på frågorna. Detta har vi tagit i akt då vi skapade vårt 
första tema. Detta tema omfattar enkla och neutrala frågor om respondenternas namn, 
ålder, tid i företaget samt vad de har för tjänst. Detta för att mjuka upp respondenten 
innan vi väljer att ställa mer krävande frågor. 
 
Vi har valt att ha mer öppna frågor kring det mer krävande frågorna, där har vi även 
förberett följdfrågor för att kunna stödja samtalet om det skulle behövas. Patel & 
Davidson (2011, s. 84) skriver att med öppna frågor uppmanas respondenten att svara 
på ett mer beskrivande sätt. Vilket vi eftersträvar då vi vill skapa en förståelse för 
respondentens situation. Patel & Davidson (2011, s. 84) fortsätter med att poängtera att 
följdfrågor är något som intervjuaren kan använda sig av för att hjälpa samtalet att 
fortgå. Något som däremot Patel & Davidson (2011, s. 78) anser att intervjuare ska 
undvika är att ställa ledande och långa frågor. Detta är någonting vi har valt att ta i akt 
då vi som intervjuare inte vill påverka resultatet i intervjun. Patel & Davidson (2011, s. 
86) anser att en viktig del att tänka på när det kommer till att utforma en intervju är att 
de områden som studien ämnar undersöka ska inkluderas i formuläret. För att försäkra 
oss om detta har vi använt oss av vår handledare för att få feedback på frågorna.  
 
När dessa steg var klara skapade vi fyra teman till. Tema 2 handlar om hur 
respondenten ser på företagets organisationskultur, vilket följs av Tema 3 som handlar 
om vad som anställda motiveras av och hur organisationen arbetar för att motivera dem. 
Eftersom vi intervjuar både ledning och anställda kommer teman vara lika men med 
olika fokus, det vill säga att både ledningsnivå och de anställda får frågor inom samma 
område men med olika infallsvinkel. Det näst sista temat, Tema 4, är enbart riktat mot 
ledningen. Där vi kommer att undersöka hur de jobbar idag för att nå ut till de anställda, 
för att sedan kunna jämföra detta med EB. Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att 
ha ett tema där respondenten själv får fylla i om den anser att vi inte har valt att ta upp 
något som den anser vara viktigt. Alla teman behandlar på ett eller annat sätt faktorer 
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som inkluderas, påverkar eller påverkas av EB. Detta gör att den deduktiva ansatsen 
som vår studie har gör sig påmind. 
 
Själva utformandet av våra frågor och de olika temana utgår ifrån de teorier som vi 
tidigare har presenterat. Ser vi tillbaka till kapitlet gällande organisationskultur framgick 
det att kulturen och värderingarna inom företaget är direkt relaterat till trivsel hos de 
anställda. Samtidigt har detta en bidragande faktor till hur länge de anställda väljer att 
stanna inom företaget. Tema 2 som behandlar organisationskulturen innehåller således 
frågor som ”Hur skulle du beskriva företagets värderingar?”, en fråga som ställts till 
både ledningsnivån och personalnivån. Detta för att söka svar på om båda 
respondentgrupperna delar samma uppfattning om kulturen, inunder Tema 2 ställs även 
frågor och följdfrågor om respondenten kan relatera till kulturen och värderingarna.  
 
Tema 3 som behandlar motivationsfaktorerna hos de anställda är mer uppdelat mellan 
de olika respondentgrupperna. Till de anställda, mäklarna, ställs frågor som ”Hur 
upplever du tryggheten på din arbetsplats?” medan det till ledningsnivå ställs frågor 
som ”Hur arbetar ni för att skapa en trygg arbetsmiljö?”. Ser vi tillbaka till kapitlet 
gällande motivationsfaktorer så behandlades bland annat faktorer som trygghet, men 
även gemenskap och utvecklingsmöjligheter inom organisationen och det är dessa 
områden vi söker svar till. Dessa frågor har framförallt skapats med bakgrund i 
Maslows (1943) teorier som vi beskrev tidigare i kapitlet om motivationsfaktorer. 
Anledningen till att vi valt att formulera frågorna till de anställda och ledningen på olika 
sätt beror på att vi hos de anställda söker svar på hur de upplever bland annat 
tryggheten, medan vi på ledningsnivån söker svar på hur de arbetar för att öka 
motivationen hos de anställda genom dessa olika faktorer. Vår förhoppning är att detta 
tillvägagångssätt ska ge oss utrymme för en analys i vilken vi kan urskilja var 
motivationen hos de anställda brister och varför den brister samt vad som behöver göras 
annorlunda från ledningsnivå.  
 
Det sista temat, Tema 4, behandlar studiens största teoretiska grund nämligen EB. 
Frågorna inunder detta tema ställs enbart till ledningsnivån och frågorna är i stil med 
”Vad erbjuder ni som organisation till anställda för att differentiera er gentemot alla 
andra organisationer?”. Vår avsikt med frågorna i Tema 4 är att skapa en förståelse för 
vad ledningsnivån gör för att stärka sin tillhörighet till de anställda. Som vi minns från 
kapitlet om EB avser denna teori att skapa just en tillhörighet hos de anställda till 
organisationen. Vi vill även med detta tema undersöka om det strategiska arbete som 
ledningsnivån genomför är i närheten av den de modeller vi använder oss utav för att 
analysera organisationens arbete med EB. 
 
Slutligen har vi Tema 5 som behandlar övriga frågor. Dels frågar vi de båda 
respondentgrupperna om de har någonting att tillägga. Men framförallt frågar vi de 
anställda vart de ser sig själva om fem år. Denna fråga är framtagen för att undersöka 
om de anställda i dagsläget överhuvudtaget ser sig själva i organisationen eller 
branschen om fem år. Vår förhoppning är att denna fråga ska ge oss en större förståelse 
för vad som kan vara avgörande för att den anställde i termer om att stanna eller inte.  

4.4	  Intervjuförfarande	  

4.4.1	  Intervjuarens	  roll	  
Som intervjuare vid en kvalitativ intervju erhåller vi en viktig roll i skapandet av 
förutsättningar för ett gott samspel mot vår respondent. Det är även viktigt att vi som 
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intervjuare skapar en trygghet för att våra respondenter ska känna sig tillfreds med att 
besvara våra frågor, detta är framförallt viktigt sett ur de etiska hållpunkter vi tidigare 
har beskrivit. Även Patel & Davidson (2011, s. 82) instämmer i att intervjuarens roll är 
viktig i denna aspekt, att skapa en avslappnad intervju där respondenten slappnar av och 
besvarar frågorna väl. Vi har därför inledningsvis poängterat för våra respondenter att vi 
är som mest intresserade utav att få ta del av respondenternas åsikter och att de ej ska 
känna sig tvungna att besvara någon av våra frågor. Därav har vi ej heller försökt tvinga 
fram ett svar från våra respondenter utan gett dem tid och möjlighet att själva besvara 
frågan. Vid de fall då en respondent har haft svårt att förstå eller besvara frågan har vi 
omformulerat frågan för att därigenom underlätta för respondenten att besvara frågan. 
Detta förfarande hoppas vi möjliggör för att få bättre svar från respondenterna samtidigt 
som de inte ska uppleva att de blivit tvingade till att svara på en fråga.  
 
Själva intervjuerna har vi försökt att hålla i en så ostörd miljö som möjligt. Detta då 
Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 107) belysta vikten av att hålla intervjuerna i 
en passande miljö för att därigenom utvinna bästa möjliga svarsresultat från dem. 
Samtliga intervjuer har därför genomförts i avskilda konferenslokaler på de kontor vi 
har besökt. I och med att vi är två personer som intervjuar en ensam respondent kan 
skapa en onödig press på intervjupersonen då den möjligen kan uppleva känslor som 
”två mot en” alternativ liknande känslor. För att undvika att sätta mer press än 
nödvändigt på intervjupersonen har därför en av oss tagit en större roll i 
intervjuförfarandet medan den andra har tagit en mer observerande roll. Den av oss som 
innehavt den mer observerande rollen har även haft som ansvar för att spela in 
intervjun, tagit anteckningar med mera. Detta har medfört att intervjuaren fullt ut har 
kunnat fokusera på att utvinna rikligt med relevant information från respondenten. Vi 
menar att detta förhållningssätt har skapat en struktur på intervjuerna som bidragit till 
att respondenterna givits möjligheten att slappna av mer i sammanhanget än vad som 
annars hade varit fallet. 
 
Utifrån de etiska riktlinjer som vi har satt upp har vi vid alla intervjuer bett om 
respondentens samtycke samt informerat denna om vad som kommer att gälla under 
intervjun. För att vi ska kunna säkerställa att vi har uppfattat respondenterna rätt och för 
att vi lättare ska kunna gå tillbaka till ursprungsinformationen har vi spelat in 
intervjuerna. Vår avsikt med inspelningen av intervjuerna är att minimerar risken för att 
respondentens svar vinklas på något sätt men också för att underlätta vår transkribering. 
Dock kan inspelningen av ett samtal kännas ovant för respondenten. Därför har vi 
informerat våra respondenter om att vi kommer spela in intervjun och vi har även bett 
om dennes samtycke, detta i linje med studiens etiska riktlinjer. Ett förfarande som även 
uppskattas av diverse författare, bland annat Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 
107) som belyser vikten av att spela in intervjun men att detta enbart bör ske i samråd 
med respondenten.  
 
Slutligen har vi läst in oss på företaget lite extra inför intervjun, detta för att förbättra 
våra förutsättningar att skapa en bra intervju. Patel & Davidson (2011, s. 83) menar att 
en väl förberedd forskare lättare skapar en bra intervju då dennes förståelse för helheten 
medför att respondenten lättare öppnar upp sig. Därför har vi givetvis läst på om de 
teoretiska aspekterna för studien men vi har även läst på om företaget och marknaden i 
stort. Vår förhoppning med detta var att på ett lättare sätt kunna närma oss 
respondenten. I efterhand kan vi tillägga att detta har varit ett bra tillvägagångssätt även 
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om det oftast tett sig enkelt att utvinna information från de respondenter vi har 
intervjuat.   

4.4.2	  Praktiskt	  intervjugenomförande	  	  
Det frågeformulär, se bilaga 2, vi har använt oss utav har bestått av de frågor som vi 
främst har avsett att få svar på för att kunna besvara studiens frågeställning. 
Frågeformuläret har varit indelat i teman och det finns frågor som berör såväl både 
anställda och ledningen samt frågor som berör en specifik grupp och inte den andra. 
Detta beror på att vissa frågor är mer lämpliga att ställa till ledningen än till de anställda 
och vice versa. För att säkerställa att vi har fått all information vi behöver utav 
respondenten har vi valt att följa frågeformuläret, men i de fall där en fråga har varit 
svår att besvara för respondenten har intervjuaren brutit in för att omformulera frågan. 
Vi har även ställt följdfrågor till intervjupersonerna för att få mer utförlig information 
om det studerade ämnet. Dock har det varit upp till respondenten att svara fritt och styra 
intervjuns riktning, detta för att erhålla så fylliga svar som möjligt från respondenten. I 
alla fall har det inte gått att enbart en av oss fört intervjuerna utan vissa intervjuer har 
krävt större ansvar från oss båda, detta ser vi som en naturlig del av den kvalitativa 
ansatsen där ingen intervju är den andra helt lik. För att utvinna maximalt med 
information har vi även valt att ställa en del följdfrågor, dock är vi medvetna om att 
dessa frågor i vissa fall kan ha blivit ledande även om detta inte har varit vår avsikt. 
Detta är således också något vi har beaktat i vår tolkning av det empiriska materialet. 
	  
Datainsamlingen	  pågick	  under	  två	  veckor	  då	  vi	  befann	  oss	  på	  plats	  i	  Stockholm	  för	  
att	  kunna	  genomföra	  intervjuerna	  i	  och	  med	  att	  samtliga	  respondenter	  befann	  sig	  i	  
Stockholmsområdet.	  De	   intervjuer	  vi	  har	  genomfört	  har	   i	   snitt	  pågått	  under	  40	  –	  
50	  minuter	  och	  samtliga	  intervjuer	  har	  ägt	  rum	  på	  respondenternas	  arbetsplats	   i	  
konferensrum	   eller	   på	   avskilda	   kontor.	   	   Vid	   samtliga	   intervjuer	   förutom	   en	   har	  
båda	  intervjuarna	  deltagit,	  vid	  det	  sista	  intervjutillfället	  fick	  dock	  en	  av	  författarna	  
förhinder	  och	  kunde	  därmed	  inte	  delta.	  Detta	  upplevdes	  dock	  inte	  som	  ett	  problem	  
utan	   intervjun	   kunde	   ändock	   genomföras	   på	   ett	   tillfredsställande	   sätt.	   Vid	  
intervjutillfällena	   har	   inga	   extra	   noteringar	   gjorts	   utan	   fokus	   har	   från	   båda	  
författarna	  legat	  på	  att	  fullt	  ut	  lyssna	  in	  vad	  respondenten	  beskrivit.	  Detta	  anser	  vi	  
underlättar	   att	   fullt	   ut	   förstå	   vad	   respondenten	   faktiskt	   förmedlar	   och	   därmed	  
förenklar	  det	  vår	  empiriska	  framställning	  samt	  tolkning	  av	  den	  empiriska	  datat.	  	  

4.5	  Kritik	  mot	  respondenter	  	  
Vi har redan i ett tidigare kapitel riktat kritik mot källor, se avsnitt 2.8.2, i det fallet var 
kritiken riktad mot den kontaktperson vi haft på företaget och belyste främst hur vi 
bedömde dennes benägenhet att på något sätt vinkla informationen. I det här avsnittet 
kommer vi istället att uppvisa hur vi på ett kritiskt sätt har hanterat de källor till 
information som vi har stött på i samband med våra intervjuer, det vill säga studiens 
respondenter. I detta fall är fokus riktat mot att se över huruvida den information som 
respondenterna har lämnat kan anses riktig eller ej.  
 
Som tidigare nämnt sa Patel & Davidson (2011, s. 69) att en respondent är källan till 
ursprungsinformation, vilket medför att i den kvalitativa forskningen utgör 
respondentens uppfattning om det som studeras primärdata för studien. Således är det av 
vikt att ifrågasätta och kritiskt granska den information som utvinns från respondenten. 
Jacobsen (2002, s. 359) har framtagit fyra bedömningskriterier för respondenters 
förutsättning att ge riktig information. Dessa fyra bedömningskriterier utgörs utav 
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närhet, kunskap, vilja och kontexten. Kriterierna kommer för oss utgöra grunden i vår 
bedömning av respondenten och den information som utvunnits från denne. För att 
närmare beskriva de fyra bedömningskriterierna följer här nedan en punktlista i vilken 
en förklaring till varje kriterium återfinns.  
 

Ø Närhet – innebär att respondenten personligen har varit med om de händelser 
den refererar till. Med andra ord utgör respondenten en förstahandskälla till 
information om det fenomen som studeras.  

 
Ø Kunskap – innebär att respondenten besitter rikligt med information om det som 

studien ämnar undersöka. Vilket medför att intervjupersonen kan svara 
uttömmande på de frågor som ställs.  

 
Ø Vilja – betyder att respondenten lämnar ut rikligt med information frivilligt och 

att det framgår tydligt att denne vill svara på de frågor som ställs på ett ärligt 
sätt.  

 
Ø Kontexten – ett bedömningskriterium i vilket kontexten för intervjun bedöms. 

Om intervjun sker ostört eller inte eller om respondenten känner sig bekväm i att 
svara på alla frågor öppet.  

 
(Punktlista: Jacobsen 2002, s. 359) 
 
Efter det att en intervju har genomförts har vi ställt den mot dessa kriterier för att se hur 
väl respondenten kan ha ansetts utgett riktig information. I vår bedömning upplever vi 
att alla respondenter uppnått kriteriet för närhet. Under de intervjuer vi har genomfört 
har de ämnen som diskuterats utgått ifrån en ståndpunkt i vilken respondenten får 
berätta om sina egna erfarenheter och därav har den information som utvunnits kommit 
ifrån händelser som respondenten själv upplevt eller varit en del utav.  
 
Vidare har samtliga respondenter även uppnått kriteriet för kunskap. Då vår studie avser 
att kartlägga vilka motivationsfaktorer som finns hos de anställda har samtliga 
respondenter kunna svara upp till kriteriet för kunskap. Respondenterna har i 
intervjuerna på ett utförligt sätt kunna svara på vad som motiverar dem med deras 
arbete samt vad som kan bli bättre för att motivera dem ännu mer.  
 
Det tredje kriteriet gällande vilja anser vi vara svårbedömt. Även om samtliga 
respondenter ställt upp på en intervju är det ändock svårt att avgöra huruvida de 
verkligen avser att utlämna all information de sitter på. Vi kan blott anse att detta 
kriterium är uppfyllt då samtliga respondenter valt att ställa upp på en intervju, tagit sig 
tid från sitt arbete samt gett oss rikligt med information. Vi har även upplevt att 
respondenterna har svarat på våra frågor på ett ärligt sätt, detta då såväl kritik som 
beröm har riktats mot olika delar av organisationen.  
 
När det kommer till kontexten anser vi att detta kriterium är väl uppfyllt. Samtliga 
intervjuer har skett ostört på de olika kontorens konferensrum. Alla respondenter har på 
förhand blivit informerade om hur intervjun ska genomföras och vilka 
förhållningspunkter som gäller och har därmed kunnat lämna sitt samtycke redan innan 
intervjun skett, se bilaga 1. Även precis innan intervjun har respondenten informerats 
om att denna kommer vara anonym om så önskas, att informationen som utvinns bara är 
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för oss som forskare samt resterande detaljer som preciserats i det första utskicket. Detta 
menar vi har medfört att respondenterna innan intervjuerna ägt rum har känt sig helt 
bekväma med att svara på intervjuns frågor på ett öppet sätt.  
 
Sammantaget anser vi att samtliga fyra bedömningskriterier är väl uppfyllda och 
därmed bedömer vi alla de svar vi fått från respondenterna som trovärdiga och att de 
därmed utgör en god grund till vår studie. Det skall även tilläggas att vi har jämfört 
samtliga respondenter mot varandra gällande såväl deras svar som deras agerande under 
intervjun, detta för att försöka avgöra om någon av respondenterna verkar uppfylla 
kriterierna mindre än de andra.  
4.6	  Hantering	  av	  insamlad	  data	  

4.6.1	  Transkribering	  av	  intervjuer	  	  
Alla intervjuer vi har genomfört har också spelats in och efter det att samtliga intervjuer 
ägt rum har arbetet med att transkribera dessa påbörjats. I Fejes & Thornbergs (2009, s. 
32) bok går det att läsa att analysen av kvalitativ forskning är den process i vilken 
forskaren systematisk undersöker och arrangerar sitt datamaterial. För att denna analys, 
transkribering, skulle genomföras på smidigaste möjliga sätt valde vi att använda ett 
program i vilket vi kunde spela upp intervjuerna flera gånger, sänka hastigheten på det 
som sades, stoppa uppspelningen och så vidare, detta för att underlätta arbetet med 
transkriberingen. Vi valde även att efter transkriberingen skriva ut materialet för att på 
ett lättare sätt kunna överblicka det insamlade materialet.  
 
I Fejes & Thornbergs (2009, s. 32) bok går det även att läsa att det inte finns några 
generella regler för analysen av det data som insamlats utan att författaren med hjälp av 
sitt intellekt kan arbeta för att analysera och representera insamlat data på ett rättvisande 
sätt. Det viktiga menar de är att kommunicera vad författarnas insamlade data visar 
utifrån syftet med studien. Därav har vi valt att vi transkriberingen plockat bort vissa 
delar ur intervjuerna, såsom stakningar likt ”eh” eller ”uhm”. Vi har även utelämnat 
skratt, pauser samt konversationer som inte hör intervjun till. Har vi varit osäkra på vad 
respondenten faktiskt menat har vi återgått till det inspelade materialet och lyssnat på 
detta en gång till, något vi menar minimerar risken för subjektiva tolkningar och 
därigenom ökar studiens validitet.   

4.6.2	  Empiri-‐	  och	  analysframställning	  
När vi hade transkriberat våra intervjuer var det dags att bearbeta det empiriska 
materialet som vi införskaffat. Detta gjordes genom att gå igenom allt material från 
intervjuerna. När allt material var läst flera gånger valde vi att dela in det i olika 
områden och teman för att kunna lättare hantera materialet vi införskaffat. Då 
respondenternas identitet ska hållas anonym har vi valt att koda intervjuerna för att 
därigenom hålla oss till de etiska riktlinjer som vi tidigare satt upp. Därav har 
respondenterna getts fiktiva namn. 
 
När all data var sammanställd och strukturerad var det dags att tolka den data vi fått in. I 
denna tolkningsprocess har vi för avsikt att se samband och olikheter, vad som orsakar 
detta, samt skapa en djupare förståelse för hur företaget bör använda sig av EB för att 
skapa en tillhörighet bland anställda. Eftersom vi har valt en hermeneutisk kunskapssyn 
med en deduktiv ansats har det legat till grund för hur vi arbetat i denna empiri- och 
analysframställning. 
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5.	  Empirisk	  framställning	  
 
Empirikapitlet i denna uppsats är uppdelat på ett sätt som inledningsvis beskriver 
ledningsnivåns svar person för person, följt av en sammanfattning av de mer generella 
åsikterna från denna instans i organisationen. Därefter framförs de anställdas svar på 
samma sätt, detta för att underlätta jämförelsen mellan de två nivåerna i företaget vilket 
är en del av studiens syfte. Gemensamt för båda nivåerna är att vi enbart avser att 
återspegla deras svar och ge en inblick i vad som sagts under intervjuerna. Alla 
respondenter preciseras med fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. 
Genomgående har det empiriska materialet presenterats med en utgångspunkt som 
avser att i så stor utsträckning som möjligt återge respondenternas egna ord och alla 
åsikter som framhävs är respondenternas egna. Vi avser även att återkoppla till 
studiens forskningsfråga och syfte i detta empiriska kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Studiens respondenter 

5.1	  Empirisk	  framställning	  av	  ledningsnivå	  	  
De personer som har intervjuats på ledningsnivå arbetar aktivt med den interna 
organisationskulturen och utformandet av denna men de är även aktiva i arbetet med 
den interna kommunikationen gentemot de anställda. Med andra ord kan respondenterna 
på denna nivå beskrivas som anställda som arbetar med att undersöka de anställdas 
behov. Utifrån detta försöker de skapa olika metoder för att öka deras nöjdhet och 
trivsel på arbetsplatsen. Dessa respondenter är alltså väl insatta i problemet med att 
många nyanställda inom kort söker sig vidare från organisationen. Dessa respondenter 
har även god insyn i vilka problem som finns inom organisationen kring detta fenomen 
samtidigt som de kan återge en god insyn i hur arbetet ser ut idag för att aktivt 
överbygga dessa problem. Dessutom arbetar dessa personer i nära kontakt med de 
anställda vilket bidrar till att de kan diskutera och analysera olika aspekter som de tror 
kan ha en inverkan på problemet med nyanställda som slutar tidigt. 	  
 
I den empiriska framställningen av ledningsnivån kommer vi att presentera samtliga 
respondenters svar för att därigenom ge en mer övergripande bild av deras uppfattning. 

Ledning	  
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Ingmar	  
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Dock kan denna information bli för mycket att ta in på en och samma gång, därför har 
vi valt att presentera en sammanfattning av respondenterna på ledningsnivåns svar där 
vi framför de generella mönster vi har sett i svaren. Vi presentar även de skiljaktigheter 
som återfinns mellan respondenterna och deras svar. Strukturen på 
empiriframställningen av ledningsnivån följer den struktur som återfinns i vår 
intervjumall, se bilaga 2. Varje respondents svar är även uppdelat i två underrubriker för 
att lättare klargöra vilka ämnen som behandlas. Dessa ämnen behandlas även i den 
empiriska framställningen av personalnivån vilket bidrar till en smidigare jämförelse 
mellan de två respondentgrupperna. 

5.1.1	  Nils	  Unger	  
Organisationssyn, skapande av trygghet och visande av uppskattning  
Vi börjar vår intervju med att be Nils om att beskriva sin syn på och hans upplevelse av 
organisationen. Nils anser organisationen vara modern och framåt där kreativitet och 
kvalitet står i fokus. Han tror att organisationen är bekant för många och att många 
associerar SkandiaMäklarna med kvalitet samtidigt som organisationens erbjudanden 
ger en känsla av exklusivitet. Nils anser att just kvaliteten i allt vad organisationen gör 
är vad som kännetecknar dess värderingar, att allt man producerar och förmedlar ut mot 
kund men även internt ska vara av god kvalitet. Han menar att vara en SkandiaMäklare 
innebär att göra det där lilla extra och det är något som också kännetecknar 
organisationen i stort. En SkandiaMäklare, menar Nils, ska vara lite mer påläst än sina 
konkurrenter och hela tiden ligga steget före i sin service. Detta är något som också 
förmedlas internt där man från ledningsnivå uppmanar mäklarna till att arbeta proaktivt 
och att de hela tiden ska se till att vara korrekta ut mot kund. Nils menar att kvalitet har 
varit signifikativt för organisationen enda sedan starten och att det är något som följt 
med sedan dess och därmed påverkar organisationskulturen i en riktning mot att alltid 
prestera högkvalitativt arbete.  
 
För att hela tiden påminna organisationen om vikten av detta arbete och för att stärka 
denna värdering internt förmedlas synen på kvalitet vid de träffar och sammankomster 
som organisationen arrangerar. På våra kick-offer, regionmöten och träffar förmedlar vi 
ut vårt budskap om kvalitet till de anställda, vi försöker egentligen alltid när vi träffas 
fysiskt att påminna de anställda om denna grundvärdering, berättar Nils. ”Vi jobbar 
hellre med att väva in det i mäklarnas vardagliga arbetssätt så att det känns naturligt, 
det gör det lättare att förmedla kvalitet då på något sätt”.  Dessa möten och träffar hålls 
några gånger per år, fortsätter Nils, dock är vi tvungna till att dela upp organisationen i 
olika geografiska områden för att kunna genomföra alla möten.  
 
När det handlar om trygghet på arbetsplatsen menar Nils att det många gånger råder en 
otrygg miljö i mäklarkåren i och med att yrket är 100 % provisionsbaserat. Det finns 
inte heller några seriösa försök till att införa någon typ av grundlön. Det är enbart i 
början i rollen som nyanställd som möjligheten finns att få någon form av fast lön, detta 
för att komma igång. Det som istället får anses som en värnande åtgärd för att skapa 
trygghet hos den anställde är hur man tar hand om denne under den första kritiska 
perioden. Ju bättre denna hantering är desto lättare har den nyanställde att komma in i 
yrket och därmed börja tjäna pengar vilket ökar tryggheten. Här krävs det bra chefer och 
bra introduktionsutbildningar från vår, SkandiaMäklarnas, sida. ”Därför arbetar vi 
aktivt med utbildningar för våra chefer där vi försöker förmedla till dem hur de ska ta 
hand om sina nyanställda och slussa in dem i vardagen genom att sätta upp mål, och 
följa upp på dessa. Det gör att den nya mäklaren kommer in i yrket bra, man får sina 
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affärer, man börjar känna att man klarar av det här, att träffa kunder, ringa på nya 
kunder och att ha sina visningar. Då skapas den här trygga miljön och man känner att 
man har ett stöd från sin chef och då tenderar man att stanna längre inom 
organisationen.”. Det här är en fråga vi arbetar aktivt med berättar Nils. Vi ser även till 
att de nyanställda får gå interna utbildningar för att de på så sätt snabbare ska komma in 
i yrket och vara mer förberedda för det verkliga arbetet. Det är också vanligt att den 
nyanställde har gjort sin praktik på det kontor som den sedan blir anställd på, i och med 
det har personen också fått en god chans att komma in i arbetsrutinerna på kontoret och 
dessutom lärt känna de andra mäklarna på kontoret. Det finns en hel del bra exempel 
inom organisationen där praktikanter verkligen har slussats in i arbetet på ett bra sätt. I 
de fallen har de fått tydliga mål att jobba mot och dessutom fått en belöning för sina 
insatser, det gör att praktikanten får prova på yrket och dessutom får en mer verklig 
uppfattning av yrket. Här är det viktigt för oss att detta arbetssätt inte bara stannar på ett 
par kontor utan detta är ett arbetssätt som jag tror måste genomsyra hela kedjan berättar 
Nils.  
	  
För att stärka gemenskapen i vår organisation är möten också jätteviktiga fortsätter Nils, 
speciellt då vi är en franchiseorganisation. Nils berättar att de försöker se till att de får in 
så många möten som möjligt med de anställda och de olika kontoren, han tror dock inte 
de upplever att det är så många möten. Detta beror på att organisationen är stor och på 
ett år är det många möten som ska hållas på olika regioner, ledningen får helt enkelt 
försöka hålla det på en lagom nivå. Utöver detta görs dock försök till att träffas utöver 
mötena bara för att ha kul, då ses man för att käka middag eller göra något annat roligt 
för att stärka gemenskapen. Sen är det även viktigt att se till att organisationen har ett 
bra utformat och framförallt ett levande intranät där de anställda kan få kontakt med 
varandra, söka efter information och bli inspirerade av andras arbete menar Nils. Nils 
berättat att intranätet är också ett bra verktyg då de vill visa sin uppskattning gentemot 
de anställda. På intranätet har de bland annat listor över de mäklare som har presterat 
bäst inom olika kategorier för att på så sätt visa uppskattning mot de som presterat bra 
men även för att sporra de andra till att prestera bättre framöver. Det är viktigt i en 
säljkultur för att skapa ett driv och en vilja hos mäklarna att vilja synas på de här 
topplistorna berättar Nils. ”Självklart visar vi uppskattning mot våra anställda på andra 
sätt också. Bland annat hyllar vi olika kategorier och grupper nu under vår kick-off där 
även mjuka värden spelar in, såsom kvalitet eller hur man hanterat sina kunder.” Det 
här är ju även viktigt på de lokala kontoren, att det visas uppskattning mot mäklarna 
vilket görs genom bland annat tävlingar och så vidare avslutar Nils.  
 
Utveckling av de anställda, skapande av motivationsfaktorer och förbättringsområden  
Nils berättar även att de gentemot de anställda ständigt försöker förmedla en känsla av 
att proaktivitet och eget ansvar är extremt viktigt. Vi försöker hela tiden se till att ge 
våra mäklare stöd men för att vara en lyckosam SkandiaMäklare krävs det att du ställer 
krav på dig själv och ser till att det du gör är av god kvalitet fortsätter Nils. ”För oss är 
det viktigt att hitta mäklare som har ett stort hjärta och som vill hjälpa sina kollegor 
och kunder. Men det är självklart även viktigt att de är tävlingsinriktade och vill göra 
affärer.”. Inom SkandiaMäklarna försöker vi att skapa en god gemenskap där vi tar 
hand om varandra men det är inte helt lätt och i samband med den otrygga arbetsmiljö 
som återfinns är det tyvärr många som slutar berättar Nils. Här har vi fått ta ett krafttag 
och vi försöker åka ut till högskolorna för att förbereda de som studerar på hur 
verkligheten faktiskt ser ut så att de är mer förberedda då de kommer ut som mäklare till 
oss. Det är även viktigt att vi backar upp våra mäklare, berättar Nils, framförallt de som 
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kommer ut som nyutexaminerade  och här har vi verkligen försökt skapa förutsättningar 
för att de ska komma in i yrket på ett bra sätt. Vi har introduktionsutbildningar, 
handböcker och ställer krav på att olika moment ska genomföras allt för att de lättare 
ska anpassa sig till yrket. Framförallt har vi sett att de som kommer in i företaget och får 
tydliga mål att sträva mot, en god uppbackning och på något sätt belönas för sitt arbete 
även om de inte säljer något tenderar att stanna längre berättar Nils.  
 
Nils berättar även att han hoppas att de anställda inom organisationen förmedlar en bild 
av organisationen som modern, med en bra profil och som en arbetsplats där 
gemenskapen utgör en stor del av vardagen. Han menar att de även arbetar aktivt med 
att skapa en organisationskultur där det som anställd ska kännas okej att ringa eller 
maila de som jobbar på huvudkontoret för att komma med förslag på 
förbättringsåtgärder eller framföra saker som inte fungerar i praktiken. ”Vi arbetar för 
att det ska finnas en öppenhet i organisationen där ingen sitter på höga hästar och vi 
försöker även att ta tillvara på alla förslag och lära oss ifrån de synpunkter som 
framförs.” Jag tror också att vår kultur särskiljer oss väldigt mycket från våra 
konkurrenter, det är i alla fall den uppfattning jag har fått säger Nils. Han menar också 
att hos SkandiaMäklarna blir du sedd som människa och att de tar tillvara på dina tankar 
och idéer. Även om SkandiaMäklarna är ett ganska stort företag står ändock 
gemenskapen i fokus och vi har i grunden en väldigt familjär kultur berättar Nils.  
 
Nils fortsätter med att berätta att de även arbetar väldigt hårt med att förmedla 
organisationens värderingar till de anställda och genom bland annat 
introduktionsutbildningen sätts en ton gentemot de nyanställda där de får en uppfattning 
om organisationskulturen och hur SkandiaMäklarprocessen ser ut. Under 
utbildningarna, berättar Nils, försöker vi få med alla de nyanställda på tåget så att säga, 
de ska ha kunskap om våra mål, visioner men även om varumärket. Han fortsätter, för 
de som kommer som nyutexaminerade  har vi även startat igång en rookiegrupp där de 
kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra, även här försöker vi dela med oss av 
information som stärker deras relation till SkandiaMäklarna. Egentligen kan man säga 
att alla våra träffar främjar skapandet av en kultur och enhetlighet vilket är väldigt 
viktigt säger Nils. Framförallt vill vi att man ska ha kul på jobbet och det tror vi även 
skapar en ökad trivsel berättar Nils. 
 
Avslutningsvis berättar Nils att han känner att det är tråkigt att man från huvudkontorets 
sida försöker anstränga sig för att få sina anställda att trivas och stanna kvar inom 
organisationen men att det inte ger något direkt resultat. Fortfarande är det för många 
som slutar per år och det är viktigt för SkandiaMäklare att de som kommer till företaget 
ska stanna kvar. Det finns mycket vi kan lära oss från de som slutat och återkoppla de 
lärdomarna till övriga organisationen för att på så sätt bli bättre på att behålla dem 
menar Nils. Vanligaste orsaken är att mäklarna inte kommer igång med sina affärer och 
att verkligheten ter sig annorlunda än hur de hade föreställt sig den, men det är inte bara 
det faktumet att de har en annorlunda bild av yrket som spelar roll utan vi måste ta hand 
om de nyanställda bättre, fortsätter han. Det är tyvärr svårt att sätta press på 
franchisetagarna, menar Nils, då de innehar ett självstyrande, det enda vi kan göra är att 
informera om den negativa trend som finns och vilka förbättringsåtgärder som vi ser 
avslutar Nils.  
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5.1.2	  Rakel	  Örn	  	  
Organisationssyn, skapande av trygghet och visande av uppskattning  
Under vår intervju beskriver Rakel för oss att hon upplever organisationen som en plats 
där alla är engagerade och där det sociala samspelet står i fokus. Dessutom är 
organisationen flexibel och snabb i vändningarna. Utöver detta menar Rakel att det 
satsas mycket på att man ska ha roligt på jobbet och att det utmynnar i att man presterar 
bättre i sitt arbete. Dock siktar organisationen och dess anställda alltid på att leverera 
högkvalitativa tjänster och man är alltid noggrann i sin service, även om vi inte riktigt är 
där än i mina ögon är det alltid vårt mål menar Rakel. Kvalitet för mig, fortsätter hon, är 
att man i alla processer och i allting som görs försäkrar sig om att det man lämnar ifrån 
sig är riktigt bra gjort oavsett om det är en rapport till en medarbetare eller hur affären 
mellan en säljare och köpare sköts. Rakel fortsätter med att säga att de på ledningsnivå 
inte riktigt satt sig ned och diskuterat igenom exakt vad de menar med kvalitet i alla 
steg och på alla instanser och detta är något som behöver göras för att verkligen bli de 
kvalitetsmäklarna som SkandiaMäklarna kallar sig för.  
 
Det som sticker ut med SkandiaMäklarna som organisation är snabbheten i besluten 
menar Rakel. hon fortsätter med att berätta att de kan planera något ena dagen och 
genomföra det andra dagen. Det är inga långa hierarkiska nivåer som det måste tas 
hänsyn till, dock måste det alltid levereras kvalitativa lösningar till övriga 
organisationen annars används dem inte alls.  Möjligheten att klubba ner beslut genom 
organisationen saknas vilket gör det till en större utmaning menar Rakel, samtidigt 
måste besluten som tas gynna organisationen i det längre perspektivet även om det 
missgynnar en del kontor i det kortare perspektivet. Därför menar Rakel är det viktigt 
att de lösningar som tas fram testas mot referensgrupper för att säkerställa att produkten 
man skapat är användbar och fyller en funktion, därigenom visar man även övriga 
organisationen att meningen är att skapa användbara lösningar för dem.  
 
Ämnet arbetstrygghet berörs och Rakel berättar för oss att hon anser att det är viktigt att 
bygga de nyanställda med kunskap genom olika introduktionsprogram och genom det 
rookienätverk som finns inom organisationen. Enligt Rakel är man aldrig tryggare än 
man känner sig och då är den personliga kunskapsgrunden en av de viktigaste 
grundpelarna. Därför är det också extra viktigt med de olika träffarna så att de 
nyanställda får känslan av att inte vara helt ensam som nyanställd. Dock tror jag att 
tryggheten måste komma inifrån för att vara på riktigt fortsätter Rakel, även om lön 
erbjuds över en period kommer det inte göra dig tryggare när du väl står där utan fast 
lön om du inte har tillräckligt med kunskap i bagaget. ”Det är det extra viktigt att 
kontorscheferna och mäklarna ser till att de i början av en anställning går igenom de 
instruktioner som finns för att på bästa sätt slussa in den nyanställde i organisationen. 
Därför förordar vi även att man som ny ska följa med så många olika mäklare som 
möjligt för att snappa upp tips från deras sätt att arbeta och utifrån det skapa sig en 
egen identitet som mäklare.”. 
 
När det kommer till hur man på ledningsnivå arbetar för att skapa en gemenskap 
berättar Rakel för oss att man hela tiden avser att skapa en stämning av engagemang och 
att det ska vara roligt att arbeta i organisationen. Detta arbete sker främst genom 
träffarna men även genom olika kick-offer och andra aktiviteter där många av de 
anställda är samlade. Men Rakel menar på att det som framförallt är verktyget för att 
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skapa denna gemenskap är det intranät som organisationen använder sig utav. Genom 
intranätet ska det vara möjligt att få kontakt med kollegor inom organisationen oavsett 
på vilken ort du själv arbetar. För att få detta intranät attraktivt arbetar vi bland annat 
med tävlingar för de som är extra aktiva där men vi uppmuntrar även alla till att ständigt 
posta sina frågor där för att på så sätt ta stöd av organisationen säger Rakel.  
 
På intranätet visar vi ju även uppskattning mot de anställda berättar Rakel. ”Eftersom vi 
är en säljorganisation lägger vi stort fokus på att främja sälj och därför har vi 
topplistor som visar på vem som säljer mest, vem som tjänat mest eller den som haft 
flest affärer.”. Detta beror enligt Rakel på att man dels vill visa uppskattning mot de 
som gjort det extra bra en viss månad men även för att sporra övriga. Men det kan även 
vara tävlingar i stil med vem som bokat flest möten eller vem som gjort bra saker på 
intranätet fortsätter han, dessutom delar vi ut priser under vår årliga kickoff där även de 
mjuka värdena står i fokus, som årets ledare för den som arbetat på ett bra sätt med sin 
personal. Här står inte bara pengar i fokus utan snarare bidraget till organisationen som 
helhet. Som nyanställd kan det dock vara lite svårt att konkurrera med de gamla rävarna 
om bästa säljare och så vidare därför finns det ett pris för årets rookie, den som sålt mest 
i rollen nyanställd. Dessutom visas uppskattning när de nyanställda tar initiativ och gör 
något för hela organisationen och för två år sedan blev en av de nyanställda Årets 
ordförande för sitt jobb med att marknadsföra organisationen på bland annat högskolor.  
 
Utveckling av de anställda, skapande av motivationsfaktorer och förbättringsområden  
För att främja de nyanställdas utveckling arbetas det aktivt med olika säljcoacher till 
vilken mäklarna kan vända sig för att utvecklas som säljare och mäklare. Det görs även 
försök att hålla utbildningar internt som tar upp aktuella frågor som mäklarna kan finna 
problematiska, alternativt genomförs utbildningarna tillsammans med mäklarsamfundet 
för att ge ett extra djup i utbildningen. Dock menar Rakel att utbildningen sker på eget 
ansvar från mäklarna vilket gör att alla kanske inte tar del av så mycket information som 
de skulle behöva, därför försöker vi sporra dem som vi vet kan behöva en viss kurs 
menar Rakel. I vissa fall går även ledningen in och stöder mäklarna ekonomiskt så att 
de har råd med en viss utbildning och mäklarna uppmanas alltid till att ge sin åsikt om 
vad de vill se på utbildningarna eller om de är något annat i kedjan som kan förändras 
för att underlätta deras arbete. ”För oss är det viktigt att vara ute mycket på de lokala 
kontoren för personliga möten för att därigenom snappa upp olika behov hos våra 
mäklare.”. 
 
Jag hoppas även att när de kommer hem till vänner och familj att de säger att 
SkandiaMäklarna är en organisation inom vilken det råder god stämning i alla lägen, 
säger Rakel. ”En otroligt hög andel har bestämt sig för att följa med på årets kick-off. 
Det talar väl för att de tror att de ska ha en bra tid där nere.”. För mig är det ett bevis 
på att det råder en god gemenskap inom organisationen. Detta är också det som jag tror 
utgör att vi sticker ut från andra organisationer, vi upplevs nog internt som en mindre 
familj. Inom SkandiaMäklarna känner man varandra och alla är glada och öppna 
gentemot varandra, även om vi är en ganska stor kedja är vi inte ogenomträngliga. Jag 
skulle säga att vi är en ganska platt organisation med samma värderingar där vi har nära 
till varandra även fast vi är många anställda. Vi arbetar även aktivt med att förmedla vår 
värdegrund under dessa träffar, framförallt kring hur vi arbetar för att hela tiden lyfta 
fram kvaliteten i det vi gör.  
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Det är även viktigt, fortsätter Rakel, att när det kommer nyanställda till organisationen 
att vi tar hand om dem på ett bra sätt. Därför arbetas det aktivt med att skapa 
handlingsplaner för hur de nyanställda ska tas om hand. Det går även ut information till 
kontoren om hur de ska ta hand om sin nyanställda och vad de bör tänka på. Dock finns 
det en del problematiska element här menar Rakel och syftar till att information är 
väldigt svår att få alla att förstå på samma sätt, en person uppfattar det jag säger på ett 
sätt och en annan på ett annat. Detta bidrar till att allt vi vill ska efterlevas inte alltid gör 
det menar Rakel.  
 
Slutligen berättar Rakel för oss att hon tror att det är två faktorer som gör att 
nyutexaminerade  mäklare har det tufft under det första halvåret upp till året som 
mäklare. Den första faktorn menar Rakel är att det behövs bättre uppbackning från 
organisationens sida där man tar bättre hand om de nyanställda, är mer närvarande och 
erbjuder ännu fler träffar. Den andra faktorn anser Rakel består av hur utbildningen är 
upplagd, mäklarna är helt enkelt inte tillräckligt förberedda när de kommer ut på 
arbetsmarknaden. Detta gör att de får svårt att acklimatisera sig till det hårda säljklimat 
som råder på marknaden säger Rakel. Mäklarstudenterna borde få mer information om 
vad yrket faktiskt innebär och en yrkeshögskola vore att föredra i min mening avslutar 
Rakel.	  	  

5.1.3	  Ines	  Enberg	  	  
Organisationssyn, skapande av trygghet och visande av uppskattning  
Inledningsvis ber vi Ines att beskriva organisationen för oss och enligt Ines ligger en 
stark gemenskap till grund för den organisationskultur och de värderingar som finns 
inom företaget. Hon framställer SkandiaMäklarna som en organisation som är väldigt 
familjär och som alltid är tillgänglig, en organisation som finns där för sina 
medarbetare. Organisationens arbete grundar sig i en professionalism för det man gör 
där kvalitet står i fokus och därför anser hon att det är viktigt att personalen ska känna 
att det är lätt att få hjälp från ledningsnivån då hjälp behövs.  Därför menar Ines är det 
extra viktigt att de som arbetar på huvudkontoret är så öppna som möjligt och bjuder in 
till samtal. Därför genomförs även medarbetarundersökningar sporadisk vilket ger 
ledningen möjlighet att identifiera om någon/några inom organisationen inte är nöjd 
med sin situation. I Ines ögon är det den familjära känslan som gör att organisationen 
sticker ut i mängden. Hon menar även att storleken på organisationen är vad som 
möjliggör för denna gemenskap samtidigt som organisationen växer i lagom takt vilket 
gör att tid finns för att integrera nya kontor samt anställda med övriga organisationen. 
Detta menar Ines även är en styrka då utvecklingsmöjligheterna finns inom företaget, 
det kommer enligt Ines att finnas möjligheter för de som vill ta steget vidare att öppna 
lokala kontor på de platser SkandiaMäklarna ännu inte är etablerade.  
 
Ines delger även att det är vanligt med många träffar inom organisationen för att 
framförallt stärka sammanhållningen och för att skapa en känsla av gemenskap, 
synonymt för alla dessa träffar är att man tillsammans ska ha roligt på jobbet. Dessa 
träffar består bland annat av regionmöten, utbildningar, kick-offer samt en och annan 
afterwork. Framförallt försöker ledningsnivån få till fysiska möten, men det händer även 
att information förmedlas via telefon, intranätet eller per mail. Alla dessa insatser är 
enligt Ines ett sätt att nå ut till de anställda för att därigenom få dem att känna sig som 
en del av organisationen. Hon berättar även att man på ledningsnivå aktivt arbetar för att 
få de anställda att känna sig trygga och därmed våga ta kontakt med ledningen för att 
ställa frågor. ”Jag vill att de ska känna sig trygga med oss att de känner att de litar på 
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oss och att de vågar ta kontakt om det är något. Jag tror att de flesta är nöjda med det, 
det känns som att precis som jag sagt innan att vi är väldigt lättillgängliga och så kan 
de prata med vem som helst, såväl VD som kollega och det är den känslan man vill att 
de ska ha att vi aldrig är långt bort.”. 
 
För de nyanställda berättar Ines att det inom organisationen finns en rookiegrupp för 
vilken det anordnas träffar där nyanställda samt praktikanter ges möjligheten att träffas 
för att därigenom kunna utbyta erfarenheter. Det är också ett bra sätt för nyanställda att 
träffa andra nyanställda och därigenom få känslan av att det finns flera inom 
organisationen som befinner sig i samma situation. Under dessa träffar anser Ines att det 
är viktigt att någon som är mer rutinerad kommer och informerar om arbetet men även 
att information från huvudkontoret förmedlas för att ge de nyanställda en större inblick i 
organisationen. Detta menar Ines skapar även en trygghet för de nyanställda att de kan 
känna att organisationen står bakom dem och försöker fasa in dem i deras nya arbete. 
 
Ines beskriver vidare att det som dock skapar en trygg arbetsmiljö för de anställda är att 
cheferna på de lokala kontoren gör ett bra jobb, det vill säga agerar ett stöd samt 
bollplank för de nyanställda. Därför är det även viktigt att vi från huvudkontoret riktar 
vårt fokus mot de lokala kontoren och försöker styra arbetssätten där, menar Ines. För 
att genomföra detta anordnas bland annat chefsmöten där försök görs för att mana på 
cheferna att peppa sin personal och prata med dem. I och med att yrket är 
provisionsbaserat är det rätt så tufft och därav krävs det en bra coachning för att nya ska 
klara utav det, berättar Ines.  
 
När vi frågar Ines om hur uppskattning visas gentemot de anställda beskriver hon att det 
genomförs flertalet tävlingar varje månad. Där visar vi vår uppskattning mot de mäklare 
som får flest intag, gör flest kundbesök eller de som säljer mest. Även de lokala 
kontoren har små tävlingar för att peppa de anställda till att anstränga sig lite extra.  
 
Utveckling av de anställda, skapande av motivationsfaktorer och förbättringsområden  
När vi snuddar vid ämnet personlig utveckling berättar Ines för oss att det förekommer 
ett aktivt arbete med att värna om de som är duktiga samtidigt som försök görs för att 
hjälpa de som vill ta ett steg vidare. Men hon poängterar även att det inom 
organisationen är viktigt att se till att alla trivs och utvecklas. Ines menar att det är extra 
viktigt att hjälpa de anställda att ta nästa steg inom organisationen för att säkerställa att 
de inte beger sig till en konkurrent i hopp om att ta nästa steg i utvecklingen där. Detta 
är även något Ines hoppas framstår som tydligt gentemot de anställda att man på en 
professionell basis satsar mycket och vill framåt från ledningsnivån. Detta menar hon 
syns bland annat genom marknadsföringen där många kampanjer inriktar sig mot att 
främja intagen för mäklarna. Vidare försöker vi även arbeta med att förbereda vissa av 
våra mäklare att klara utav rollen som kontorschef samt franchisetagare berättar Ines. 
Det är ett steg att gå från att vara mäklare till att kunna driva kontoret själv och här har 
många av våra konkurrenter kurser för detta något som saknas inom SkandiaMäklarna 
säger hon.  
 
Ines hoppas även att då de anställda beskriver organisationen för vänner och bekanta så 
säger de att de är väldigt nöjda och trivs inom organisationen. Tyvärr får jag känslan av 
det kan skilja sig mycket mellan de lokala kontoren fortsätter hon. Det är svårt att i en 
franchiseorganisation skapa en enhetlig bild som genomsyrar hela organisationen. För 
att ändock försöka att främja skapandet av en mer enhetlig organisation arbetas det 
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aktivt med att informera cheferna på de lokala kontoren om vad deras jobb faktiskt 
innebär. För att underlätta detta arbete har det bland annat upprättats en 
praktikanthandbok som preciserar vad som förväntas av kontorscheferna då en 
praktikant kommer till kontoret. Utöver detta är det även tänkt att samtliga inom 
organisationen ska rätta sig efter företagets policy vilket skulle medföra en mer enhetlig 
bild och ett mer enhetligt tillvägagångssätt inom organisationen.  
 
Då någon mäklare inom organisationen har en tuff period försöker vi från ledningsnivå 
att kartlägga problemet och ge den personen stöttning berättar Ines. Det går till så att vi 
först vänder oss till kontorschefen och undersöker vad det är som faktiskt gör att det går 
tungt för mäklaren i fråga. Vi försöker även ta reda på om vi kan göra något eller om 
kontoret själva kan göra något för att stötta mäklaren, men även här handlar det väldigt 
mycket om rätt uppbackning och coachning berättar Ines. För detta finns det bland 
annat några säljcoacher som mäklarna kan ta stöd av för att få den där extra knuffen i 
rätt riktning. En annan viktig del av vårt arbete är att ringa runt och kolla hur det går för 
framförallt de nyanställda och här spelar även rookieträffarna en stor roll då de utgör ett 
forum för de nya att bolla frågor och problem med varandra. Det är främst de 
nyutexaminerade  som har det tufft berättar Ines, de mer rutinerade lyckas ofta få det att 
rulla på.  
 
De mäklare som dock varit med ett tag och som det går väldigt bra för håller vi givetvis 
ett extra öga på berättar Ines. Är det någon som ligger i toppskicket vad gäller 
försäljning och intag så är vi extra måna om att inte tappa dem till en konkurrent. Det 
som dock försvårar processen med att behålla de duktiga inom organisationen är 
franchisestrukturen berättar Ines. Finns det en väldigt duktig mäklare på ett lokalt 
kontor som man ser en möjlighet för på ett annat lokalt kontor kan ledningen inte bara 
omplacera denne utan de måste gå via den lokala kontorschefen. De, kontorscheferna, 
brukar dock inte vara så sugna på att släppa sina toppmäklare vilket gör att mäklaren 
kanske lämnar organisationen för ett par år och sedan kommer tillbaks i en ny större 
roll.  Samtidigt är det svårt att stötta de personer inom organisationen som vill röra på 
sig eller vill ha en ny utmaning då vi på ledningsnivå både har ett ansvar mot de 
kontorscheferna som mäklarna, det är en prekär balansgång berättar Ines.  
 
Avslutningsvis frågar vi Ines vad hon tror är den bakomliggande faktorn till att de som 
kommer som nyutexaminerade  från högskolan och börjar arbeta som mäklare tenderar 
att sluta inom de första 6 månaderna upp till det första året. Detta tror jag beror på att 
man har en viss förväntning av yrket innan man börjar men att denna förväntning inte är 
den verklighet som mäklarna faktiskt möter när de väl börjar arbeta berättar Ines. Hon 
menar att det är väldigt tufft för de nyutexaminerade  att komma in och försöka få igång 
försäljningen under de första månaderna, det är inte så lätt som man tror och många får 
inte in någon lön alls de första månaderna. De som stannar måste verkligen älska sitt 
jobb fortsätter hon, annars hade man nog vidareutbildat sig och blivit ingenjör eller 
något liknande istället. Pengar är, enligt Ines, alltid essentiellt för att man ska klara 
vardagen och därför kan det vara bra med en garantilön inledningsvis så att de 
nyanställda kommer igång på riktigt. Samtidigt som vi upplever att många inte riktigt är 
bekväma i rollen som säljare och då trivs man ju inte som mäklare berättar Ines.  

5.1.4	  Sammanfattning	  empirisk	  framställning	  av	  ledningsnivå	  
Sammanfattningsvis framstår det tydligt att samtliga på ledningsnivå anser att kvaliteten 
i organisationens arbete är av stor vikt. De framstår även tydligt att man inom 
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ledningsnivån värdesätter gemenskapen inom organisationen samt att man aktivt arbetar 
för att göra denna än bättre. Genomgående beskrivs de träffar och möten som 
huvudkontoret arrangerar som den största källan till att skapa denna gemenskap men 
även för att utbilda och påminna de anställda om företagets kvalitetskodex. Sett till 
trygghetsfaktorerna på arbetsplatsen beskriver de tre respondenterna på ledningsnivå att 
det som främst avgör tryggheten, förutom de ekonomiska faktorerna, är uppbackningen 
och uppföljningen från chefernas sida. Ju bättre denna uppbackning är desto lättare 
kommer det vara för den nyanställda att anpassa sig till organisationen. Samtliga menar 
även att det är därför arbetet med att utbilda cheferna gällande hur de ska ta hand om de 
nyanställda är väldigt viktigt. Från ledningsnivåns sida vill man också skapa en 
öppenhet i organisationens atmosfär. De anställda ska få känslan av att de är välkomna 
med frågor och förslag. Man arbetar därför aktivt med att främja denna typ av 
kommunikation med de anställda och intranätet menar man är ett bra verktyg för detta. 
Genomgående har de respondenter vi mött på ledningsnivå beskrivit för oss att de tror 
att den främsta anledningen till att de som kommer som nyutexaminerade  slutar efter 
en kortare period beror på en stor skillnad mellan den akademiska världen och den 
praktiska. Samtliga beskriver det som att det finns en stor avvikelse mellan vad 
studenterna förväntar sig av yrket och hur yrket faktiskt upplevs när de väl är 
nyanställda. Detta yttrar respondenterna på ledningsnivån som det främsta problemet 
när det kommer till att behålla sina nyanställda och givetvis ett problem som därmed 
behöver överbryggas.  

5.2	  Empirisk	  framställning	  av	  personalnivå	  	  
De personer som har intervjuats på personalnivå är alla fastighetsmäklare och arbetar 
aktivt med förmedling av bostäder mellan köpare och säljare. Signifikativt för alla 
respondenter på denna nivå är att de högst har arbetat inom organisationen, 
SkandiaMäklarna, i 3 år. De är således nya inom organisationen. Vi har i samtal med 
dessa respondenter främst avsett att undersöka och förstå oss på vad som motiverar dem 
med deras arbete samt vilka förbättringsåtgärder de kan se för att det ska gå lättare att 
komma in i organisationen som nyanställd. Detta för att vi ska få en förståelse för det 
problem vi studerar och därigenom bli förmögna att besvara vår problemformulering 
samt vårt syfte.  
 
Även i den empiriska framställningen av personalnivån kommer vi att presentera 
samtliga respondenters svar för att därigenom återge en mer övergripande bild av deras 
uppfattning. Här som på ledningsnivån kan informationen bli för mycket att ta in på en 
och samma gång, därför har vi även i detta avsnitt valt att presentera en sammanfattning 
av respondenternas svar där vi framför de generella mönster vi har sett i svaren. Även 
här följer en indelning i form av underrubriker som klargör vilka områden som berörs, 
strukturen följer även här intervjumallens struktur som återfinns i bilaga 2. Vi presentar 
även de skiljaktigheter som återfinns mellan respondenterna och deras svar.  

5.2.1	  Ingmar	  Olsson	  	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Vi börjar med att be Ingmar Olsson om hur han uppfattar SkandiaMäklarna om 
organisationen skulle vara en person. Ingmar menar att den personen skulle vara 
analytisk, noggrann och någon som gillar att ha roligt på jobbet. Det sista är verkligen 
något som Ingmar anser att företaget verkligen jobbar med då han anser att företaget 
arbetar med att få de anställda att trivas. Han kan prata med vem som helst i företaget 
VD såsom en kollega. Ingmar menar att det knappt finns någon hierarki och det är helt 
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okej som ny i företaget att sitta och prata med chefen eller VD:n. ”Då, det är helt okej 
att sätta sig och snacka med honom (VD:n) precis som alla andra. Det är inte så här 
att, du har inte jobbat här tillräckligt länge så att du kan vänta ett tag och sen visa vad 
du kan.". Företaget är familjärt kommer det senare fram. Det är inte bara okej att prata 
med chefer och VD, men även att slå en signal till andra kontor om du undrar 
någonting. Alla kontor försöker inte vara separata kontor under samma namn utan 
kontoren samlas under ett och samma tak anser Ingmar. Ingmar har varit på andra 
byråer innan han kom till SkandiaMäklarna. Där var det inte samma jargong, utan där 
var det den raka motsatsen och där menade man att Ingmar tillhörde kontoret främst och 
företaget sen. 
 
Ingmar berättar att han inte tror att det bara är det stora, SkandiaMäklarna i sig, som gör 
hans arbetsplats speciell utan att det även är det lokala kontoret. ”Jag tror inte det har 
att göra med vilket företag man är på, rent det stora företaget. Jag tror det handlar om 
de mindre kontoren också.”  Han menar att inom företaget kan det finnas bra och även 
mindre bra kontor. Med detta menar Ingmar att det är nog viktigast att du trivs på det 
lokala kontoret för att arbetsplatsen ska vara speciell och attraktiv. 
 
Under sin tid på sitt nuvarande kontor anser Ingmar att han inte fått jättemycket stöd 
och sådana saker. Han berättar att hans chef även är mäklare vilket har gjort att hen inte 
har haft tid att ta hand om sina medarbetare. ”Att få vara kvar det är nog inte ett 
problem så, men på just det här kontoret så är det väl inte jättemycket stöttning och 
sådana saker. Vi har en franchisetagare som jobbar väldigt mycket som 
fastighetsmäklare. Men inte lika mycket med att sköta om medarbetarna.” Det märks 
mest när hen är stressad menar Ingmar, framförallt för honom som är ny. Han anser att 
på detta kontor finns det ingen trygghet. Att kunna sitta ner och diskutera hur man ska 
kunna ta sig igenom svåra faser och vad man kan göra bättre finns inte riktigt på detta 
kontor. Ingmar menar att det kan vara svårt att utföra yrket under en sämre period. När 
det står noll på kontot en månad är det svårt att inte tänka på det när du möter en kund 
och vet att om de inte skriver på står det noll även nästa månad. Där finns det ingen 
trygghet enligt Ingmar, inte tills du kommit in i yrket i alla fall. Under den första tiden 
som Ingmar jobbade åt SkandiaMäklarna kunde ha få små presenter berättar han och om 
han hade sålt något, det vill säga gjort en bra affär, fick han även höra det från kollegor.  
 
Men för att bli bättre och utvecklas inom yrket har Ingmar blivit erbjuden kurser hos 
huvudkontoret. Detta anser Ingmar har varit mycket bra och han anser att huvudkontoret 
har lyckats med att få de nyanställda att dels träffa andra inom kedja men även att 
utbilda dem. Sen att de inte kan gå in och styra på de lokala kontoren är något Ingmar 
förstår och något han inte tror skulle fungera. 
 
Om allting rullar på som det ska siktar Ingmar på att gå ifrån att sälja bostadsrätter till 
kommersiella fastigheter, bli franchisetagare eller alternativt börja jobba administrativt 
på huvudkontoret. Att kunna diskutera denna utvecklingskurva är inte något som har 
gjorts, och Ingmar tycker att det skulle i alla fall vara bra om diskussionen kunde tas. 
Med detta menar han inte att det gäller att ta fram en karriärplan då detta är svårt att ta 
fram i hans yrke. Men om det skulle göras en karriärplan för nyanställda och mäklare 
överlag anser Ingmar att den bör utformas på huvudkontoret då han tror att de har som 
intresse att behålla personalen oavsett vad de arbetar som, medan franchisetagarna helst 
vill ha kvar mäklarna som mäklare.  
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Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
Nu har Ingmar jobbat hos SkandiaMäklarna i ungefär ett år och det som har motiverat 
honom att gå till jobbet under den tiden är som han uttrycker det, först och främst 
pengarna. Utöver detta motiveras Ingmar av att göra ett bra jobb mot sina kunder då han 
själv varit med om att ha handskas med dåliga mäklare i samband med en av hans 
affärer. Något han vill att andra ska slippa.  
 
Att jobba hos SkandiaMäklarna är något som Ingmar tycker om. Han gillar konceptet 
och vill definitivt stanna och när vi frågar honom varför han tror att mäklare slutar 
under sitt första arbetsår, menar Ingmar att det beror på att de inte förstår att de måste 
kunna sälja. Ingmar menar att hans utbildning inte har fokuserat på detta område. 
”Skolan har, de lägger upp hela utbildningen helt enkelt från att du har fått in 
uppdraget. Därifrån börjar du jobba. Men det är så mycket mer du måste göra innan du 
får in det som man inte tänker på.”. 
 
Under hans tid i skolan var det endast under två veckor med fem lektioner som han fick 
prova på och lära sig om hur man säljer. Därför menar Ingmar att det är viktigt att 
praktiken görs om från företagets håll så att studenterna får lära sig den biten när de 
kommer på praktik. Idag berättar Ingmar att du som praktikant sitter och följer med på 
olika delar, även där med fokus på att du fått in uppdraget. Han önskar även att 
praktikanter ska få göra lite mer praktiska grejer som till exempel att ringa i området där 
en bostad blivit såld och berätta hur det har gått efter en visning samt fråga om de vill 
ha en fri värdering. Ingmar menar även att det skulle tilltala studenterna, som inte har 
mycket pengar, att kunna få en del av provisionen i den mån de har hjälpt till.  
 
Praktiken som sådan anser Ingmar bara var en lätt skrapning på ytan om vad arbetet 
faktiskt handlade om. För när han sedan började var det tuffare än han hade trott. ”Det 
var tuffare än vad man hade trott faktiskt. ”Jag hade förväntat mig att jag skulle gå in 
och så skulle det gå hur bra som helst. Det var det förutsättning jag hade. Men 
samtidigt försökte jag vara lite realistisk och tänka första halvåret ska jag bara lära 
mig yrket." I början av sin tid hos SkandiaMäklarna hade kontoret ett stort inflöde på 
objekt vilket gjorde att han fick en uppdelad del, vilket Ingmar anser var väldigt snällt. 
Det var enligt honom ett bra sätt att komma igång på då han anser att om han hade 
behövt göra allt själv från början hade startsträckan varit längre.  
 
Något som Ingmar tycker hade kunnat förbättras under den tiden hade varit att få gå 
med någon och dela provision. Ingmar blev nästintill utskickat själv och fick uppfinna 
hjulet på egen hand. Att ordna fram handlingsplaner för nyanställda från 
huvudkontorets sida är något som Ingmar tror skulle vara en bra idé. Utöver detta tror 
Ingmar på en grundlön som inte bara är under de tre första månaderna utan under hela 
det första året. Lönen i sig behöver inte vara jättehög, bara så att de nyanställda vet att 
de klarar hyran den kommande månaden menar Ingmar. Det skulle enligt honom ta bort 
mycket press från de nyanställdas axlar.  
 
Att få gå med någon och dels dela provision men dels även få tips på hur du som 
mäklare bör agera är något som Ingmar önskar. Nu menar Ingmar att för att få tips kan 
man dels fråga dem på kontoret men även använda sig av ett system. Men detta system 
anser Ingmar är krångligt. Han använder sig hellre av mail vilket gör att hans fråga eller 
tips inte registreras i tipsbanken som finns i systemet. Att göra det enklare att ta del och 
även ge med sig av dessa tips anser Ingmar skulle vara till stor hjälp.  
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Avslutningsvis frågar vi Ingmar vad som skulle få honom att stanna på ett kontor under 
en längre period. Ingmar menar att för att kunna få utbildning hela tiden är något som 
skulle vara attraktivt. På det lokala kontoret hade de tidigare en coach som kom och 
diskuterade med de anställda. Ett bra initiativ enligt Ingmar, problemet var bara att 
coachen var chefens partner, vilket gjorde att han inte riktigt kände att de kunde prata 
om allting. Att lägga ansvaret på huvudkontorets säljcoach anser Ingmar är lite mycket 
att önska då han tror att huvudkontorets säljcoach redan har mycket att göra. Med detta 
sagt skulle ett mentorskap vara någonting som tilltalar Ingmar. Att få råd och öva med 
någon hur du ska sälja är något Ingmar saknar. Han beskriver att som det ser ut nu fick 
han istället öva under den första tiden då han mötte kunder, då är det lätt att du gör fel 
och tappar kunden och din inkomst avslutar Ingmar.   

5.2.2	  Linus	  Inell	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Under vår intervju med Linus framkommer det tidigt att han uppfattar organisationen 
som driven och lyhörd. Detta menar Linus bidrar till att organisationen också är bra på 
vad den gör i och med att den uppfattar vad som saknas på marknaden och därför kan 
anpassa sig till de trender som råder. Denna förmåga är något Linus uppskattar och 
något han kan identifiera sig med, han uppskattar även att organisationens uttalade 
grundtanke är att leverera kvalitet även om han ibland känner att det fortfarande finns 
saker att förbättra inom detta område. Bland annat känner han att det finns personer 
inom organisationen som drar ned kvalitetsstandarden för alla och att det är ett faktum 
som huvudkontoret måste handskas med på ett bättre sätt. På det stora hela känner dock 
Linus att både han och huvudkontoret avser att förmedla en bra tjänst med hög kvalitet 
samtidigt som den moraliska biten alltid ska vara korrekt.  
 
Utöver dessa egenskaper anser Linus att det som kännetecknar SkandiaMäklarna som 
organisation och det som gör arbetsplatsen speciell är gemenskapen. Han anser att man 
inom företaget får en bra kontakt med de flesta som jobbar där vilket Linus också 
uppskattar då öppenheten skapar en chans till att utbyta erfarenheter. Denna öppenhet, 
anser Linus, skapar en trygghet då man inte behöver vara rädd för att fråga saker eller ta 
upp saker som fungerar mindre bra till diskussion. Dock anser han att tryggheten i sig 
kan bli bättre, detta eftersom arbetet är prestationsbaserat. Tryggheten uppstår enbart 
när du presterar bra men då du presterar mindre bra försvinner denna trygghet och det 
leder även till att det blir svårt att göra bra ifrån sig alls. Även om det finns en 
uppbackning från de lokala kontoren så känner Linus att den kan bli bättre och han 
anser även att huvudkontoret kan ta en större roll för att se till att kontoren aktivt arbetar 
med att backa upp de mäklare som har en tuff period.  
 
Framförallt anser Linus dock att huvudkontoret behöver se över de utbildningar som går 
ut till mäklarna inom organisationen, han upplever att dessa inte lever upp till den nivå 
som behövs för att de ska vara givande. Samtidigt känner han att det råder en ovisshet 
inom organisationen då det har skett en hel del förändringar den senaste tiden och att 
informationen från huvudkontoret om vad som händer i samband med detta har inte 
varit den bästa. Detta menar Linus skapar en otrygghet för dig som anställd då du inte 
vet vart organisationen är på väg. Informationen kommer i dagsläget ut via intranätet 
berättar Linus, det fungerar men skulle kunna vara bättre upplagt. Framförallt blir han 
frustrerad utav att många saker som huvudkontoret arbetar med blir försenade och när 
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de väl når ut till hela kedjan tenderar de inte att fungera vilket gör att en frustration 
uppstår och att tryggheten Linus känner i sitt arbetsmaterial minskas.  
 
En nämnare som dock sticker ut i Linus ögon när det gäller trygghet är gemenskapen. 
Bland annat rookiegruppen där nyanställda mäklare inom organisationen får chansen att 
träffa likasinnade har varit en värdefull faktor för att utbyta erfarenheter och skapa sig 
en gemenskap med andra inom organisationen. Dock känner Linus att konceptet har 
dalat lite på senaste och att det är dags för att återigen sammanställa vad man vill ha 
utav av rookieträffarna för att de fortfarande ska vara givande.  
 
Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
När det kommer till personlig utveckling berättar Linus att chansen till att utvecklas 
som mäklare mycket väl finns där om man själv tar chansen att göra det. Dock anser 
Linus att det är svårt att utvecklas personligen om inte tryggheten finns där från första 
början. Det måste finnas både ekonomisk trygghet och en trygghet på arbetsplatsen för 
att den personliga utvecklingen ska vara möjlig. Därför anser Linus att det är extra 
viktigt att se över hur man som organisation kan skapa en trygghet för de nyanställda 
och speciellt de som är nyutexaminerade  för att dessa snabbt ska komma in i arbetet 
och därefter bli en självständig mäklare. Framförallt kände Linus att han under de första 
månaderna upplevde en avsaknad av information om hur arbetet fungerade och hur han 
skulle gå tillväga på sin nya arbetsplats. Han upplevde det som att han kunde det 
teoretiska från skolan och även delar av det praktiska från den praktikperiod som han 
genomfört. Dock saknade Linus kunskaper inom sälj och här känner han att den stora 
skillnaden mellan skolan och marknaden återfanns. För att överbygga detta tror Linus 
att en bra idé vore att huvudkontoret tog ett större tag om de nya och såg till att de fick 
en ordentlig säljutbildning redan från start. Han tror också att det vore en god idé att 
sätta en standard för hela organisationen där alla nyanställda fick en form av grundlön 
under de första månaderna för att därigenom främja tryggheten hos den nyanställde.  
 
Vi fortsätter att diskutera den genomförda praktikperioden för att få Linus syn på hur 
denna har fungerat. Linus menar att praktikperioden var okej utformad men att det är 
svårt att få det att gå ihop ekonomiskt även här då man enbart har studiemedlet som 
grund och i hans fall skulle praktiken göras på annan ort. Även här känner Linus att 
ekonomisk trygghet behövs för att kunna utvecklas och för att praktikperioden ska ge 
någonting. Dock kände Linus att praktikperioden var något av ett uppvaknade och han 
insåg att det var mycket mer sälj än han hade föreställt sig. På det stora hela kände 
Linus dock att praktikperioden var givande och en chans för honom att skapa sig en 
förståelse för yrket och en egen identitet som mäklare.  
 
Det som främst motiverar Linus att gå till jobbet om dagarna är det faktum att han 
uppskattar att hjälpa människor. Han upplever även att gemenskapen har varit en faktor 
som har fått honom att gå till jobbet samt att det är upp till honom att påverka hur 
mycket pengar han tjänar varje månad. Dock känner han att uppskattningen för det han 
gör inte alltid är den bästa, Linus menar att han försöker komma med konstruktiv kritik 
men att det sällan händer något. Detta menar Linus gör att motivationen för att fortsätta 
komma med konstruktiv kritik dalar, han tror att detta kan bero på att man som ny inte 
tas på fullt allvar och att alla de idéer man har bara läggs åt sidan i och med detta. 
Däremot upplever han att kunderna uppskattar det han gör väldigt mycket vilket sporrar 
honom till att hela tiden göra ett bättre jobb.   
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Vi glider över på ämnet kring att de finns de som tenderar att sluta inom det första 
halvåret till året efter att de avslutat sin högskoleutbildning och påbörjat sin anställning 
som fastighetsmäklare, vi frågar Linus vad han tror det beror på. Svaret vi får är att 
Linus tror detta beror främst på de ekonomiska aspekterna. Han tror att många inte 
kommer igång på ett bra sätt och därmed inte tjänar några pengar, han berättar även att 
han känner flertalet nyutexaminerade  som fortfarande studerar vid sidan av för att få 
den ekonomiska vardagen att gå ihop. Här känner Linus att något är fel och även om 
uppbackningen på kontoret var bra och möjligheten ges till att få in affärer som mäklare 
tror han att många inser att det här yrket inte var något för dem. Han tror att många 
upplever skillnaden mellan det teoretiska och det praktiska är för stor vilket bidrar till 
att folk slutar då de inte känner att de passar in. Framförallt känner Linus att det borde 
kunna finnas att mer utarbetat tillvägagångssätt från huvudkontorets sida, där de 
verkligen ser över vilka aspekter som gör att personerna slutar samt hur de kan ta 
tillvara på den erfarenhet som finns inom organisationen. Detta tror han kan bidra till att 
de nyanställda lättare anpassar sig till yrket då de får en större förståelse för hur det 
faktiskt fungerar.  Linus poängterar även att det som gjorde att han snabbt kom in i 
yrket var just det faktum att han fick ta del av de mer rutinerade mäklarnas erfarenheter 
samtidigt har han känt att en större mer övergripande och bättre säljutbildning hade varit 
på sin plats. Ett annat alternativ, anser Linus, skulle vara att de nya gavs möjligheten till 
att driva några av kontorets affärer gemensamt med de mer rutinerade mäklarna. Där de 
nyanställda kan fokusera på att driva affären istället för att få in den till en början och 
därmed få något att jobba med och tjäna sig lön på så sätt. Detta tror Linus skulle 
fungera som ett mentorskap, något han saknade när han började. Han anser att ett 
mentorskap vore en perfekt lösning när det kommer till att få den nye att känna sig 
trygg och välkommen, men framförallt för att ha någon att lära sig ifrån och kunna bolla 
frågeställningar med.  
 
Avslutningsvis berättar Linus att han om fem år hoppas på att driva ett eget kontor, 
förhoppningsvis inom SkandiaMäklarna. Samtidigt erkänner han att allting går i vågor i 
den här branschen och att det inte är en säkerhet att det är mäkleri han håller på med om 
fem år. Dock söker han chansen att påverka mer och vilket gör att ett delägarskap eller 
ett eget kontor lockar Linus.  

5.2.3	  Anna	  Roos	  	  
Organisationssyn,	  upplevd	  trygghet	  och	  uppskattning	  	  
Under vår intervju med Anna ber vi henne att beskriva organisationen och hur hon 
upplever den. Anna berättar att hon känner att SkandiaMäklarna är en lagspelare, nästan 
som en familjemedlem och att man som anställd känner sig som en del av 
organisationen. Hon fortsätter och delger att inom organisationen kan man prata med 
vem som helst oavsett titel och att hon har känslan av att ingen är bättre än den andre i 
organisationen. Dessutom upplever hon att företaget står för kvalitet i allt som görs, och 
att fokus inte ligger på att sälja mest utan att sälja på bästa sätt. Det är även de här 
bitarna som Anna menar gör organisationen speciell, framförallt sticker ledarskapet ut 
där Anna känner att hon blir sedd som individ och inte bara som mäklare. Detta menar 
Anna är viktigt då branschen i övrigt är väldigt hård och kall, när dessutom alla inom 
organisationen är måna om varandra så trivs man menar Anna.  
 
Detta för oss osökt in på hur Anna upplever tryggheten inom organisationen. Anna 
berättar att hon känner en jättestor trygghet vilket är viktigt då man är ytterst ansvarig 
för sitt eget arbete som mäklare. Tack vare kollegor som varit inom branschen under en 



 

54	  

längre tid så känner Anna att hon kan få den hjälp hon behöver. Hon känner även att när 
det går tufft ekonomiskt blir hon understödd av kontoret i form av bonusar eller andra 
belöningar för utfört arbete som inte hör bostadssäljandet till. Detta menar Anna skapar 
en trygghet, att veta att det finns en omtanke på kontoret och inom organisationen som 
gör att man klarar livet utanför arbetet även fast man inte säljer så mycket som behövs. 
Utöver detta uppskattar hon även att medarbetarna aldrig är sena med att dela med sig 
av sina erfarenheter till varandra vilket bidrar till en konstant personlig utveckling. 
Dock saknar Anna en trygghet i form av kompetens och anser att en juridisk ansvarig 
person hade varit bra att ha anställd inom organisationen för att stödja mäklarna i då 
olika typer av juridiska problem uppstår.  
 
Anna beskriver även gemenskapen inom organisationen och det framgår att på kontoret 
får hon känslan av att komma hem till sin extrafamilj vilket gör att hon verkligen trivs 
med sitt arbete. Dessutom upplever hon en öppenhet inom organisationen som stort 
vilket hon värdesätter enormt då hon anser att ett en gemenskap och ett nätverk inom 
organisationen är ytterst viktigt i den fastighetsmäklarbranschen. Här menar hon också 
att de träffar/utbildningar som huvudkontoret anordnar skapar en förutsättning för detta 
samtidigt som de främjar lärandet och utvecklingen bland mäklarna inom 
organisationen. Anna menar även att det verkar sitta i väggarna inom organisationen att 
de anställda ska trivas och vilja vara inom organisationen under en längre tid. ”Jag tror 
det är oskrivna regler som lever med i en företagskultur liksom.”. Detta kommer nog 
ifrån människorna som har skapat organisationen och jag får känslan av att det hela 
tiden tas i beaktning när det anställs människor till organisationen att de ska värdera 
gemenskapen säger Anna. 
 
När vi börjar diskutera huruvida Anna upplever uppskattningen inom organisationen 
framgår det att det delas ut mycket beröm till de anställda på kontoret, dels oralt men 
även via diverse gåvor. Det sporrar mig att göra ett bättre arbete menar Anna. Dock kan 
hon känna att huvudkontoret inte är lika delaktiga i att uppmärksamma de anställda 
inom organisationen som har gjort något bra. Även om det finns ett arbete kring detta 
anser Anna att det kan bli bättre för att alla ska känna att de gör något viktigt för 
organisationen.  
 
Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
Anna upplever den personliga utvecklingen inom organisationen som stor. Framförallt 
upplever hon att det finns möjligheter att arbeta tillsammans med huvudkontoret för att 
skapa bättre lösningar för organisationen i stort. Däremot saknar hon möjligheten att 
utvecklas på det lokala kontoret och hon anser att det enbart går att bli en bättre mäklare 
på kontoret men inte att ta nästa steg på någon karriärstrappa. Anna berättar dock att 
hon uppskattar de säljkurser som ges och det faktum att det finns säljcoacher att tillgå, 
hon menar att detta främjar hennes personliga utveckling som mäklare. Dessutom anser 
hon det vara viktigt att man tillsammans på kontoret samarbetar för att lära utav 
varandra och därigenom bli en bättre mäklare på alla områden.  
 
Det känns jättebra att jobba inom den här organisationen berättar Anna. Jag kommer till 
jobbet på grund utav gemenskapen och trivseln, men även för de varierande 
arbetsuppgifterna samt faktumet att jag själv påverkar min egen lön. Arbetet genomförs 
aldrig helt på rutin viket motiverar mig, det gäller hela tiden att anpassa sig efter nya 
situationer och det är enormt utvecklande. I framtiden ser jag mig dock i en liten 
annorlunda roll än som mäklare, där jag delar mäklandet med en administrativ tjänst, 
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detta för att ge privatlivet mer tid än i nuläget men också för att ha en större säkerhet när 
det kommer till inkomsten.  
 
Jag blir även motiverad av att komma till jobbet på grund utav min nuvarande chef, hon 
är väldigt engagerad och ser till mig som människa vilket är viktigt. ”Jag har haft 
jättetur att hamna på ett kontor där min chef bara är chef, hon mäklar inte själv utan 
hon lägger ned den tiden på oss.”. Dessutom har jag en väldigt stark tro för varumärket 
SkandiaMäklarna som sådant, det bidrar till att jag bör ett bättre jobb och känner mig 
mer motiverad att vara mäklare inom organisationen berättar Anna.  
 
Anna fortsätter med att berätta om praktikperioderna som varje mäklare måste 
genomföra. Framförallt ser hon en stor skillnad i det praktiska genomförandet av yrket 
och det teoretiska och här tror hon att branschen generellt måste bli bättre på att hantera 
denna distinktion. Hon tror inte att så många förstår innebörden av yrket då de studerar 
till fastighetsmäklare och därmed får ett uppvaknande när de väl blir anställda. Därför 
tror Anna även att det är viktigt att SkandiaMäklarna med flera tar sitt ansvar och blir 
noggrannare i avseende av inlärningsperioder för de nyutexaminerade . Framförallt 
känner Anna att organisationen bör ha en aktionsplan i vilken det framgår exakt hur den 
nyutexaminerade  eller den som gör praktik ska tas om hand för att integreras i 
arbetssättet på bästa sätt. Jag tror även att en garantilön eller en fast lön överhuvudtaget 
skulle främja utvecklingen inom branschen och få människor att stanna längre i yrket 
fortsätter Anna. Att inte kunna planera för sin inkomst menar Anna skapar en otrygghet 
och många gånger gör att de nyanställda inte kan fokusera på arbetet i sig. En eventuell 
lösning hade varit ett mentorskap och där kanske organisationen borde backa upp 
mentorn, det vill säga se till att denne får ersättning för sin roll som mentor. Generellt 
tror jag att ett gott ledarskap är nyckeln till framgång berättar Anna, dessutom är det 
viktigt att kontorets chef är just chef och inget annat, en kontorschef som mäklar har 
oftast inte tid för sina anställda vilket gör att det stöd som behövs uteblir.  
 
Däremot tycker jag att de här säljutbildningarna som finns är jättebra. Ju fler du går på 
desto bättre mäklare blir du. Detta tror jag även är viktigt för att få in nyanställda 
snabbare i rollen som mäklare. Dessutom berättar Anna att hon upplever rookiegruppen 
som ett perfekt sätt att få nya inom yrket och organisationen att lära sig mycket på en 
kort tid samtidigt som det främjar skapandet av ett nätverk inom vilket man kan dela 
information. Just kring delandet av information om eventuella bostadsaffärer känner 
Anna att det finns en hel del förbättringsområden. ”Tipsandet” skulle kunna bli mycket 
bättre inom organisationen berättar hon och det tror jag även skulle kunna ge de nya fler 
affärer att arbeta med, avslutar Anna.  

5.2.4	  Elin	  Saaw	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Elin Saaw beskriver sitt jobb som ett säljjobb där sälja och förmedla bostäder med 
inslag av pappersarbete står i fokus. I våra intervjuer med mäklarna samt ledningen hos 
SkandiaMäklarna har vi börjat våra intervjuer med en kreativ fråga. Detta för att 
respondenterna ska beskriva någonting och inte använda sig av ledord som de blivit 
inpräntade med. Frågan var hur respondenterna skulle beskriva företaget om det var en 
person. Elin upplever att SkandiaMäklarna är en halvkaxig person som handlar lite 
finare än på H&M, men som ibland ligger steget efter. Elin hade hellre velat jobba i en 
miljö som är mer direkt i dess handlingar.  
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Trots denna brist anser Elin att hon inte skulle vilja byta jobb eller byta till något annat 
företag, något som blir tydligt då Elins berättar vad som gör hennes arbetsplats speciell. 
Hon menar att fördelarna med att jobba hos SkandiaMäklarna är att det är högt i tak och 
arbetskollegorna är bra. Elin menar dock att arbetskamraterna är det som framförallt gör 
arbetsplatsen speciell och motiverar henne att stanna kvar på sin arbetsplats. Att det är 
just arbetskamraterna som blir en stor del i varför Elin vill stanna inom företaget är för 
att hon anser att hon har kollegor med liknande värderingar som henne, vilket hon 
tycker är en fördel.   
 
Att ha denna gemenskap är också det som gör att Elin känner sig trygg på sin 
arbetsplats, även om hon erkänner att det var läskigt till en början. Under den perioden 
fick hon stöttning från sina kollegor på det lokala kontoret vilket gjorde att hon växte i 
sin roll och fick ett större självförtroende vilket också bidrog till att hon kunde sälja 
bostäder från första början. ”När man var ny då var allt jätteläskigt. Men då var det lite 
så att man fick den där sparken i baken utifrån. För dom litade på att man kunde göra 
det.” Utöver denna stöttning så kände Elin att hon alltid kunde ringa sina kollegor trots 
att ärendet var klockan sju på en lördagsmorgon, och menar att gemenskapen på 
kontoret är exemplarisk. Något som däremot skulle kunna förbättras är att det saknas en 
ledare på kontoret, vilket gör att de flesta beslut som tas sker genom att alla får yttra sin 
åsikt något som i sin tur gör att det blir en segdragen beslutsprocess. Trots avsaknaden 
av en ledare anser dock Elin att det fungerar bra på kontoret och att det hellre får vara 
såhär än att någon styr med järnhand.  
 
Om det är en familjär gemenskap på det lokala kontoret är det inte relationen mot 
huvudkontoret densamma, enligt Elin. När Elin startade sin praktik hade denne ingen 
interaktion med huvudkontoret utan enbart med det lokala kontoret. Den första 
interaktion de hade med varandra var enligt Elin efter praktiken då hon hade börjat hos 
företaget och bad om en namnbricka. Efter detta har Elin varit i mer kontakt med 
huvudkontoret i samband med olika träffar och kurser. Elin är dock lite frågande till hur 
dessa möten utformas trots att hon anser att träffar och utbildningar som huvudkontoret 
anordnar är trevliga och att de alltid ger någonting då man får träffa nya människor. Elin 
menar att det ibland verkar som att de som föreläser eller håller i mötena oftast pratar i 
klyschor. ”Det blir alltid lite klyschigt när en ska stå och prata 45 minuter om hur 
fantastiskt bra vi är. Det fungerar inte riktigt. Jag tror det mer är min personliga åsikt, 
om att jag tycker att det blir lite, lite klyschigt. Många gånger sägs det något bra, 
ibland blir det så att man bara står och pratar för att man tycker om att höra sin egen 
röst.” Utöver dessa föreläsningar ställer sig Elin frågande till de aktiviteter som utförs 
på dessa möten, speciellt lekarna. Hon ställer sig frågande om de ens är uppskattade av 
någon mäklare.  
 
Elin visar på de skillnader hon anser finns mellan huvudkontoret och det lokala kontoret 
då hon berättar om hur uppskattning visas. På kontorsnivå anser Elin att de är jättebra 
på att visa uppskattning mot henne. Om hon har lyckats med en försäljning får hon ofta 
höra att hon är duktig och får mycket positiv feedback från sina kollegor. Responsen 
från huvudkontoret upplevs dock som en helt annan. Från huvudkontoret anser Elin att 
tongångarna mer är skeptiska än på det lokala kontoret. Istället för att vara 
uppmuntrande anser hon att huvudkontoret är mer skeptisk till de resultat hon haft. Elin 
upplever också att det ibland kan gå så långt att det nästan ifrågasätter varför hon inte 
gjort så här bra resultat tidigare istället för att uppmuntra henne att fortsätta.  
 



 

57	  

Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
Kontakten från det lokala kontoret med huvudkontoret är inte den bästa erkänner Elin. 
Elin menar att när huvudkontoret har bestämt sig för någonting går det inte att ändra, 
deras ord är lag. Hon känner sig även exkluderad från denna beslutsprocess. ”Dom 
säger att dom lyssnar på kontoren och hela den biten, det gör dom väl till viss mån men 
tycker inte att man lyssnar på alla kontor och man kanske inte. Man tycker ”nej men nu 
har vi på HK bestämt någonting” då kör man på det racet, för det tycker ju vi är bra. 
Sen har inte stämt av med vad vi på marken tycker.” 
 
Även om huvudkontoret inte varit en stor del i Elins arbetsliv har det lokala kontoret 
spelat en desto större roll. Elin menar att hon lär sig nya saker varje dag av sina kollegor 
och att det är det som har gjort henne till en bra mäklare. Att få följa med och diskutera 
med de mer erfarna mäklarna har gjort att Elin har utvecklats och fortfarande utvecklas 
som mäklare. För det som motiverar Elin att komma till jobbet varje dag är just sina 
kollegor och att jobbet i sig är väldigt roligt. Vad Elin menar när hon säger att jobbet är 
roligt är att det är ett varierande jobb där det oväntade kan hända. På morgonen kan man 
ha en visning för att senare på kvällen kanske sitta och skriva kontrakt. Hon menar att 
hon aldrig riktigt vet hur någonting ska gå. Elin menar också att den tid hon lägger ner 
på sitt arbete inte bara utgörs utav arbete utan det är snarare en livsstil.  
 
Elin fick prova på detta arbete innan hon blev anställd hos SkandiaMäklarna genom en 
praktikperiod i skolan. Om det gick lätt när Elin väl började arbeta hos 
SkandiaMäklarna var det inte samma dans på rosor när hon gjorde sin praktik. Elin 
säger att det var en chock att komma ut från skolbänken in i detta arbetsklimat. Hon 
hade ingen aning om vad som hände men tycker samtidigt att praktikperioden var 
givande då hon lärde sig mycket. En förändring som Elin anser borde göras under denna 
praktikperiod är att den borde vara tio veckor i sträck istället för utspridd för annars få 
du inte hela helheten enligt Elin. Det vore även bra med en handledare under denna 
period, någon att vända sig till anser Elin. Hon menar att du behöver få stöd under 
denna period. Någon som kunde sätta sig ner med henne och gå igenom olika steg och 
ge henne den här extra tiden som hon ansåg sig behöva. Elin anser att hon snarare blev 
kastad mellan folk vilket gjorde det svårt att bli insläppt i hela processen. Dessa 
personer som hon fick vara med under dessa veckor hade också ett kontrollbehov som 
gjorde att hon inte fick göra allting i den mån hon hade önskat. Med detta sagt förstår 
Elin också varför hon inte blev tillbedd att göra olika saker för hon skulle inte vilja låta 
en praktikant göra vissa saker åt henne då hon vill ha det på sitt sätt.  
 
Elin tror inte att detta hade gått att göra annorlunda om huvudkontoret hade lagt sig i. 
Hon svarar att hon inte riktigt vet vad de skulle kunna göra, och att i hennes fall hade 
det nog inte hjälpt henne om huvudkontoret hade hjälpt henne med mer återkoppling. 
Praktikhandboken som huvudkontoret har gett ut var det enda som Elin behövde 
samtidigt som hon mer gick på vad de sa på kontoret istället för vad praktikhandboken 
sa. ”Jag tycker nog att verkligheten känns bättre än vad som är printat ned på en bok. 
Framförallt då det är någon som inte är helt medveten om, så jag gick mer på vad som 
sades här, det dom har skrivit här och det racet vi kör. Mer än det HK sa.” 
 
Elin har som sagt jobbat hos SkandiaMäklarna i två år och berättar varför hon tror att 
nyutexaminerade mäklare slutar under första året. Elin menar att det kan bli en chock att 
börja jobba som mäklare. Provisionen som hör till yrket blir för påfrestande och den 
allmänna bilden är att när man har fått sin examen så kommer man börja tjäna stora 
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pengar direkt, något som dock inte är sant. Den hårda konkurrensen gör att det blir 
väldigt tufft som nyutexaminerad att få bostäder att sälja, de flesta som säljer bostäder 
vill ha de gamla rävarna menar Elin. Eftersom flera vill hade gamla rävarna stressar 
kanske de nyutexaminerade  ihjäl sig för att göra att bra jobb och de vill alltid vara 
tillgängliga vilket gör att jobbet kräver mycket av den nya mäklaren förklarar Elin. Elin 
tror att dessa faktorer, att det är hård konkurrens och ett krävande jobb gör nog att flera 
mäklare att sluta.  
 
Elin hade inte själv denna hårda start utan för henne gick det bra till en början. Det var 
senare, efter ett år som verkligheten kom ikapp henne berättar hon. Hon berättar att i 
början var det accepterat att misslyckas för att hon var ny, men nu är det inte lika okej. 
Men under dessa svackor erkänner Elin att kontoret har hjälp till och försökt peppa 
henne till att ta sig ur denna svacka. Vilket Elin uppskattade. I framtiden, om fem år, ser 
sig Elin fortfarande som en mäklare bara lite bättre, alla i hennes stadsdel ska veta vem 
hon är.      

5.2.5	  Oskar	  And	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Oskar And har jobbat hos SkandiaMäklarna i snart ett år och beskriver organisationen 
som en person som en ödmjuk, kunnig, social, framåt person som vill förmedla 
trygghet. Att pracka på människor saker och ting är inte det företaget står för enligt 
Oskar. Detta återspeglas i den arbetsmiljö som Oskar har. Hans lokala kontor tror han 
skiljer sig från många andra. På detta kontor finns det ingen konkurrens mellan 
mäklarna, något han tror kan vara det som i andra fall gör det svårt att slå sig in som ny. 
Utan på Oskar s kontor, anser han, är kollegorna hjälpsamma och snälla mot varandra. 
”Vi försöker inte sno från varandra och så. Så tänker jag att den här arbetsplatsen är. 
Vi är snälla mot varandra och vi är, vi jobbar nog mer i team, än vad många andra 
mäklarfirmor gör.” Eftersom Oskar inte varit på några andra SkandiaMäklar kontor i 
Stockholm har han ingen aning om detta är specifikt för hela organisationen eller om 
det endast är så på hans kontor. Många han känner trivs väldigt bra inom företaget, men 
han påpekar även att det finns de som inte trivs lika bra.  
 
Att Oskar nu jobbat ett år hos SkandiaMäklarna är mycket tack vare hans kollegor. 
Oskar berättar att eftersom det är 100 % provision har hans månadslöner varierat väldigt 
mycket. ”För mig går det upp och ner liksom. Jag kan ha en månad då jag inte tjänar 
någonting liksom. Och en månad då jag tjänar bra och sen två månader då jag tjänar 
som då jag studerade liksom. Det är ju jätte high chapparal…” Det var även något han 
visste innan han började men den ekonomiska tryggheten beskriver han som obefintlig. 
Därför har det varit bra för honom att ha fått den uppbackning från det lokala kontoret 
som han fick. Oskar säger att det var kollegorna som gjorde att han stannade efter ett år. 
På kontoret hade man förstått att Oskar behövde en startsträcka och gav honom ”gratis 
objekt” i början, med andra ord objekt som de mer rutinerade mäklarna hade dragit in. 
Detta anser Oskar var ett sätt att visa att man satsade på honom, att de gav honom extra 
mycket objekt till en början för de visste att han behövde den träningen. På så sätt 
menar Oskar att de har satsat på honom, och att kontoret egentligen har kastat väldigt 
mycket pengar i sjön nu i början men att han tror att de kommer få tillbaka det på lång 
sikt då han kommit in i yrket. 
 
När Oskar beskriver gemenskapen på kontoret tycker han den är unik. Han har aldrig 
varit på en arbetsplats där det är lika kul att umgås med kollegorna som med hans egna 
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vänner. Vidare tycker Oskar att huvudkontoret verkligen engagerar sig i sin personal. 
Allt ifrån rookieträffar och kick offer till andra aktiviteter är väldigt uppskattat från 
Oskar s sida. Även om huvudkontoret engagerar sig i personalen finns det dock även 
brister. Oskar menar att eftersom huvudkontoret tar sin bit av kakan vid varje 
försäljning som han gör förväntar han sig även att vissa basala saker ska fungera. Att 
datasystemet inte har levt upp till förväntan anser Oskar är synd, men att överlag är det 
bra även om det går att förbättra vissa delar. Utöver detta tror Oskar att huvudkontoret 
gör mer än andra huvudkontor hos andra mäklarfirmor. Oskar menar de vänner han har 
som jobbar på andra mäklarfirmor inte har samma gemenskap inom hela 
organisationen. De erbjuds endast enstaka träffar och fester medan SkandiaMäklarna är 
väldigt bra när det kommer till gemenskap.  
 
När det går bra för Oskar får han ofta en klapp på axeln från sina kollegor, och om det 
går bra för kontoret överlag går de ut och äter tillsammans. Sen har de en intern tävling 
på kontoret där den som omsätter mest får en vinflaska berättar Oskar. Han menar att 
dessa småsaker är motiverande och utöver dessa sätt att få uppskattning vet inte Oskar 
vad det skulle vara. Han erkänner att det är alltid trevligt att synas när det går bra och i 
nuläget anser han att det får han faktiskt höra också från de på det lokala kontoret. 
Oskar berättar även hur huvudkontoret gör för att visa uppskattning till de anställda men 
att mycket av den uppskattningen baseras på hur mycket någon har omsatt. Det är 
motiverande menar Oskar men att det är svårt att bli den som omsätter mest som första 
års mäklare. Han anser att det är ett lätt sätt att hylla någon. En annan form av 
uppskattning som Oskar kom att tänka på var en artikel på intranätet som handlade om 
en tjej som var gravid som det hade gått bra för. . ”Men sen så tänkte jag på att det var 
någon, någon artikel idag om någon tjej som är gravid i sjunde månaden och som gått 
jättebra, gått jättebra för henne. Då hade de skrivit en text om henne, bara att hon 
tyckte att det var så grymt.” 
 
Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
Om allt går som Oskar vill och tror kommer han att vara franchisetagare inom loppet av 
några år. Det är enligt honom den naturliga vägen att gå som nästa steg i hans karriär. 
Att ta det där steget och bli delägare är för tillfället ett stort steg att ta inom företaget. 
Eftersom steget är stort att ta om han jämför med andra nya mäklarfirmor tror Oskar att 
SkandiaMäklarna kommer tappa mäklare i framtiden. I andra firmor kan du låna av 
företaget för att kunna bli delägare vilket Oskar ser som ett bra exempel på hur det går 
att lösa den biten.  
 
Men till att bli franchisetagare är det en bit kvar. Oskar har som sagt arbetat snart ett år 
hos SkandiaMäklarna. Innan han började arbeta på kontoret i Stockholm började han 
med att göra praktik hos SkandiaMäklarna i hans hemstad. ”Det var skillnad på det 
förra kontoret. Där hade de inte bra koll alls liksom. Där blir man inslängd och typ 
cheferna var inte där på sommaren. Och det var så här man fick verkligen ta rygg själv. 
Här var det mycket bättre liksom, det fanns en liten plan. Vi gick igenom i alla fall, det 
fanns en checklista och sådana här grejer.” Oskar s totala praktikperiod bestod av först 
några veckor i hemstaden för att sedan avslutningsvis praktisera på kontoret han nu 
jobbar på. Sammanslaget menar Oskar att praktiken var givande men att det finns delar 
som inte går att inkludera i praktiken utan något som du själv måste uppleva för att 
kunna göra.  
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Efter praktiken började Oskar som bekant på kontoret i Stockholm. Första tiden där var 
enligt Oskar skitjobbig. Att konkurrera med erfarna mäklare kunde ibland ses som ett 
skämt. Hur skulle han kunna konkurrera ut erfarna mäklare? För oftast var det så att om 
det stod mellan han och en erfaren mäklare som kunden valde mellan blev det sällan 
honom de valde på grund av bristande erfarenhet. Självförtroendet fick sig en törn där i 
början men han anser att han fick uppbackning och återkoppling under den tiden. Oskar 
hade, och har fortfarande, möten med chefen där de diskuterar vad som bör göras och 
hur han ska gå tillväga för att lyckas. Dessa möten kunde variera från att vara varje 
vecka till varannan eller var tredje beroende på hur resultaten var från Oskar s sida. 
Under dessa första månader satte kontoret och chefen inte någon press på Oskar, något 
som han har hör har inträffat på andra ställen. Istället för att sätta press på Oskar att 
sälja agerade chefen mer som en mentor som gav tips på olika saker Oskar  kunde testa 
till nästa gång. Han berättar att om han hade fått mer press på sig de första månaderna 
hade han nog inte varit kvar som mäklare. Men när han nu istället fick höra att allt löser 
sig och att kollegorna peppade honom under den tiden stannade han kvar.  
 
Under den perioden menar Oskar att huvudkontoret inte hade kunnat göra något annat 
än att kanske alla nya mäklare får följa samma mall, med tanke på skillnaden mellan 
kontoret i Stockholm och det i hans hemstad. Oskar menar att denna mall kanske borde 
vara utformad efter något kontor som kanske är duktiga på att få in nya mäklare och få 
igång dem snabbt. Sen poängterar Oskar att det är upp till de enskilda kontoren att ta sig 
till denna information också. 
 
En viktig del att komma in som ny mäklare är att chefen har tid för dig som ny menar 
Oskar. Det blir svårt om chefen både ska mäkla och vara chef. För om denne har en 
dålig dag på jobbet med olika budgivningar kan det gå ut över de anställda. Utöver att 
chefen helst ska vara enbart chef menar Oskar att det finns två sorter av chefer. Dels de 
som gått den hårda skolan som har varit säljare innan och inne i det jargongen och dels 
den mer coachande chefen. Den första chefsrollen anser Oskar vara hårdare och istället 
för att bjuda på gratis objekt skickar de ut deras anställda själva ut i arbetslivet. Den 
formen av chef kanske är bättre pengamässigt för företaget, men för honom själv hade 
han inte velat ha en sådan chef. För Oskar hade den sortens chef inte passat. ”Men för 
mig då som person som inte tycker att jag är den säljtypen så hade det inte funkat för 
mig. Då hade inte jag varit kvar. Då hade jag inte tyckt att det var det jag skulle göra. ” 
 
När Oskar började hos SkandiaMäklarna hade han det tufft och fick stöttning av sina 
kollegor och chefer, men han var även på olika möten och träffar som huvudkontoret 
hade ordnat. Oskar tycker att konceptet med rookieträffarna är mycket bra och ett bra 
sätt för mäklarna att utbyta information med varandra. Dessvärre tycker han att 
säljutbildningarna inte motsvarat det han hade förväntat sig. Oskar hade velat ha mer 
fokus på den personliga kontakten och hur han ska agera på intagsmötena än, som nu, 
att fokus är på hur man ringer via telefon och försöker sälja bostäder eller dylikt. Oskar 
ser potentialen i utbudet av utbildningar som huvudkontoret ger men att det måste vara 
givande för annars blir det att han kastar bort sin tid. När Oskar blickar framåt, om fem 
år är han franchisetagare, delägare, på något kontor. Eller så gör han något helt annat. 
Att arbeta som mäklare om fem år är otänkbart. 

	  
	   	  



 

61	  

5.2.6	  Urban	  Eriksson	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Urban Eriksson har jobbat som mäklare hos SkandiaMäklarna i ungefär två – tre år. Vi 
frågade honom hur han skulle beskriva företaget som en person. Han menar att företaget 
som person skulle vara ödmjuk, ärlig, snygg och intressant. En person som Urban helt 
enkelt skulle vilja umgås med då de skulle klicka i tankesättet och nästan fylla i 
varandras meningar. Att förmedla vad företaget står för ut till det lokala kontoret tycker 
Urban att huvudkontoret lyckats med. Då tänker Urban framförallt på hur företaget 
förmedlar synen på kvalitetsmäklaren.  
 
Det som annars gör Urban arbetsplats speciell är, som tidigare nämnt i Elin Saaws fall, 
att det är högt i tak. ”Vi har väldigt högt i tak, vi har riktigt roligt på kontoret, vi har en, 
vi har inte en hierarki som företagskultur. Utan alla medarbetare och chefer är på 
samma nivå och man ,man bollar tankar och idéer och allas tankar och idéer är 
värdefulla.” I och med att alla lyssnar på alla och du får den där uppmärksamheten gör 
att Urban anser att han alltid får det stöd och den hjälp som han behöver. När han har en 
sämre månad anser Urban att han får den uppbackning han behöver för att ta sig igenom 
den perioden och att han inte kan önska mer än det han får nu.  
 
Urban känner att det är nästan ingen skillnad i gemenskap på det lokala kontoret jämfört 
med företaget som helhet. Han anser att alla känner alla och att du alltid släpps in i 
gruppen.  Tillsammans har de jätteroligt ihop menar Urban. De gånger Urban möter 
andra mäklare från andra kontor är när denne är på olika träffar och utbildningar. Detta 
är något han verkligen ser fram emot. Han ser det som ett jätteroligt avbrott i vardagen.  
 
När det kommer till arbetet och om det går bra för Urban en månad får han alltid en 
klapp på axeln. Ibland kan det vara så att han kanske får någon present av dem på det 
lokala kontoret. Även från huvudkontoret anser Urban att de är bra på att 
uppmärksamma mäklare som gjort någonting bra. Det behöver inte alltid handla om 
vem som säljer mest utan det han vara andra saker också som inte har med försäljning 
att göra, vilket Urban tycker är ett bra sätt att visa sin uppskattning på gentemot sina 
anställda. Han skulle inte vilja ändra på hur det ser ut nu då ha tycker att det sker i 
lagom dos i nuläget.  
 
Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
När vi sedan fortsätter intervjun kommer vi in på Urbans praktik där han berättar att han 
inte riktigt kanske insåg alla moment och steg du behövde göra innan han kom ut på 
praktik. Urban menar att kunskapen om hur du skulle sälja inte riktigt var den han hade 
förväntat sig. ”Man insåg kanske inte riktigt alla moment och steg man skulle göra. Och 
vad försäljningen verkligen innebar. Men praktiken för min del handlade mycket om att 
lära känna gänget och gruppen. Följa med ut på visningar, hålla i liksom små saker, 
och bara känna på pulsen liksom på kontoret.” Under praktiken hade Urban mycket 
frihet och han kunde komma och går lite som han ville. Det han saknade under den här 
tiden var att de chefer han hade var drillade i den gamla skolan och var ute och lappade 
mycket och fick in försäljningar så. Så fungerar inte yrket idag, idag ringer du menar 
Urban. Den biten hade han gärna lärt sig lite mer av under praktikperioden. Under 
praktikperioden visste Urban inte om någonting av huvudkontoret, något han inte heller 
anser skulle ha hjälpt honom om han hade. Överlag hade nog praktiken varit lite mer 
förberedande på yrket om han inte hade haft den där friheten. Utan hade behövt vara på 
kontoret 9-17 varje dag. Utöver det tycker Urban att det hade varit bra med en 
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praktiklön för det arbete studenten utför. För att detta ska fungera krävs det nog att alla 
kontor följer denna mall. För enligt Urban fungerar det inte om olika kontor i kedjan 
exempelvis erbjuder praktiklön och vissa inte.  
 
Efter praktiken började Urban jobba åt SkandiaMäklarna där han hade en garantilön de 
första tre månaderna något han anser bör förlängas. Under den tiden tycker Urban att 
han fick den uppbackning, då de bland annat lät honom följa med på affärer och dylikt. 
Under denna startperiod gick Urban i stort sett själv även om han fick följa med 
kollegorna på vissa affärer. Men han anser att det var nog bäst att få gå själv, att få lära 
sig den hårda vägen.  
 
Tiden har gått sedan de där första dagarna och nu har Urban, som sagt, jobbat hos 
SkandiaMäklarna i ett par år och det som motiverar honom att gå till jobbet är lite olika 
saker. Dels att själva jobbet är roligt och dels att han drivs att ta sig från ett mål till ett 
annat högre upp. Urban nämner även att de har roligt ihop på arbetsplatsen, att det hittas 
på mycket roliga saker. Något som han anser behövs förbättras i organisationen i stort är 
däremot olika system som han anser inte fungerar till 100 %. Han saknar även en mer 
utförlig utbildning i det system de använder, capitechs. Vilket han menar är en del till 
att systemen inte fungerar till den grad han efterfrågar. Urban menar att utbildningen i 
capitechs borde göras i samband med introduktionsutbildningen hos företaget.  
 
Andra utbildningar och träffar som Urban menar borde förbättras, i alla fall förnya 
materialet är rookieträffarna. ”Innehållet har varit ungefär desamma varje gång vi har 
haft en sådan här träff.” När vi frågar vad Urban tycker bör ändras svara han, ” Det är 
ju inte så himla många timmar om dagen vi har det här utan det är ett par timmar, fyra 
timmar kanske. Men har någon föreläsare, diskussion och så vidare. Man skulle kunna 
ha ett, en genomgång av typ capitecs, det skulle man kunna ha.” 
 
Mot slutet av vår intervju delger Urban sin syn på varför nyanställda mäklare tenderar 
att sluta efter sitt första arbetsår. Urban menar att de inte har insett vilket slitsamt jobb 
mäklare faktiskt är. Det tillsammans med att lönen är provisionsbaserad. Avslutningsvis 
berättar Urban att om fem år är han franchisetagare. Och om han inte är det då kommer 
han inte att fortsätta arbeta som mäklare. Han menar att han har de målen han har och 
kommer han inte dit är inte mäklare ett alternativ.   

5.2.7	  Sofia	  Asla	  	  
Organisationssyn, upplevd trygghet och uppskattning  
Sofia Asla berättar för oss hur hon ser på SkandiaMäklarna som en person, den 
personen skulle vara lyhörd, snäll och förstående, en lyssnare helt enkelt som vill ge 
kvalitet tillbaka istället för kvantitet. Med kvalitet menar Sofia att företaget ger kunden 
mer tid och kommunikation än vad kanske andra företag på samma marknad gör. Hon 
skulle hur som helst trivas med att umgås med personen och att det är mycket för att den 
just inte är en ”säljig” person, utan en som vet om att det handlar mer om en stor affär 
än en tävling. Med ”säljig” menar Sofia ”Jag menar egentligen att med snabba samtal, 
tävling, kvantitet, att man pressar maskinellt ut bostäderna utan att man tar lite mer 
betalt men då får man också en lite tryggare och mer och bättre tjänst då.” 
 
Att arbeta i detta klimat har nu Sofia gjort i två år. Hon menar att studenter borde vara 
medvetna om att det är tufft att komma in i yrket då vi frågar om hur hon ser på 
tryggheten på sin arbetsplats. Det är ett tufft yrke och det är mycket jobb, det ska du 
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vara förberedd på förtydligar Sofia. För henne var starten som mäklare lite lättare anser 
hon. Detta eftersom hon arbetade lite som mäklarassistent till en början. Då delade hon 
bland annat försäljningarna med sin chef, vilket gjorde det lättare. Att hon fick gå och 
dela provision med någon var en av anledningarna till varför hon valde just att arbeta 
för SkandiaMäklarna. Här fick hon hjälp och blev inte utslängd direkt utan fick känna 
på arbetet innan hon kom igång. Att gå med chefen anser hon var en fördel för dem 
båda och att de båda då ökade dess omsättning samtidigt som hennes startsträcka 
förkortades.  
 
Relationen till chefen, det lokala kontoret och huvudkontoret tycker Sofia är stor, hon 
upplever även att det är en bra sammanhållning. Men det kan bero på att företaget inte 
är stort menar hon också. Det är något som är positivt då hela företaget kan ha 
utbildningar tillsammans istället för separat och att de har råd att ha dessa tillställningar 
som en kick off i Turkiet eller för den delen rookieträffar för de nya. Rookieträffarna 
anser Sofia har varit väldigt bra, speciellt att de har utbildningar och får lära känna 
andra nya mäklare inom kedjan.  
 
Nu när det gått en tid sedan jag började som mäklare berättar och huvudkontoret likväl 
som det lokala kontoret har gett mig mycket uppskattning då det går bra. Sofia menar 
att det känns som att huvudkontoret tänker på henne och att det lokala kontoret är 
jätteglada när det går bra för henne. Om hon behöver hjälp kan hon vända sig till båda 
dessa instanser. Även om det går bra för Sofia ibland vet hon inte hur länge hon 
kommer att jobba som mäklare.” Jag tror att jag känner första eller andra året hur 
många år jag vill hålla på. Det brukar vara så enligt mig. Jag brukar känna ungefär 
hur länge man orkar. Men beroende på hur det går tror jag att tiden kan ändras.” Att 
bli franchisetagare är inte något som är främmande för henne men visionen är alltid att 
klättra högre. Vem vet, jag kanske arbetar som säljare på ett större företag som inte 
arbetar med bostäder menar Sofia.  
 
Personlig utveckling, motivationsfaktorer och förbättringsområden  
För tillfället är hon dock mäklare och det som motiverar henne att komma till sitt arbete 
varje dag är at det är kul att jobba. Med detta menar Sofia att det är kul med bra resultat, 
kollegor, miljö och stress. Stress på ett bra sätt det vill säga. Utöver detta känner hon sig 
trygg på sin arbetsplats. Det är inte att hon kommer att få sparken om det går lite dåligt. 
Med det menar hon att det finns en slags trygghet. Trygghet får hon även genom att de 
på kontoret har förberett henne på vad som komma skall. Hon är medveten att ingen 
kommer göra allting åt henne men om hon behöver hjälp får hon också den. Som 
tidigare nämnt har Sofia delat provisionen med sin chef och några kollegor ibland. Detta 
anser hon har varit väldigt lyckat. Då har hon kunnat se och lära av hur de agerar för 
hon menar att det inte finns några böcker som kan lära dig hur du jobbar. Detta är något 
som du måste känna på, uppleva.  
 
De som kanske inte fått uppleva denna trygghet är de nyanställda mäklare som slutat 
efter sitt första år. Sofias syn på varför nyanställda slutar beskriver hon så här ”Det är 
ett tufft jobb liksom. Du kan jobba, du kan jobba dygnet runt om du vill gratis helt 
enkelt. Säljer du ingenting så får du ingenting, vissa har de lönedealen och det tror jag 
det är det som får folk att sluta. Snarare än att man inte känner sig trygg, att man inte 
klarar pengarna liksom.”Hon menar att som nyanställd måste du få stöd under första 
perioden. Sofia tror inte att det beror på att nyanställda inte har en skev uppfattning om 
hur tufft yrket är. Det är nog inte fel på varken inställning eller förväntan på vad yrket 
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erbjuder som gör att folk slutar. Sofia tror att det till stor del beror på det ekonomiska. 
Många mäklare har bra karaktär och är tävlingsmänniskor att det skulle vara det som är 
problemet tror hon inte. Det ekonomiska skulle kunna lösas med en garantilön om det 
nu är där den ekonomiska skon klämmer. Med detta stöd ger du mäklaren en andra 
chans. Antingen kan man ha denna grundlön eller så kan du gå med chefen menar Sofia 
som anser att det var ett lyckat sätt att komma in i arbetslivet.  
En annan sak som skulle kunna göra att nyanställda slutar kan vara för att de inte 
kommer överens med sin chef menar Sofia. Men då går det alltid att byta kontor eller 
något sådant menar hon.  
 
Avslutningsvis berättar Sofia lite mer om sin praktik och vad hon fick göra under den 
perioden. Sofia berättar att hon fick lära sig grunderna och det var mycket tack vare, 
återigen, att hon fick följa med hennes chef och två snälla kollegor. Hon var mest som 
en skugga under den perioden men hon menar att bara vara i den miljön gjorde att hon 
lärde sig. Sofia gjorde även praktiska saker som vilken mäklare som helst under den 
perioden men då satt hon oftast med någon. Det blev lite som att det var vanliga 
arbetsuppgifter fast med övervakning avslutar Sofia med att säga. 

5.2.8	  Sammanfattning	  av	  empirisk	  framställning	  på	  personalnivå	  	  
Av de svar vi har fått av våra respondenter på personalnivå kan det urskiljas olika 
mönster för hur dessa mäklare motiveras och hur de ser på deras arbetssituation. Alla 
mäklare i denna undersökning medger att de verkligen trivs på sin arbetsplats. Av dessa 
respondenter är det ungefär 30 % av mäklarna som anser att deras goda relation till 
företaget främst finns gentemot det lokala kontoret och att relationen till huvudkontoret 
däremot är något avslagen. Detta kan dels bero på att de inte har haft någon kontakt med 
huvudkontoret under sin tid i företaget, eller dels för att de anser att huvudkontoret inte 
lyssnar på hens åsikter.  
 
Varför dessa mäklare trivs på sin arbetsplats handlar till 100 % på dess kollegor. De 
menar att företaget är familjärt där de som nya kan prata med vem som helst i företaget 
oavsett rang och oavsett hur länge denna har arbetat i företaget. Att kunna föra en 
diskussion och fråga kollegor och chefer om tips och råd är det som gjort att de flesta 
har lyckats under sin tid som mäklare. Kollegorna är enligt 70 % av mäklarna det som 
motiverar dem att gå till arbetet varje dag. De nämner också faktorer som lönen, att 
kunna erbjuda bra service mot kunder samt att arbetet i sig är roligt som faktorer till att 
gå till jobbet varje dag. Men som sagt, framförallt gemenskapen med kollegorna.  
 
När frågan om trygghet på arbetsplatsen kommer på tal är det cirka 40 % av 
respondenterna på personalnivå som menar att det inte finns någon trygghet på 
arbetsplatsen. Vissa menar att det möjligtvis finns en trygghet att få stanna kvar trots 
mindre bra resultat, men att den ekonomiska tryggheten inte alls finns. Något som de 
anser kan vara en av de stora anledningarna till att nyanställda mäklare slutar. Det 
tillsammans med att nyanställda inte har förstått hur tufft yrket är och att det blir en 
chock när de kommer i det verkliga arbetslivet efter att ha suttit i skolbänken under en 
tid. De flesta av våra respondenter på denna nivå menar att det finns ett glapp i 
utbildningen där de inte får den utbildning inom sälj som de faktiskt skulle ha behövt. 
De som istället upplever att de har en trygg arbetsmiljö anser att det beror på den 
uppbackning de har fått under svåra tider. De 60 % har under den tiden fått gå och dela 
provision med någon på det lokala kontoret vilket har gjort att de klarat sig igenom 
denna svåra tid med lite objekt att sälja själv. Under den tid som mäklarna har tillbringat 
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i företaget har de fått motta uppskattning på flera olika sätt. För det mesta har det 
handlat om verbal uppskattning men det har även hänt att en del av respondenterna på 
personalnivå givits gåvor och presenter av olika slag.  
 
70 % av de nyanställda mäklarna som deltog i denna undersökning ser sig själva som 
franchisetagare inom loppet av fem år. Om de inte bekommit franchisetagare är det inte 
säkert att de arbetar kvar hos SkandiaMäklarna då de inte ser en framtid som mäklare. 
Att utvecklas som mäklare genom att bli erbjuden olika kurser anser flera respondenter 
att de får. Även om de anser att innehållet borde gå att utveckla och framförallt handla 
om hur du ska agera när du möter kunden.    
 
Avslutningsvis tycker cirka 85 % av våra respondenter på personalnivån att det finns 
brister i utbildningen då studierna och praktiken inte förbereder hen inför arbetslivet. 
Framförallt är det avsaknaden av säljutbildning som gör att de hade en mer 
problematisk start på arbetslivet än förväntat. För att underlätta denna praktik kommer 
flera av dessa respondenter med förslaget att införa en praktiklön så att de klarar av 
vardagen. Det hade tagit bort mycket av press förklarar någon. Något som mäklarna 
menar att huvudkontoret gör bra är att erbjuda utbildningar och en rookiegrupp för 
nyanställda. Vi vill även poängtera att två av respondenterna på personalnivån inte är 
med i rookiegruppen, vi framför detta här för att inte röja någons identitet. Trots detta 
finns det de som anser att utbildningen bör förändras då den har antingen varit likartad 
varje gång eller ibland helt irrelevant. De anser att en förbättring inom utbildningen 
hade underlättat under denna krävande startsträcka. 
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6.	  Analys	  
 
I detta kapitel appliceras de teoretiska utgångspunkterna, för denna studie, på det 
empiriska materialet. Analysen bygger på de två av de modeller som tidigare har 
presenterats i kapitlet Teoretisk referensram. Dessa modeller utgör grunden till 
analysen och till dessa kopplas de teoretiska aspekterna som berör organisationskultur 
och motivationsfaktorer. Diskussionen som förs i analysen har sin utgångspunkt i en 
jämförelse mellan lednings – och personalnivån inom SkandiaMäklarna.  
6.1	  Introduktion	  till	  analysen	  
Denna analys kommer att grunda sig på en analys av ett par av de modeller som 
presenterades i kapitlet Teoretisk referensram. Till att börja med kommer vi att föra en 
diskussion kring huruvida SkandiaMäklarnas ledningsnivå uppfyller och arbetar med de 
steg som presenterades i Botha et al’s (2011) sexstegsmodell samt hur dessa steg 
uppfattas av de anställda. Med andra ord undersöker vi hur ledningen arbetar med 
SkandiaMäklarnas EB och hur detta arbete når ut till och uppfattas av de anställda. Till 
analysen av denna modell kommer vi även aktivt att väva in de teoretiska aspekter som 
tidigare beskrevs gällande motivationsfaktorer och organisationskultur.  
 

 
Figur 6. Botha et al’s sexstegsmodell – Skapandet av ett EB  
Källa: Botha, A., Bussin, M. & de Swardt, L., An employer brand predictive model for 
talent attraction and retention, (2011)  
 
Utifrån analysen av Botha et al’s (2011) sexstegsmodell avser vi sedan att analysera 
Sehgal & Malati’s (2013) modell och även här återkoppla till de teorier som 
presenterats rörande motivationsfaktorer och organisationskultur. Vi har valt att 
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genomföra analysen i denna ordning då Botha et al’s (2011) sexstegsmodell berör hur 
skapandet av ett EB genomförs på ett lyckat sätt medan Sehgal & Malati’s (2013) 
modell berör vilken inverkan EB har på de anställdas produktivitet och lojalitet.  

6.2	  Analys	  av	  Botha	  et	  al’s	  sexstegsmodellen	  

6.2.1	  Target	  Group	  Needs	  
Första steget i Botha et al’s (2011) sexstegsmodell för ett lyckat EB är “Target Group 
Needs.” Med detta menar Botha et al att ett företag först och främst bör identifiera vilka 
behov målgruppen har. (Botha et al, 2011, s. 10) I vår studie framgår det att 
SkandiaMäklarna främst förlitar sig på en öppenhet inom organisation när det kommer 
till att samla in denna kunskap. Ledningen på SkandiaMäklarna menar att det är bara att 
lyfta på luren och ringa dem och att de på så sätt ska få ta del av vad de anställda tycker 
och tänker. De anställda i vår studie upplever också att kommunikationen gentemot 
huvudkontoret är god och att det är lätt att få tag i de som arbetar på huvudkontoret för 
att lyfta diverse frågor och bolla idéer. Denna öppenhet verkar vara djupt rotad inom 
organisationen och de anställda vi har intervjuat uttrycker att de alltid kan nå 
huvudkontoret och föra en dialog. Dock finns det de anställda som anser att när de hör 
av sig med åsikter och synpunkter till huvudkontoret görs det ingenting åt dessa åsikter. 
Det finns även dem som anser att beslut tas utan att rådfråga de anställda, vilket är något 
som inte alltid uppfattas som positivt.  Vi anser att trots att SkandiaMäklarna har en 
öppen och platt organisation där de uppmanar sina anställda att höra av sig med 
synpunkter är detta inte nog för att säkerställa de anställdas behov. När det dessutom 
finns fall då anställda anser sig förbisedda i beslutsprocesser eller möjligtvis ignorerade 
när de väl kommer med synpunkter, gör att kommunikationen mellan anställda och 
huvudkontoret kan bli en monolog istället för en dialog. Samtidigt är detta något som 
kan skapa utrymme för att de behov som de anställda har går huvudkontoret förbi.    
 
I vår underökning framkom det även att SkandiaMäklarna försökte få återkoppling från 
de anställda i samband med olika möten och utbildningar då de gärna bad om åsikter på 
hur de ska kunna förbättra arbetsmiljön inom företaget, samt hur de ska förbättra 
mötena/utbildningarna i sig. Denna undersökning som SkandiaMäklarna genomförde 
gjordes genom diverse enkätundersökningar. Det författarna kunde få fram kring dessa 
enkätundersökningar var att deltagarantalet tenderade att vara lågt. Trots att initiativet 
att ha undersökningar för att få en större kunskap om de anställda är bra finns det en stor 
problematik när det kommer till att få de anställda att faktiskt svara.  Vi anser att 
enkäterna tillsammans med den öppna kommunikationen är bristfällig i den mån att 
dessa två sätt inte genererar den respons organisationen faktiskt behöver för att till fullo 
förstå sina anställda.  
 
Trots att vi uppfattar detta arbete som bristfälligt verkar det dock som att ledningsnivån 
har god insyn i de problem som ligger till grund för denna studie. Vår studie har som 
bekant avsett att undersöka hur organisationen genom förståelse för de anställdas 
motivationsfaktorer och med hjälp av EB kan skapa en tillhörighet hos de nyanställda 
till företaget för att få dessa att stanna inom organisationen. Därför frågade vi såväl 
ledningsnivån och de anställda om vad de tror är den avgörande faktorn till att 
nyanställda tenderar att lämna tidigt. På denna punkt framstod det tydligt att 
ledningsnivån hade en god uppfattning om vilka dessa problem faktiskt var och att de 
hade en god förståelse för vilka behov de nyanställda hade under den första tiden inom 
företaget. De problem som ledningsnivån preciserade stämde väl överens med vad de 
anställda delgav när de beskrev de problem och utmaningar som de ställdes inför under 
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sin första tid i företaget. Här framstår det alltså tydligt att ledningsnivån har en god 
uppfattning och medvetenhet kring de problem en nyanställd kan ställas inför, denna 
medvetenhet kan dock bli bättre då vi, som tidigare nämnt, sett en bristfällig 
kommunikation i företaget. 
 
Med irrelevanta säljutbildningar menar några av de nyanställda att fokusområdet på 
dessa utbildningar har varit fel. De berättar att säljutbildningarna som erbjuds är med 
försäljare som tidigare har arbetat inom telecom-branschen där utbildningarna ha haft 
som fokus på hur de ska sälja via telefon. Detta stämmer inte överens med vad de 
anställda efterfrågar. De efterfrågar utbildning om hur de ska agera när de kommer ut 
och träffar kunden, inte hur de ska sälja via telefon. De flesta menar att denna utbildning 
har varit mer givande om det varit en rutinerad mäklare som delgett sig av sina tips och 
trix. Det finns dock en minoritet som menar att det hade varit bättre med en mer 
”generell” föreläsare, då de får en bredare kunskap. Det är dock endast 15 % som delar 
denna åsikt.    
 
I vår studie framkom det att under första tiden i företaget ställs nyanställda inför flera 
utmaningar. Främst gäller det att klara sig ekonomiskt, detta då flertalet av de anställda i 
vår studie menar att deras utbildning inte riktigt förberett dem på arbetslivet. Detta går 
emot det Jamrog (2004, s. 29) sa då han belyste att lönen inte var lika viktig för den 
anställde som andra orsaker. I fastighetsmäklarbranschen där lönen är helt 
provisionsbaserad framstår det dock som att lönen är en viktig aspekt för de anställda. 
Att utbildningen inte förbereder mäklarna på yrkeslivet framstår som mest uppenbart 
när det kommer till mäklarens säljkunskap. Gapen mellan utbildning och arbetsliv anses 
som en orsak till att nyanställda slutar inom sitt första år som mäklare, en syn som delas 
av såväl ledningsnivå som personalnivå. Detta har SkandiaMäklarna försökt att lösa 
genom att dels erbjuda en grundlön under de första tre månaderna samt genom olika 
säljutbildningar som erhålls på huvudkontoret. Konceptet av dessa initiativ anser de 
flesta anställda är bra, men de menar också att tiden för grundlönen är för kort och att 
många säljutbildningar har varit irrelevanta. Vi anser att trots att SkandiaMäklarna har 
identifierat problematiken för nyanställda och agerat utefter denna problematik, är 
gapen mellan utbildning och arbetsliv fortfarande för stor. Det som har gjort att många 
nyanställda har stannat kvar hos företaget har sin grund i att de har fått uppbackning 
från chefer och kollegor. Genom att få dela provision med en kollega eller chef under en 
längre period har gjort att nyanställda dels stannat men också fått lära sig mer av yrket. I 
de fall där den nyanställde har slussats in i arbetet genom att dela objekten med en chef 
eller kollega, ett sorts mentorskap, har givit resultat. De respondenter som har fått vara 
med om detta under sin praktik men även under sin första tid i företaget tenderat att vara 
mer positiva till framtiden och yrket än de som blivit utskickade själva och inte har haft 
möjligheten till ett liknande mentorskap. Från huvudkontoret anses det vara viktigt att 
framförallt praktikanter går med olika kollegor varje gång de gör någonting då detta 
anses ge praktikanten/nyanställde möjligheten att skaffa sig en egen uppfattning om 
yrket. Problemet med detta är att det finns tendenser i vår studie att de anställda känner 
att de blir omkring kastade istället för omhändertagna av flera olika kollegor.  
 
Dessa problem går sedermera att sammankoppla med de aspekter som Alderfer (1969) 
tog upp då han beskrev olika motivationsfaktorer hos individer. Alderfer (1969) beskrev 
att alla människor har existentiella behov, samhörighetsbehov samt utvecklingsbehov. 
Från denna teoretiska aspekt kan vi se att det finns ett behov hos de nyanställda att dels 
få en samhörighet till kontoret och framförallt den närmsta chefen för att därigenom 
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komma in i yrket fortare. Samtidigt behövs utvecklingsbehovet fyllas för att de ska 
klara av yrket själva i framtiden. Maslow (1943) skrev att trygghet var ett 
grundläggande behov hos människan som behövde uppfyllas innan denne kunde gå 
vidare i sin utveckling och uppskatta högre behov som gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande. Det framstår tydligt att de nyanställda under början av sin tid hos 
SkandiaMäklarna har saknat mycket när det kommer till trygghet, då både grundlön, 
uppbackning och utbildningar nämns som saker de har saknat. Herzberg et al (1993) 
fann också i deras studie att en anställds motivation till att arbeta kom från belöning för 
dennes insats samt från möjligheten till att göra karriär eller utvecklas inom företaget, 
vilket också var nära sammankopplat med den anställdes arbetsnöjdhet. Jamrog (2004, 
s. 29 - 30) instämde också i detta då han skrev att de anställda värdesätter en miljö i 
vilken de utmanas och utvecklas och att den organisation som kan tillgodogöra dessa 
behov också skapar en större förutsättning för att få personalen att stanna inom 
företaget. Detta har även sitt uttryck i teorierna kring Employee Value Proposition som 
är en del av EB. EVP är ett sätt för en arbetsgivare att skapa värde för de anställda 
genom att vara en önskad arbetsgivare. EVP som koncept utgörs av fem olika element, 
arbetsmiljö och tillhörighet, arbetsuppgifter där arbetslivet ska balanseras med 
utmanade arbetsuppgifter, fördelar med fokus på utveckling och att kunna göra sig en 
karriär, samt slutligen ekonomisk belöning. (Botha et al, 2011, s. 1, 10) Sett till 
aspekterna kring de motivationsfaktorer som kan ha en inverkan på huruvida den 
anställde stannar inom organisationen eller inte samt de element som ska återfinnas i ett 
EVP kan vi se att det verkar som att SkandiaMäklarna i många fall då det kommer till 
nyanställda inte klarar utav att leva upp till de förväntningar som finns. Detta ter sig 
tydligt då studiens respondenter beskriver att det som avgör om du som nyanställd 
mäklare får en bra start eller ej har sin grund i uppbackningen från chefer och kollegor, 
grundlön samt möjligheten till utbildning. Vidare verkar det alltså som att när dessa 
aspekter inte uppfylls kan detta bidra till att den som är nyanställd slutar kort efter att 
denne påbörjat sin anställning.  

6.2.2	  EVP	  Differentitation	  	  
Steg två i Botha et al’s (2011) sexstegsmodell är “EVP Differentiation.” Detta steg 
handlar om att erbjuda specifika fördelar till företagets anställda och att dessa fördelar 
ska generera en vilja hos de anställda att stanna och arbeta för företaget.  (Botha et al, 
2011, s. 1, 10) Vår studie är begränsad till ett och samma företag vilket har gjort det 
problematiskt för författarna att kunna jämföra, bekräfta eller neka huruvida 
SkandiaMäklarna differentierar sig gentemot sina konkurrenter. Från våra respondenter 
på personalnivån har vi dock fått uppfattningen att SkandiaMäklarnas unika 
erbjudande utgörs av gemenskapen inom organisationen. Den främsta anledningen till 
att de nyanställda valde SkandiaMäklarna framför konkurrenterna var att de uppfattade 
SkandiaMäklarna som en mer personlig arbetsplats i jämförelse med konkurrenterna. 
Uppfattningen är att hos konkurrenterna är du mer ett kugghjul i maskineriet medan hos 
SkandiaMäklarna ser de till individen. Vi anser att SkandiaMäklarna har lyckats med att 
förmedla ett tydligt varumärke med en klar vision, något som får dem att sticka ut på 
marknaden. Enligt Botha et al (2011, s. 1, 10) ska en lyckad “EVP Differantiation” 
skapa en vilja att vara kvar inom företaget. Flertalet av de nyanställda menar att en av 
de främsta anledningarna till att de kommer till arbetet varje dag är på grund av 
gemenskapen, den familjära och mer personliga kontakten till både kollegor, chefer och 
ledning.  
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Att det är gemenskapen och det familjära som utgör grunden till att SkandiaMäklarna 
skiljer sig ifrån sina konkurrenter anser vi har sin grund i organisationens kultur. 
Hofstede et al (2010, s. 423) skrev att organisationskulturen utgör den kollektiva 
mentala programmeringen som särskiljer en organisation från en annan. I 
SkandiaMäklarnas fall går det alltså att anta att denna mentala programmering har större 
delar av sin vikt på gemenskapen inom organisationen samt att frammana den familjära 
känslan. Enligt Aronsson et al (2012, s. 178) är det också viktigt att finna individer som 
passar in och delar de värderingar samt synsätt som organisationskulturen består utav. 
De fördelar som kommer utav denna typ av rekrytering beskrivs av Ellemers (2001, s. 
103) som sa att en individ som kan identifiera sig med organisationen och dess 
medlemmar kommer arbeta hårdare för att nå det gemensamma målet. Dessutom 
beskrev Porter et al (1974, s. 604) att en anställds engagemang gentemot organisationen 
växer sig större ju mer den anställde kan relatera sina egna värderingar till företagets 
värderingar, något som ökar sannolikheten för en långvarig relation mellan arbetsgivare 
och arbetstagare.  
 
Från de respondenter vi har intervjuat på personalnivå framstår det som att detta 
arbetssätt också återfinns och fungerar bra inom SkandiaMäklarna. Detta då dessa 
respondenter nämner organisationskulturen som har sitt fokus på gemenskap som en 
anledning till att de stannar kvar inom organisationen. Vi ställer oss dock frågande till 
de personer som lämnar, beror det på att de inte kommer in i gemenskapen som är så 
viktig hos SkandiaMäklarna och därav väljer att lämna. Dock kan vi inte uttala oss om 
huruvida detta är fallet eller ej eftersom vi inte haft möjligheten att intervjua någon som 
har lämnat organisationen. Denna problematik är dock viktig att ta hänsyn till och 
arbeta proaktivt för att överbygga. Eftersom vi ser tydliga exempel på att de som stannat 
inom organisationen bland annat nämner organisationskulturen som en anledning till att 
de har stannat kvar, är det viktigt att matcha de som anställs gentemot organisationens 
värderingar. Detta kommer förmodligen skapa ytterligare förutsättningar för att behålla 
personal inom företaget och motverka uppsägningar bland de nyanställda.   

6.2.3	  People	  Strategy	  
Nästa steg i sexstegsmodellen är “People Strategy”. Botha et al (2011, s. 1, 10) ger ett 
exempel på “People Strategy” då de beskriver att när ett företag utlovar inspirerande 
ledare måste de därefter försäkra sig om att ledarna har förutsättningar för att vara 
inspirerande. SkandiaMäklarna anser sig, och upplevs, vara ett familjärt företag där det 
inte finns någon hierarki och där alla ska hjälpa alla. Att SkandiaMäklarna är en 
organisation som ska genomsyras av gemenskap nämns av samtliga respondenter på 
ledningsnivån. Dock verkar det inte som att denna intention når ut till och återfinns i 
hela kedjan. Från intervjuerna med de anställda framgår det att denna gemenskap inte 
alltid återfinns där när anställningen hos SkandiaMäklarna påbörjas. I många fall 
berättar respondenterna på denna nivå att när de började i organisationen fick de klara 
sig själva. Detta ses i författarnas ögon som en trend inom vilken SkandiaMäklarna inte 
helt uppfyller steget “People Strategy” utan den gemenskap som utlovas finns inte 
riktigt där. Detta kan bero på att det inte finns förutsättning för chefer och kollegor till 
den nyanställde att ge denne den uppbackning som krävs, något som kommer ifrån att 
dessa chefer har sin egen månadslön i åtanke.  
 
Att SkandiaMäklarna inte till fullo lyckas uppfylla steget “People Strategy” kan också 
ha sin grund i att huvudkontoret, ledningsnivån, inte kan bestämma vad de lokala 
kontoren ska göra i detalj. Detta kan skapa en klyfta mellan vad huvudkontoret avser att 
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utlova i form av gemenskap och omhändertagande av den nyanställde och vad det 
lokala kontoret faktiskt gör. Ledningen menar att de endast kan visa trender och komma 
med förslag på hur de lokala kontoren kan motverka dessa trender, sedan är det upp till 
det lokala kontoret att göra någonting utav denna information. Detta gör att det inte bara 
blir skillnad på vad huvudkontoret utlovar men också mellan de lokala kontoren. Detta 
då ett kontor uppfattar informationen på ett sätt, ett annat kontor på ett annat och ett 
tredje bryr sig inte om informationen från huvudkontoret. En respondent berättar om 
vilka skillnader det kan vara mellan två kontor inom denna kedja. På det första kontoret 
fanns ingen chef att fråga och som nyanställd/praktikant fick du gör mycket själv. 
Medan på det andra kontoret fanns en tydlig plan för hur de skulle gå till väga under 
dessa första månader. En annan respondent berättar att hen knappt använde sig av 
praktikhandboken som huvudkontoret har gett ut för att underlätta praktiken utan gick 
mest på vad de på kontoret sade. Problematiken med att SkandiaMäklarna är ett 
franchiseföretag gör sig påmind i detta fall då det inte finns någon konsekvens i hur 
kontoren är, genererar att det finns olika förutsättningar för nyanställda beroende på 
vilket kontor de tillhör. Med detta sagt är det svårt för huvudkontoret att direkt kunna 
påverka den nyanställdes situation, vilket har gjort sig tydligt då respondenterna på 
personalnivå anser att de inte har fått den uppbackning de önskat. 

6.2.4	  Brand	  Consistency	  
EVP skall även ligga i linje med Customer Value Proposition, då företaget identifierat 
de fördelar och behov de tidigare undersökt hos målgruppen (Botha et al, 2011, s. 10). 
Företaget ska alltså ha en röd tråd som genomsyrar hela organisationen, hur företaget 
agerar internt ska återspeglas i hur de agerar externt. Detta är det fjärde steget i Botha et 
al’s (2011) sexstegsmodell, kallat Brand Consistency. I vår studie har forskarna sett 
tendenser på att respondenterna på personalnivå arbetar utefter något som de och 
företaget kallar för “kvalitetsmäklaren”. Konceptet “kvalitetsmäklaren” syftar till att de 
mäklare som arbetar för SkandiaMäklarna ska lägga ner mer tid på sina kunder och 
erbjuda dem trygga affärer med hög servicestandard. Detta introduceras för de anställda 
av ledningen under den första tiden de nyanställda är i företaget, på exempelvis olika 
introduktionsmöten. De respondenter vi har intervjuat anser att detta arbetssätt och 
koncept återger ett större värde än att bara arbeta för kunna sälja mer. När vi jämför 
detta externa synsätt med den interna företagskulturen anser vi att de går hand i hand. 
Vid samtliga intervjuer har respondenterna delgett att kvalitet är något som genomsyrar 
organisationen och att det är en del av organisationskulturen. På ledningsnivån har vi 
vid intervjuerna blivit informerade om att kvalitet i arbetet är något som alltid 
eftersträvas. Från ledningsnivå vill man erbjuda sin personal material av högsta kvalitet, 
så som en genomarbetad praktikhandbok, givande säljutbildningar och så vidare, för 
annars kommer det inte att användas. Samtidigt avser de från huvudkontoret också att se 
till att deras mäklare har marknadens bästa material. Förhoppningen är att detta 
kvalitetstänk ska synas ut mot kunderna och få SkandiaMäklarna att sticka ut på 
marknaden och därav skapa konkurrensfördelar för organisationens mäklare. Att denna 
vision genomsyrar hela organisationen och inte bara är ett koncept som ledningen 
tycker är viktig är tydligt. Samtliga respondenter på personalnivån nämner kvaliteten i 
deras arbete som något viktigt och något de är stolta över. De menar också på att de tack 
vare kvalitetstänket har mer tid till varje kund vilket gör deras service bättre och gör 
kunderna nöjdare. Samtidigt menar respondenterna på personalnivå att detta är något 
som sporrar dem till att göra ett bättre jobb och många ser inte sitt jobb som ett rent 
säljjobb, utan ett jobb där de har möjlighet att hjälpa människor med stora affärer. Ett 
vanligt uttryck hos dessa respondenter är att de “förmedlar” bostäder istället för att 
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“sälja” dem. Ett uttryck vi uppfattar som ett tydligt tecken på att detta steg i 
sexstegsmodellen, Brand Consistency, är väl uppfyllt och att SkandiaMäklarna har 
lyckats förmedla en vision som genomsyrar hela organisationen såväl internt som 
externt.  
 
Enligt Jamrog (2004, s. 30) förväntar sig de anställda inom en organisation sig att 
cheferna ska leda dem i rätt riktning samt att de ska tydliggöra vart organisationen är på 
väg. Han skrev även att den vision som ledarna inom organisationen målar upp ska vara 
av motiverande karaktär för att därigenom skapa ett engagemang hos de anställda. Detta 
menar Jamrog (2004, s. 30) också är något som ökar sannolikheten för att de anställda 
ska välja att stanna inom företaget. Vi anser att den vision som SkandiaMäklarna har 
satt upp för sina anställda är av motiverande karaktär och visionen verkar också skapa 
ett engagemang bland de anställda i organisationen. Med detta som bakgrund tror vi att 
det kan vara av vikt för SkandiaMäklarna att fortsätta nå ut med denna vision i ett tidigt 
stadie mot sina nyanställda för att på så sätt få dem att dela visionen och därav stärka 
det proaktiva arbetet för att få dem att stanna längre inom organisationen. Vi tror även 
att det är viktigt att på ett tidigt stadium försäkra sig om att de som anställs delar denna 
vision och att de kan relatera till den, något som kan motverka deras uppsägning i ett 
senare skede.  

6.2.5	  Employer	  Brand	  Communication	  	  
Detta går hand i hand med det femte steget i Botha et al’s (2011) sexstegsmodell, som 
är “Employer Brand Communication”. Detta steg går ut på att organisationen ska 
förmedla en röst som genomsyrar hela organisationen, budskapet ska med andra ord 
vara homogent och ska ske via flera olika kanaler (Botha et al 2011, s. 10). Från 
huvudkontorets sida förmedlas budskapet om “kvalitetsmäklaren” och företagets 
värdegrund ut mot de anställda genom flera olika kanaler. I våra intervjuer med 
ledningen framkommer det att huvudkontoret har flertalet möten där denna information 
framförs. Dessa möten kan vara regionmöten för lokala kontorschefer för kontinuerlig 
uppföljning, men även under introduktionsmötena med de nyanställda för att tidigt 
förmedla ett homogent budskap till de anställda. Även under kick-offer eller genom 
företagets intranät framkommer detta fenomen där ledningen framför budskapet. Utöver 
denna orala och digitala kommunikation har ledningen utarbetat en praktikhandbok där 
mäklaren kan ta del av visionen vid ett tidigt stadie. Med detta sagt använder sig 
SkandiaMäklarna av flera olika kommunikationskanaler för att förmedla sitt budskap.  
Under våra intervjuer har det framkommit att 15 % av våra respondenter som ej använt 
sig av praktikhandboken under sin praktik, de det anses vara mindre viktigt än det som 
sägs på det lokala kontoret. Utöver detta är det så att av personliga skäl har 30 % av de 
nyanställda inte deltagit i rookiemöten och en lika stor andel anser att intranätet borde 
gå att förbättra då det i dagsläget är krångligt.  
 
Något som däremot kan ses som problematiskt för SkandiaMäklarna är att de är en 
franchiseorganisation. Att varje kontor mer eller mindre är självständigt gör att de kan 
ha sin egen syn på hur budskapen från huvudkontoret ska uppfattas och utföras. Utöver 
introduktionskursen är det svårt för huvudkontoret att säkerställa att de anställda nås av 
detta budskap. Detta då respondenter på personalnivå uppgett att de inte använt sig utav 
vissa av dessa kommunikationskanaler, praktikhandboken, rookiemötena samt 
intranätet. Det finns dock ingen respondent som har uteslutit alla tre av dessa 
kommunikationskanaler. Detta gör att vi anser att informationen bör nå ut till de 
anställda på ett eller annat sätt. Vilket det bevisligen gör då samtliga, både personal- 
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eller ledningsnivå, har en homogen syn på vad företaget står för och hur det ska 
framföras ut emot kund. Detta gör att vi anser att SkandiaMäklarna arbetar mycket bra 
med att kommunicera företagets varumärke som en röst. 

6.2.6	  Employer	  Brand	  Metrics	  
Det sista steget i Botha et al’s (2011) sexstegsmodell är “Employer Brand Metrics.” 
Enligt Botha et al (2011, s, 10) inkluderar detta steg att HR-avdelningen ska struktureras 
så att de kan mäta om det företaget utlovar har förutsättning för att faktiskt kunna 
genomföras. Eftersom vår studie har som syfte att undersöka hur en organisation genom 
EB kan skapa förutsättningar för att behålla sina anställda inom organisationen är detta 
steg svårt att i sin helhet analysera. Från våra intervjuer har vi inte avsett att utvinna 
information om hur HR-avdelningen i dagsläget är strukturerad och hur arbetet kring en 
struktur för mätning av företagets förutsättningar faktiskt ser ut. Detta gör att vi enbart 
kan analysera detta steg utifrån hur organisationen aktivt arbetar för att samla in 
information om vad de bör utföra samt hur de arbetar för att möjliggöra denna 
genomföring. Här berättar ledningsnivån hos SkandiaMäklarna att de arbetar med 
enkätundersökningar i samband med möten och introducerandet av nya tjänster. Dessa 
enkäter fungerar som ett verktyg att samla in kunskap om vad de anställda anser sig ha 
för behov men även hur de upplever vad företaget utlovar samt hur befintliga 
arbetsverktyg idag fungerar. Vi anser att SkandiaMäklarna står inför samma 
problematik här som den problematik vi anser att de har när det kommer till att förse sig 
med information om sina anställda. Den låga svarsfrekvensen kring dessa enkäter gör 
att SkandiaMäklarna inte får in tillräckligt med information om vad som fungerar bra 
och vad som fungerar mindre bra. Även här anser vi att det krävs mer än att förlita sig 
på att de anställda ska höra av sig med kritik och förslag på förbättringsåtgärder. Det 
framstår som att SkandiaMäklarna tar till en del åtgärder för att samla in information 
om hur deras dagliga arbete faktiskt fungerar dock verkar det som att denna struktur kan 
bli ännu bättre, något som eventuellt kan leda till att detta steg uppfylls.  

6.3	  Analys	  av	  Sehgal	  &	  Malati’s	  modell	  
	  

 
Figur 7.  Sehgal & Malati’s ramverk – EB och dess påverkan på de anställda. 
Källa: Sehgal, K. & Malati, N., Employer Branding: a potent organizational tool for 
enhancing competitive advantage, (2013) 
	  
För att till fullo förstå sexstegsmodellen och hur den påverkar de anställdas benägenhet 
att stanna inom organisationen anser vi att en analys även ska göras gentemot Sehgal & 
Malati’s (2013) modell, som vi valt att kalla “Ramverk – gällande EB och dess 
påverkan på de anställda.”.  I denna modell framgår det hur EB når ut till de anställda 
och hur den påverkar dem.   
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Det första steget i denna modell av Sehgal & Malati (2013) berör EB som sådan, hur 
den når ut till de anställda och vilken inverkan den har på såväl de anställdas 
identifiering gentemot organisationen men även hur EB påverkar hur 
organisationskulturen uppfattas. Vi har genom vår forskning sett att SkandiaMäklarnas 
EB främst påverkas utav värdeord som gemenskap, kvalitet och öppenhet. Dessa 
värdeord påverkar direkt hur organisationskulturen, det andra steget i 
modellen, uppfattas inom företaget där flertalet anställda på både ledningsnivå och 
personalnivå uppfattar organisationskulturen som familjär och där allt arbete ska vara 
korrekt utfört. Det verkar alltså som att SkandiaMäklarna har lyckats med att förmedla 
den organisationskultur som de avser ska råda inom organisationen. Kulturen ter sig 
homogen och steget mellan EB och skapandet av organisationskultur är litet. Sett till 
modellen har alltså SkandiaMäklarna lyckats förmedla till sina anställda en kultur som 
alla också har anammat vilket skapar förutsättning för att de anställda inom 
organisationen ska nå nästa steg i modellen vilket är lojalitet mot varumärket. För att nå 
dit måste dock de anställda inom organisationen kunna identifiera sig med varumärket, 
här har vi tydligt sett att samtliga respondenter på personalnivån också verkar kunna 
identifiera sig med organisationen. Då vi bland annat har frågat dessa respondenter om 
hur de upplever SkandiaMäklarna som person och om de skulle kunna umgås med 
denna person så har samtliga svarat att det är något de skulle kunna tänka sig. Från 
dessa svar upplever vi att de anställda kan identifiera sig med organisationen då de kan 
tänka sig att vara med organisationen även privat. Flertalet respondenter har uppgett att 
de kan se organisationen som en vän de delar åsikter och tankar med, även det ser vi 
som ett tecken på att det finns en tydlig identifikation från de anställda gentemot 
organisationen. Detta ser vi som en tendens på SkandiaMäklarna har lyckats med att 
hitta de individer som Ellemers (2001) beskrev var viktiga att knyta åt sig som 
organisation. Ellermers (2001, s. 103) sa att det var viktigt att finna individer som 
identifierar sig med organisationen något som bidrog till att de stannar längre inom 
organisationen samtidigt som de hänger sig åt organisationens gemensamma mål. Även 
Porter et al (1974, s. 604) beskrev detta som viktigt då han skrev att en anställd som 
relaterar sina värderingar till företagets sannolikt kommer vara längre inom 
organisationen.  
 
Respondenterna på personalnivå har i denna studie berättat att de kan identifiera sig 
med organisationen och att de inte vill byta arbetsgivare från SkandiaMäklarna till en 
annan organisation inom samma bransch. Detta då de anställda anser att om 
SkandiaMäklarna var en person skulle de komma mycket väl överens med denne. Vissa 
går så långt att de menar att SkandiaMäklarna som person skulle likna i tankesätt och 
uppförande som mäklarna själva. Så liknande att de till och med avslutar varandras 
meningar. I och med detta anser vi att mäklarna kan identifiera sig med företaget då alla 
respondenter anser att företaget har likartade värderingar som de själva. Det 
tillsammans med att när mäklarna berättar var de ser sig själva om fem år, svarar 
majoriteten att de är kvar inom företaget. De flesta ser dock sig själva i en annan 
position inom SkandiaMäklarna, oftast som delägare, men utgångspunkten är att stanna 
kvar. Om de anställda däremot inte ser sig vara kvar inom företaget inom en 
femårsperiod är det på grund av att de bytt bransch, då de kan tänka sig att arbeta som 
säljare på ett större företag.  Det finns med andra ord ingen anställd som nämner att de 
skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare till någon konkurrent inom branschen 
samtidigt som de kommer väl överens med SkandiaMäklarnas värderingar. Dessa svar 
anser vi är intressant då nästa steg i modellen berör lojaliteten mot varumärket och 
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organisationen. 
 
Det intressanta med detta svar är att det får oss fundera över vad det faktiskt är som gör 
att nyanställda väljer att lämna organisationen. Det verkar som att någonstans mellan 
identifikationen med organisationen samt förståelsen för organisationskulturen och detta 
det tredje steget gällande lojaliteten mot varumärket så går något fel och 
SkandiaMäklarna tappar de nyanställda. Beror detta på organisationen som sådan, att de 
nyanställda inte kan identifiera sig med organisationen eller att de inte uppskattar 
organisationskulturen och därför väljer att lämna? Eller beror det på att de nyanställda 
aldrig når så långt i sin anställning att de inte hinner identifiera sig med organisationen 
samt inte hinner uppleva organisationskulturen? Alternativt kan det bero på att 
mäklaryrket aldrig var rätt för dem och att steget mellan studielivet och arbetslivet var 
för stort. Vi ser en tendens att SkandiaMäklarna lyckas skapa en organisationskultur 
som alla anställda, ledning som personal, delar. De får även dess anställda att identifiera 
sig med företaget vilket leder till att mäklarna i vår studie ser sin framtid inom företaget 
eller inom något annat yrke. Det finns ingen respondent som medger att denne funderar 
på att byta till någon annan mäklarfirma. Detta anser vi tyder på en lojalitet gentemot 
varumärket. Trots detta slutar det väldigt många nyanställda mäklare under sitt första år 
och här verkar det även som att SkandiaMäklarnas stora problem i avseende att behålla 
personal ligger. 
 
När personalen väl nått så långt att de känner en lojalitet mot varumärket, såsom 
mäklarna i vår studie gör, dröjer det inte länge innan de når det sista steget i modellen 
som berör den anställdes produktivitet. När den anställde väl har lyckats rota sig i 
organisationen och kommit in i yrket tenderar den nyanställde att uppnå 
produktivitet.  Grönroos (2012, s. 1531) skriver att det är viktigt i en 
värdeskapandeprocess att den anställde är motiverad och har en vilja att utföra denna 
process.  Vidare fortsätter Grönroos (2012) med att förklara att om den anställde inte 
håller sig till dessa faktorer kan mötet med kunden påverkas negativt. Vi anser att 
genom att de anställda har utformat en lojalitet gentemot företaget bör de motiveras och 
ha en vilja att göra ett gott arbete gentemot företagets kunder. Detta menar vi kommer 
bidra till att värdet i värdeskapandeprocessen blir högt och kommer vidare resultera i att 
produktiviteten hos dessa anställda ökar.  

6.4	  Övrig	  analys	  
Från samtliga av våra intervjuer framgår det att gemenskap är något som symboliserar 
SkandiaMäklarnas organisationskultur. Majoriteten av mäklarna nämner att denna 
kultur är god och att det ofta finns stöd och uppbackning att tillgå från kollegor och 
chefer. Men många av mäklarna menar också på att de gärna skulle vilja se mer av 
denna uppbackning och stöd i början av deras anställning inom organisationen då de 
tror att det skulle kunna bidra till att det går smidigare att anpassa sig till yrket som 
nyexaminerad. Från ledningsnivån avses det också att skapa förutsättning för att 
acklimatiseringen till yrket ska gå smidigt till och bland annat olika utbildningar 
erbjuds. Dessutom sätter ledningen stor hopp till organisationskulturen och att det ska 
finnas en hjälpande hand att tillgå för de nyanställda. Dock anser vi att det kan finnas ett 
gap mellan ledningens incitament och de anställdas personliga ansvar. Det ska icke 
förglömmas att detta yrke är av den form där alla har ett eget ansvar för sin framgång. 
Därför tror vi att det kan vara bra för ledningsnivån att även framföra detta via 
organisationskulturen, att mäklaren har ett eget ansvar i sin framgång. I nuläget framstår 
det ibland som att mäklarna förväntar sig för mycket gratis av organisationen, att 
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organisationen ska finnas där för dem i alla lägen och hjälpa dem vidare. Kanske är 
även detta fällan med en organisationskultur som baseras på gemenskap att det egna 
ansvaret mattas utav och därmed bidrar till att de anställda inte tar ansvar för sin egen 
arbetssituation. 
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7.	  Slutsatser	  
 
I det här kapitlet avser vi att framföra de slutsatser vi har dragit om hur EB med hjälp 
av motivationsfaktorer kan användas för att skapa en tillhörighet hos de anställda. 
Detta är också vad som bevisar studiens kunskapsbidrag. Studiens syfte är att skapa en 
djupare förståelse för de motivationsfaktorer som finns hos anställda men även att 
förstå hur SkandiaMäklarna kan få sina anställda att vilja stanna inom företaget. Detta 
ska bidra till att vi kan besvara studiens problemformulering, ”Hur kan företag i 
fastighetsmäklarbranschen genom Employer Branding och förståelse för 
motivationsfaktorer skapa tillhörighet hos sina nyanställda och därigenom motverka 
uppsägningar på en marknad med individuellt fokus och provisionsbaserad lön?”. I 
detta kapitel kommer vi även att framföra konkreta rekommendationer till 
SkandiaMäklarna gällande hur deras EB kan förbättras för att skapa en förutsättning 
för att behålla dess personal. Slutligen diskuterar vi även studiens slutsatser i avseende 
på hur väl studiens syfte samt problemformulering är besvarat.    

7.1	  Studiens	  slutsatser	  
Resultatet från vår studie visar att det som får våra respondenter att komma till arbetet 
är gemenskapen på arbetsplatsen. Detta är den största motivationsfaktorn som finns hos 
de anställda i nuläget och det som driver dem till att fortsätta vara en del av 
organisationen. Från våra intervjuer kan vi dock också dra slutsatsen att det som får 
nyanställda att lämna i ett tidigt skede beror på att de trygghetsfaktorer som de förväntar 
sig inte uppfylls. Det faktum att lönen är till 100 % baserad på den egna insatsen gör att 
den anställde känner sig otrygg. Även den uppbackning mäklaren får av chefer och 
kollegor är en viktig faktor i den upplevda tryggheten. Från våra respondenter på 
personalnivån framgår det tydligt att det inte är gemenskapen utan uppbackningen som 
tar en igenom de tunga perioderna. Vi kan se tydliga tendenser på att det som gör att 
nyanställda stannar på arbetsplatsen under svåra perioder är en väl fungerande 
uppbackning, varav det är kritiskt för SkandiaMäklarna att lägga fokus på denna.  
 
Den främsta anledningen till att uppbackning är viktig i denna bransch beror på det gap 
som finns mellan utbildning och arbete, något som skapar en barriär för de 
nyutexaminerade  mäklarna att tränga igenom innan de har rotat sig på marknaden. Det 
framstår tydligt att de nyutexaminerade  mäklarna upplever marknaden väldigt 
annorlunda än de hade föreställt sig. Föreställningen utgörs utav en marknad där det är 
lätt att tjäna stora pengar snabbt, men där ter sig verkligheten annorlunda. De 
respondenter vi har intervjuat har alla nämnt uppbackningen som en bakomliggande 
faktor till att de istället har kunnat anpassa sig till yrket och därmed blivit självgående.  
 
Även om den provisionsbaserade lönen bidrar till en otrygghet hos den anställde kan vi 
alltså se att denna inte är direkt avgörande. Vi kan se att de ansatser som görs för att 
erbjuda den nyanställde en grundlön under de första månaderna är bra, men det löser 
inte problemet. Framförallt bidrar inte grundlönen till en bestående trygghet för den 
nyanställde. Detta beror på att om den nyanställde inte kommit in i yrket tillräckligt bra 
under den period grundlönen har existerat, har den inte någon nämnvärd effekt på den 
upplevda tryggheten. Problemet ligger snarare i hur väl den nyanställde tas om hand och 
integreras på marknaden med hjälp av chefer och övriga kollegor.  
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När de nyanställda väl får och upplever en trygghet kring de faktorer som berör 
uppbackning från chefer samt kollegor och när de väl har acklimatiserat sig till yrket väl 
kan vi tydligt se att det är gemenskapen inom organisationen som skapar en tillhörighet 
hos de anställda gentemot organisationen. En slutsats vi kan dra är att Maslow’s (1943) 
behovstrappa är applicerbar i detta fall. Det framstår tydligt att Gemenskap inte uppnås 
fullt ut förrän stadiet Trygghet är uppfyllt. Med fullt ut menar vi att en nyanställd har 
svårt att till fullo uppskatta gemenskapen på arbetsplatsen förrän denne känner sig helt 
trygg i sin arbetssituation. Detta bidrar även till att gemenskapen inte har en lika 
avgörande roll gällande huruvida den anställde tenderar att återkomma till arbetet eller 
inte.  
 
I denna studie kan vi alltså dra slutsatsen att de steg från Botha et al’s (2011) 
sexstegsmodell som är viktigast för SkandiaMäklarna är Target Group Needs, People 
Strategy och Brand Consistency. Med andra ord är det fundamentalt att veta vad som 
efterfrågas hos de anställda och sedan ha förutsättningar för att kunna besvara denna 
efterfrågan. En slutsats vi kan dra är att om dessa två komponenter stämmer överens 
bidrar det till att anställda stannar kvar inom organisationen. Resultatet av denna studie 
visar att det är trygghet och gemenskap som utgör Target Group Needs på en marknad 
med 100 % provisionsbaserad lön och med individuellt fokus. Därför är det viktigt att 
skapa en förutsättning för att kunna leverera denna trygghet och gemenskap till de 
anställda som en form av People Strategy, vilket därmed kan motverka uppsägningarna 
på marknaden. Detta arbete ska således genomsyra hela organisationen, även kallat 
Brand Consistency. Från denna studie kan vi alltså dra slutsatsen att om 
SkandiaMäklarna uppfyller dessa steg genom sin EB har de skapat förutsättning för att 
de nyanställda ska nå enda fram till Employee Productivity som är det sista steget i 
Sehgal & Mahlati’s (2013) ramverk.   
 

7.2	  Rekommendationer	  till	  SkandiaMäklarna	  
I SkandiaMäklarnas rådande situation där många nyanställs samtidigt som många slutar 
tror vi att EB kan användas annorlunda än i dagsläget. I dagsläget läggs mycket fokus 
på gemenskapen vilket är bra, men för att få de nyanställda att nå till den punkt där de 
faktiskt uppskattar denna gemenskap är det viktig att få dem att känna tryggheten som 
kommer ifrån en god uppbackning. Denna uppbackning har omnämnts som en av de 
största faktorerna till en god anpassning till yrket från majoriteten av mäklarna. Därför 
anser vi att det kan vara en god idé för SkandiaMäklarna att rikta om sitt fokus en del 
och lägga större energi på att även skapa kvalitet i arbetet kring de nyanställda. Det vill 
säga skapa förutsättningar för att ta hand om dessa personer på ett bättre sätt. Vi tror att 
SkandiaMäklarna har mycket att vinna på att nyanställa färre men istället lägga mer 
energi på att ge dessa nyanställda en god uppbackning i form av mentorskap eller 
liknande. Det problem som finns med detta återfinns i att det är svårt att motivera de 
redan etablerade mäklarna att agera som mentor åt en nyanställd, då tid är pengar och 
det tar tid att lära upp en nyanställd. Därför tror vi att det kan vara bra att ge dessa 
etablerade mäklare ett monetärt stöd för att motivera dem till att agera som mentor åt 
den nyanställde. För att kunna skapa en ekonomisk förutsättning för detta är det av vikt 
att färre nyanställs och istället använda dessa pengar till att utfärda detta monetära stöd. 
Det är även viktigt för organisationen att komma ihåg att det varje nyanställning kostar 
relativt mycket mer än den förra, vilket även motiverar att hålla nere 
nyanställningsantalet och istället lägga mer fokus på att värna om de som rekryteras.  
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Idag gör SkandiaMäklarna det väldigt bra i termer av skapande av gemenskap på 
arbetsplatsen och detta är även vad som motiverar många av studiens respondenter att 
komma till arbetet. Vi har dock sett att en nyanställd först kommer till det stadie där 
denna gemenskap uppskattas när denne har kommit in i arbetet på ett bra sätt, oftast 
med hjälp av en god uppbackning. Detta motiverar förslaget med mentorskap än mer, 
där en god uppbackning återfinns. Vi har även sett att de utbildningar som hålls utav 
organisationen är mindre givande än att få ta del av en annan mäklares arbete samt att få 
återkoppling från kollegor och chefer. Även detta motiverar förslaget om mentorskap 
inom organisationen och här kan det även vara av idé för organisationen att erbjuda 
färre men bättre utbildningar samt att ta överskottet från de utbildningar som det skärs 
ned på och lägga de pengarna på skapandet av ett mentorskapsprogram.  
 
Respondenterna på personalnivå har även uppgett att en grundlön inte alltid är den bästa 
vägen att gå för att skapa en trygghet hos den nyanställde. Istället nämner många att de 
bättre acklimatiserar sig till yrket genom att få dela objekt med en redan duktig mäklare, 
där de kan bidra till affären som helhet istället för att fokusera på att dra in objekt själva. 
Detta gör även att de nyanställda mäklarna upplever att de får en in en fot på marknaden 
vilket underlättar för dem att komma igång själva. Slutsatsen vi kan dra från denna 
tendens talar för att de pengar som läggs på grundlönen istället kan användas för att ge 
den mäklare som tillåter delandet av objekt en ersättning för sin inkomstförlust. 
Sammantaget bidrar detta till att den nyanställde lättare kommer in i arbetet men också 
upplever känslan av att tjäna sina egna pengar vilket ökar tryggheten avsevärt mer än en 
grundlön som upphör efter cirka 3 månader.  
 
Som vi nämnde ser vi Target Group Needs som ett av de viktigaste stegen i Botha et 
al’s (2011) sexstegsmodell. Därför är det även av vikt för SkandiaMäklarna att hela 
tiden säkerställa att de vet vad de nyanställda behöver för att därigenom kunna 
arrangera sin EB på bästa sätt. I dagsläget sker informationsinsamlandet av de anställdas 
behov via enkäter. Den uppfattning vi har fått från våra intervjuer är att denna 
informationsinsamling inte fungerar optimalt och att mycket information går förlorad. 
Därför anser vi att det istället är bättre att arbeta mer kvalitativt även här och istället för 
att genomföra enkäter utföra små stickprov där deltagarna av olika event istället får ett 
samtal som syftar till att undersöka nöjdheten. Vi anser att i en organisation som 
SkandiaMäklarnas som ska genomsyras av gemenskap känns det mest logiskt att 
informationsinsamlingen kring de anställdas nöjdhet ska ske i ett forum där en dialog 
förekommer. Detta tar naturligtvis mer tid och kan också bidra till färre svar än en 
enkät, men vi anser att i ett längre perspektiv kommer organisationen att tjäna på detta 
då de får in information som ger en djupare förståelse för den anställdes behov och 
åsikter. I och med dessa rekommendationer anser vi att SkandiaMäklarna kommer att 
öka antalet nyanställda som stannar kvar inom organisationen. 
 

7.3	  Samhälleliga	  effekter	  av	  vårt	  resultat	  
Vår förhoppning med denna studie är att det ska väcka en ökad förståelse för hur utsatta 
framförallt nyutexaminerade  mäklare är och hur svårt det är att slå sig in i denna 
bransch. I och med denna studie hoppas vi att flertalet fastighetsmäklarorganisationer 
får upp ögonen för de problem som återfinns på deras marknad när det kommer till de 
frågor som studien berör, att få anställda att stanna och komma in i yrket. Utifrån denna 
insikt tror vi vidare att studien ger dessa organisationer möjligheten till att åtgärda de 
problem som finns internt inom organisationen och därigenom finner bättre sätt att 
integrera mäklarna i yrket för att därigenom också få dem att stanna längre i yrket. Detta 



 

80	  

hoppas vi leder till att många av de nyutexaminerade  mäklarna som i dagens läge inte 
arbetar med det de har utbildat sig till får en ökad förutsättning att arbeta med det yrke 
de har utbildat sig till.  
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8.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Det mesta av forskningen i området kring Employer Branding har skett utomlands. 
Även merparten av forskningen om motivationsfaktorer har framförts utanför Sveriges 
gränser. I vår studie har vi däremot verkat i Sverige, där vi kombinerat dessa två olika 
teorier. Det vår studie främst riktar sig på är hur EB ter sig mot nyanställda mäklare 
under dess första och kritiska år i arbetslivet, samt vad som motiverar de nyanställda att 
stanna kvar inom organisationen under denna period. Med detta sagt vore det intressant 
för framtida forskning att dels ha samma geografiska utgångspunkt i sin forskning som i 
vår studie, men med ett annat perspektiv. I vår studie har vi undersökt nyanställda som 
har klarat sig igenom denna tuffa period där vi fått veta vad som gjorde att de tog sig 
igenom den. Därför anser vi att det hade varit intressant att bedriva framtida forskning 
med ett perspektiv från anställda som redan har slutat. I och med detta skapas en mer 
omfattad förståelse för problemet i denna bransch vilket kan bidra till en lyckad lösning 
på problemet.   
  
Vi har även fått veta att tidigare forskning mestadels har varit inom branschområden 
som inte innefattar provisionsbaserad lön. I vår studie har vi valt att undersöka 
problematiken kring den stora mängd nyanställda som slutar under sitt första år inom 
mäklarbranschen där lönen är 100 % provisionsbaserad. Detta gör att vi har stött på 
andra slags problem än vad tidigare forskning har gjort. För vidare forskning anser vi att 
det vore det intressant att undersöka om denna problematik med nyanställda som slutar 
är något generellt för andra provisionsbaserade yrken, eller om det är specifikt för 
mäklarbranschen. Detta skulle skapa en medvetenhet om hur omfattande problemet är.   
 
Vi anser även att om framtida forskning däremot ska göras inom mäklarbranschen vore 
det intressant att veta hur denna problematik ser ut i företag som ej är franchiseföretag. 
Denna studie har som utgångspunkt att studera franchiseföretag och vi anser att 
företagsstrukturen i sig skapar problem när det kommer till att lösa problematiken krig 
att behålla nyanställda. Därför anser vi att det vore intressant att framtida forskning tar 
upp hur det ser ut i andra företag som inte är franchiseföretag, detta för att se om de står 
inför samma problematik som företaget i vår studie. Genom att i framtida studier 
studera företag som inte har en franchisestruktur eller branscher som inte är 
provisionsbaserade, skulle det gå att dra lärdomar från dessa genom att jämföra de 
studierna med vår studie. Framtida studier skulle skapa en förståelse för om vårt resultat 
är överförbart till icke franchiseföretag samt icke provisionsbaserade yrken, och vice 
versa. Detta skulle skapa en ökad medvetenhet för den givna problematiseringen och 
hur den bör lösas.  
	  



 

82	  

9.	  Sanningskriterier	  
	  
Denna studies kunskapssyn har haft sin utgångspunkt i hermeneutiken i och med att 
studien avser att skapa förståelse för de problem som studeras snarare än att avbilda 
verkligheten. Detta är också anledningen till varför vi har valt en kvalitativ 
forskningsstrategi, där fokus ligger på respondenternas svar och vad de förmedlar. I 
detta kapitel kommer studien att ställas mot vissa kriterier för att skapa en bild av 
kvaliteten av den kvalitativa forskningen jämfört med den kvantitativa. Detta beror på 
att det är viktigt att undersöka om en sann och verklig bild av den sociala verkligheten 
har framkommit under den kvalitativa forskningsprocessen.   

9.1	  Bedömningsunderlag	  för	  studien	  	  
Enligt Patel & Davidson (2003, s. 102) har inte de så annars traditionella 
bedömningskriterierna, reliabilitet och validitet, för kvaliteten i en studie samma 
innebörd när det kommer till en kvalitativ studie. Istället omfattas kvaliteten i en 
kvalitativ studie utav hela forskningsprocessen. Till skillnad från den kvantitativa 
ansatsen där stor vikt läggs vid teoriuppbyggnad, val av instrument och mätverktygen 
läggs stor vikt vid att upptäcka, tolka och förstå företeelser och livsvärlden i den 
verklighet som respondenten befinner sig i. Detta medför att validiteten i en kvalitativ 
studie omfattar hela forskningsprocessen och dess genomförande. Vidare medför även 
detta att begreppet reliabilitet inte har samma innebörd eller vikt som vid en kvantitativ 
ansats. I den kvalitativa ansatsen är det nödvändigtvis inte en dålig sak för studiens 
reliabilitet att olika svar erhålls från respondenten medan det i den kvantitativa ansatsen 
kan innebära att resultatet blir mindre trovärdigt. (Patel & Davidson, 2003, s. 102) I 
denna studie kommer vi därför att bedöma trovärdigheten och överensstämmandet med 
verkligheten utifrån de kriterier som kallas för tillförlitlighet och äkthet.  

9.2	  Tillförlitlighet	  
Att diskutera studiens tillförlitlighet är viktigt för att kunna bedöma hur väl studiens 
resultat stämmer överens med den verklighet vi har avsett att undersöka. Denna 
diskussion är också ett sätt att utvärdera studiens kvalitet. Det existerar fyra kriterier för 
genomförandet av denna diskussion och dessa är, pålitlighet, överförbarhet, 
trovärdighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354 – 356) 
 
Pålitlighet: En studies pålitlighet påverkas utav hur utförligt forskarna har redogjort för 
sin forskningsprocess (Bryman, 2011, s. 355). Därför har vi som författare till denna 
studie avsett att tydligt beskriva de val och tillvägagångssätt som har genomsyrat denna 
forskningsprocess. Vi har även i studien avsett att använda oss utav trovärdiga källor 
som alla har varit fackgranskade. Dessutom har vi följt såväl Vetenskapsrådets direktiv 
samt övriga direktiv som är viktiga att ta i beaktande vid skapandet av en kvalitativ 
studie. Detta tillsammans med att vi har gett läsaren möjligheten att kritiskt granska vår 
studie anser vi ökar studiens pålitlighet.  
 
Överförbarhet: I och med vår kvalitativa ansats har studiens fokus inte legat på att 
generalisera resultatet till en större population, därav är det av vikt för oss att istället 
fokusera på begreppet överförbarhet. Överförbarhet innebär enligt Bryman & Bell 
(2005, s. 307) bedömningen av huruvida studiens resultat är överförbara till en annan 
kontext eller situation. I vår studie framgår det tydligt vilken kontext som är rådande 
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vilket underlättar ett överförande till liknande företagsekonomiska miljöer. En utförlig 
beskrivning av fallföretaget och dess problem är gjort samtidigt som mer generella 
slutsatser utifrån detta problem är framförda. Detta menar vi stärker överförbarheten av 
denna studie gentemot andra företag inom samma bransch eller liknande branscher som 
brottas med problem av denna art.  
 
Trovärdighet: En kvalitativ metod innebär enligt Bryman (2011, s. 354) att författaren 
till studien tolkar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Detta medför att det är av stor 
betydelse för oss som författare att kunna bekräfta att vi uppfattat verkligheten på ett 
sanningsenligt sätt. Patel & Davidson (2003, s. 101) skriver att intervjuarna gör 
bedömningar då de registrerar respondenternas svar och detta kan leda till 
felbedömningar i tolkningen av den utvunna informationen. För att undvika detta och 
för att stärka det som kallas interbedömmarreliabilitet, överensstämmelsen mellan 
registrerade svar och i studien framförd information, har vi valt att spela in samtliga 
intervjuer. Detta för att kunna spela upp respondenternas svar om och om igen vilket 
bidrar till att vi kan försäkra oss om att vi har tolkat respondenternas svar korrekt. Vi 
har även skrivit ned respondenternas svar ordagrant för att minimera risken för 
missuppfattningar innan vi för in den insamlade datat i studien. Utöver detta har vi även 
avsett att jämföra våra bedömningar av det empiriska materialet för att säkerställa att vi 
som författare tolkat materialet på ett samstämmigt sätt. Genom att redogöra för våra 
tillvägagångssätt vid datainsamling, empiri- samt analysframställning anser vi att 
läsaren själv kan tolka och bilda sig en uppfattning om trovärdigheten i vår studie. Vi 
anser dock att ovanstående resonemang medför att studien kan anses vara trovärdig.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: Bryman (2011, s. 355) skriver att forskarens 
tolkningar aldrig kan anses som helt objektiva och detta är något som kan påverka 
studiens tillförlitlighet. Även Patel & Davidson (2003, s. 105) beskriver att forskaren 
bör undvika att föra in sin egen mening i den studerade företeelsen. Vårt mål har därför 
varit att genomgående undvika att våra personliga åsikter återspeglas i studien. Den 
deduktiva ansatsen ger utlopp för en stark koppling mellan den teoretiska referensramen 
och det som undersöks i samband med den empiriska studien, därför har vi avsett att 
stödja alla ställningstaganden med befintlig teori istället för subjektiva tolkningar. 
Utöver detta har vi även utfört det som Patel & Davidson (2003, s. 105) beskriver som 
kommunikativ validitet, vilket innebär att respondenterna har möjligheten ta del av 
resultatet från intervjutillfället och därmed godkänna dess innehåll. Detta menar vi 
medför att vi som författare har minimerat risken för att feltolkningar av det empiriska 
materialet. Vi menar även att detta medför att våra egna åsikter hålls utanför studien. 
Sammantaget anser vi att vi genom dessa förfaranden uppfyller detta kriterium.  

9.3	  Äkthet	  
Det andra sanningskriteriet som vi har valt att beakta är det som benämns äkthet, detta 
kriterium berör frågor av forskningspolitisk karaktär. Inunder sanningskriteriet äkthet 
finns det fem kriterier som ska uppfyllas. Dessa kriterier är, rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.  
 
Rättvis bild innebär enligt Bryman (2011, s. 357) att studien ska återge en rättvisande 
bild av respondenternas uppfattningar. Det finns en stark koppling i denna studie mellan 
de teorier samt de data som har samlats in i och med att vår intervjuguide är uppbyggd 
utifrån de teorier som studien vilar på. Genom att använda oss utav citering samt fiktiva 
namn anser vi att vi lyckas levandegöra våra respondenter och därmed återspegla deras 
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uppfattningar på ett starkare sätt i studien. Vi har även avsett att framföra varje unik 
respondents åsikter på bästa sätt vilket medfört att fokus i empiriframställningen skiljer 
sig åt mellan de olika respondenterna.  
 
Ontologisk och pedagogisk autenticitet är det andra och tredje kriteriet inunder 
sanningskriteriet äkthet. Dessa kriterier innebär enligt Bryman (2011, s. 357) att studien 
ska medföra att respondenterna får en bättre förståelse av sin sociala situation och även 
den sociala verklighet som de lever i, samtidigt ska studien bidra till att 
intervjupersonerna får en bättre bild av hur andra personer upplever olika företeelser. 
Detta är något som vi menar att vår studie gör då den dels belyser två olika perspektiv 
av det studerade problemet där ledningen står för det ena och mäklarna för det andra. Vi 
anser även att studien visar på motivationsfaktorers betydelse vid ett skapande av en väl 
fungerande EB. Vi anser även att studiens syfte ger utlopp för en förståelse för vilka 
motivationsfaktorer som är viktigast att ta i beaktande i den specifika situation som 
genomsyrar studiens problematisering. I studien presenteras tio respondenter som alla 
har åsikter om det studien avser att undersöka. Därmed anser vi att respondenterna 
genom att läsa detta, med största sannolikhet kommer att erhålla en större förståelse för 
den sociala miljö som de verkar i. Genom våra intervjuer med respondenterna hoppas vi 
att de fått en ökad förståelse eller åtminstone ett ökat intresse för de motivationsfaktorer 
som återfinns i deras arbetskontext samt betydelsen av dessa. I och med detta 
resonemang anser vi att studien uppfyller kritikerna ontologisk samt pedagogisk 
autenticitet.  
 
Katalytisk autenticitet är det fjärde kriteriet och innebär att studien ska bidra med att de 
som deltagit i den kan förändra sin situation (Bryman, 2011, s. 357). Detta kriterium 
anser vi att vi uppfyller då vi i slutet av studien kommer med rekommendationer till 
ledningen gällande hur de ska arbeta med sin EB och därigenom öka sannolikheten för 
att behålla sin personal under en längre tid. Vår förhoppning är att dessa 
rekommendationer i framtiden ska underlätta för ledningen samt övriga organisationen i 
hanteringen av dessa nyanställda. 
  
Taktisk autenticitet utgörs utav huruvida undersökningen har skapat möjligheter för att 
genomföra de åtgärder som krävs för att förändra situationen (Bryman, 2011, s. 357). 
Gällande detta kriterium är vi som författare något kluvna. De rekommendationer vi har 
till företaget är inte omöjliga att genomföra, dock kan det vara problematiskt för 
ledningen att få resterande delar av organisationen med på tåget. Vår förhoppning är att 
de rekommendationer vi har återgett åtminstone ska verka som inspiration till ledningen 
eller som en liten väckarklocka om hur arbetet skulle kunna göras annorlunda gällande 
dessa frågor. Huruvida det är möjligt att genomföra dessa ändringar låter vi dock tiden 
utvisa och SkandiaMäklarna svara på.  
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Bilaga 1: Förberedande mail till studiens respondenter.  
 
Hej!  
 
Först och främst vill vi bara tacka för att ni har valt att ställa upp på en intervju med oss.  
 
Tanken med detta mail är att informera er som respondenter lite bättre om vad som 
faktiskt kommer att ske. Intervjuerna kommer pågå i ungefär 1 timme. Syftet med 
intervjun är att vi ska få ta del av era åsikter kring SkandiaMäklarna som arbetsplats, 
vad som gör att ni trivs och hur ni ser på att arbeta i företaget. Här ser vi gärna att ni 
tänker fritt, men är det något ni inte känner er bekväma att svara på är det självklart 
okej. Dessutom kommer samtliga intervjuer att spelas in, detta för att säkerställa att vi 
inte feltolkar era svar.  
 
Ni som respondenter har rätten att vara anonyma och era svar ligger enbart till grund för 
vår studie, er anonymitet säkerställs med hjälp av fiktiva namn. Studien som sådan 
kommer vara en offentlig handling och när den är klar i mitten av juni kommer ni, om 
ni önskar, kunna ta del av varsitt exemplar.  
 
Som vi har informerat om under de samtal vi har haft med er vore det till stor fördel om 
vi kan använda något av kontorets respektive konferensrum. Om det uppstår några 
förhinder når ni oss bäst via kontaktuppgifterna nedan. 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Viktor Månsson & Anton Dahlbäck  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Bilaga 2: Studiens intervjuguide 
	  
Intervjufrågor  
Respondenter 
B= Både anställda och ledning 
A= Anställda 
L=Ledning 
 
Tema	  1.	  Bakgrund	  om	  respondenten	  
B- Namn, ålder, tid i företaget 
B- Vad innebär din tjänst? 
 
Tema	  2.	  Organisationskultur 
B- Om företaget var en person, hur skulle den vara och bete sig? 
B- Hur skulle det vara att umgås med personen? 
B- Hur skulle du beskriva företagets värderingar? 
B- Vad gör din arbetsplats speciell? 
L- Hur ser det aktiva arbetet ut för att förmedla organisationskulturen? 
	  
Tema	  3.	  Motivationsfaktorer	  
A- Hur upplever du tryggheten på din arbetsplats? 
L- Hur arbetar ni för att skapa en trygg arbetsmiljö? 
A- Beskriv gemenskapen i organisationen? 
L- Beskriv hur ni arbetar för att skapa gemenskap i organisationen? 
A- I vilka former visas uppskattning mot er anställda? 
L- Hur visar ni er uppskattning till de anställda? 
A- Anser du att möjligheten ges till personlig utveckling? Utveckla. 
L- Hur arbetar ni för att skapa personlig utveckling hos de anställda? 
A- Vad motiverar dig att gå till arbetet varje dag? Lista topp 3. 
A- Hur känns det att arbeta hos SkandiaMäklarna? Varför? 
L- Vilken känsla vill ni förmedla till de anställda? 
A- Pratar du med dina vänner om organisationen? Vad säger du? 
L- När de anställda pratar om organisationen med sina vänner, vad tror ni de pratar om 
då? 
B	  –	  Varför	  tror	  du	  att	  de	  som	  kommer	  som	  nyutexaminerade	  	  och	  blir	  nyanställda	  
tenderar	  att	  sluta	  sitt	  arbete	  efter	  mindre	  än	  1	  år?	  	  
	  
Tema	  4.	  EB	  
L- Hur arbetar ni för att säkerställa vetskapen om vad de anställda önskar och behöver i 
sin arbetsplats? 
L- Vad erbjuder ni som organisation till anställda för att differentiera er gentemot alla 
andra organisationer? 
L- Är det samma erbjudande till alla typer av anställda? Varför? 
L- Hur arbetar ni för att kunna erbjuda dessa attribut? 
L- Hur arbetar ni aktivt för att försäkra er om att de anställda inom organisationen 
förmedlar organisationens värdegrund gentemot kund? 
L- Hur arbetar ni för att säkerställa att en enhetlig bild av organisationen kommuniceras 
ut mot de anställda? 
L- Hur följer ni upp allt detta?



 

Tema	  5.	  Övriga	  frågor 
A- Var ser du dig om fem år? 
B- Har du någonting du vill tillägga som vi inte tagit upp 
	  
	  
	  	  
 


