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Sammanfattning  
Employer branding är en strategi som allt fler organisationer börjar använda sig av för att nå konkurrensfördelar genom att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetare beskrivs vilja ha en långvarig och lojal relation till organisationen då de upplever fördelar i organisationens värdeerbjudande och genom det 
identifierar sig med organisationen. Strategin har vuxit sig starkare i takt med att medarbetarna allt mer ses som organisationers viktigaste resurs och 
medarbetarna ses som länken till organisationens prestation. Denna studie har som syfte att skapa en förståelse för vad som kännetecknar medarbetare och 
tjänstemäns föreställningar om deras arbetsgivare och hur dessa kan påverka arbetsgivarens employer brand för att kunna utveckla och stärka det. Vi har i 
studien inspirerats av den kritiska realismen och antagit en kvalitativ ansats. Studien är genomförd på ett familjeägt service- och logistikföretag som säljer 
service- och logistiktjänster. Studiens resultat baseras på intervjuer gjorda med HR-chef, verksamhetschef, två driftchefer och verksamhetsplanerare. 
Medarbetarna har intervjuats genom tre fokusgrupper där totalt sexton medarbetare deltagit. Fokusgrupperna har sedan följts upp med två 
uppföljningsintervjuer med deltagare från fokusgrupperna. I studien benämns kollektivavtalsanställda som medarbetare och tjänstemänanställda som 
tjänstemän. 
 

Nyckelord Employer branding, värdeerbjudande, arbetsgivaridentitet, organisationsidentitet. 
 

Resultatet visar att tjänstemännen och medarbetarna har både gemensamma och olika föreställningar om sin arbetsgivare. De beskrev båda att deras arbete 
är varierat och att det ses övervägande som positivt för värdeerbjudandet. Det kunde dock leda till brister i kvalitén på utfört arbete. Medarbetare beskrev 
även att deras arbete var fysiskt krävande och för några av medarbetarna var det så fysiskt krävande att arbetet inte var hållbart i längden. Användningen 
och anställningsvillkoren för timanställda diskuterades av både medarbetare och tjänstemän. Medarbetarna ansåg att timanställda inte behandlades rättvist 
vilket påverkade deras föreställningar om arbetsgivaren negativt. Relationen till kollegorna beskrevs vara väldigt bra och relationen mellan tjänstemännen 
och medarbetarna beskrevs övervägande bra. De interna relationerna beskrevs vara de största motivationsfaktorerna och den största fördelen i företagets 
värdeerbjudande. Familjeföretagskontexten beskrevs av tjänstemän och medarbetare bidra till ett driv i företaget och toppstyrning med långt avstånd mellan 
ledning och medarbetare. Företaget använder sig av medarbetarpolicy och lönetrappa för att främja önskvärda värderingar och prestationer. Dessa två har 
dock visat sig vara oklara och inte alltid arbeta tillsammans vilket påverkar medarbetarnas föreställningar om sin arbetsgivare. Därför anses det viktigt att 
de klargörs och utvecklas för att de tillsammans ska kunna bidra till fördelar i företagets värdeerbjudande. 
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1 INLEDNING 
Medarbetare ses i större utsträckning som den avgörande resursen för en 
organisations konkurrenskraft eftersom medarbetarnas förmågor och kunskaper är 
starkt relaterade till hur företaget presterar (Barrow & Mosley, 2005). För att 
tillägna sig konkurrenskraft har många organisationer börjat ta fram strategier för 
att bygga upp ett attraktivt employer brand för att attrahera, motivera och behålla 
kompetenta medarbetare som ska göra höga prestationer möjliga (Schultz, Hatch & 
Larsen, 2000). Ett brand eller varumärke som det kallas på svenska är en 
uppfattning eller ett rykte om en organisation (Love & Singh, 2011). 
Arbetsgivarvarumärke är den svenska benämningen för ett employer brand.  I 
denna uppsats kommer vi använda oss av både den svenska och engelska 
benämningen då vi benämner strategin.  
 
Det har tidigare argumenterats för att det är betydelsefullt för en organisation att ha 
en stark identitet i syfte att uppmuntra anställda till att identifiera sig med 
organisationen, vilket menas bidra till högre produktivitet då det främjar 
medarbetarnas vilja att dela organisationens mål (Ashforth & Mael, 1989). Barrow 
och Mosley (2005) menar i enlighet med den tanken att en stark 
arbetsgivaridentitet kan leda till nöjdare kunder genom att personalens ökade 
engagemang och förtroende för företaget i sin tur leder till att kunderna bemöts på 
ett bättre sätt och upplever en bättre service. I en studie av Love & Singhs (2011) 
kunde det även konstateras att attraktiva arbetsgivare hade lägre 
personalomsättning, högre engagemang bland medarbetarna, samt en högre tillväxt 
än mindre attraktiva arbetsgivare.  
 
En central del av employer branding har argumenteras vara att skapa identifierbar 
och unik arbetsgivaridentitet som medarbetare identifierar sig med, vilken helst bör 
utmärka sig från sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004). Definitioner av 
employer branding hänvisar ofta till den unika upplevelsen av en arbetsgivare. 
Detta gör att strategin är komplex att studera eftersom företagets erbjudanden som 
arbetsgivare är starkt relaterat till den specifika kontext som råder inom 
organisationen (Edwards, 2010). Employer branding har fått mycket 
uppmärksamhet bland praktiker inom området, dock har området fått mindre 
genomslag inom det akademiska fältet och därmed är den teoretiska grunden för 
strategin inte färdigutvecklad (Backhaus & Tikoo, 2005; Edwards, 2010). 
Vetenskaplig forskning gällande employer branding är begränsad och har främst 
varit inriktad på hur företag ska attrahera extern arbetskraft och problematik som 
uppkommer i samband med rekrytering. Det saknas därmed forskning för att förstå 
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vad som gör att de redan anställda inom företaget attraheras av hos sin arbetsgivare 
(Maxwell & Knox, 2009). Detta är problematiskt då ett arbetsgivarvarumärke 
endast kan ge fördelar om det anses vara attraktivt av de redan anställda (Barrow & 
Mosley, 2005). Mosley (2007) menar även att företag har börjat försöka kopiera 
andra företags attraktiva erbjudande av företag med förhoppning att kunna ta del 
av de fördelar ett starkt employer brand kan ge. Detta blir problematiskt då 
strategin går ut på att försöka särskilja sig som arbetsgivare. För att finna 
vägledning gällande vad som påverkar hur medarbetare skapar föreställningar om 
den organisation de arbetar, ligger studier som berör organisationsidenitet nära. 
Alvesson och Björkman (1992) och Brønn, Engel loch Martinsen (2006) är 
exempel på studier gjorda på företag inom Skandinavien där de studerar 
organisationsidenitet utifrån medarbetarnas föreställningar, dock är forskningen 
som försöker skapa sig en förståelse utifrån interna medarbetarnas föreställningar 
arbetsgivaridentitet begränsad. Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) försöker att 
överbrygga klyftan mellan organisationsidenitet och arbetsgivaridentitet genom en 
fallstudie inom den Belgiska armén. De argumenterar för att det viktigt att studera 
en organisations identitet och attraktionskraft ihop eftersom organisationer oftast 
vill attrahera talanger genom att utveckla en bild av att vara en attraktiv 
arbetsgivare och på samma gång se till att denna bild stämmer överens med 
medarbetarnas syn på identitet inom organisationen. Deras studie stödjer att en 
organisations image och identitet fungerar som psykologiska och sociala 
verkligheter vilka är av betydelse för att förstå organisationens resultat.  
 
För att bidra med en ökad förståelse för vad det är som påverkar interna 
medarbetares upplevelse av en arbetsgivares employer brand har denna studie valts 
att göras genom en fallstudie på ett familjeägt service- och logistikföretag i en 
medelstor stad i sydöstra Sverige. I denna studie benämns företaget under namnet 
Lagra&Transportera Group, vilket är ett fiktivt namn. Denna organisation är 
intressant att studera då företaget befinner sig i en expansiv fas och när avståndet 
mellan ledning och medarbetare växer, finns ett ökat behov för en förståelse av sitt 
employer brand i syfte attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. 
Lagra&Transportera specifika kontext är också intressant då de säljer tjänster som 
medarbetarna utför. Denna studie syftar till att lyfta fram anställdas föreställningar 
om organisationen som arbetsgivare, inom koncernens största och mest etablerade 
verksamhet som benämns; Lagra&Transportera Logistics.  
 
Barrow och Mosley (2005) menar att för att kunna öka arbetsgivarvarumärkets 
attraktionskraft bör det bygga på organisationens identitet och vara djupt rotat hos 
alla organisationens medlemmar. De positiva effekterna uppstår när alla 
medarbetare i organisationen känner för varumärket och kan identifiera sig med det 
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(Schulz, Hatch & Larsen, 2000). Det första steget i en employer branding strategi 
menas vara att identifiera och utveckla det interna värdeerbjudande som företaget 
har, för att i nästa steg kunna marknadsföra erbjudandet internt och externt 
(Backhaus & Tikoo, 2005). För Lagra&Transportera var det därför betydelsefullt 
att i ett första steg få reda på hur organisationens anställda upplever dem som 
arbetsgivare för att kunna identifiera och utveckla sitt värdeerbjudande. Barrow 
och Mosley (2005) argumenterar att det är viktigt att den bild som förmedlas ut 
gällande företagets employer brand är äkta och att det främst är organisationens 
anställda som sitter inne på den informationen.  

1. 1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens allmänna syfte är att göra en lägesbeskrivning av hur tjänstemän och 
medarbetare i ett medelstort service- och logistikföretags uppfattar och upplever 
organisationen som arbetsgivare. Med medarbetare menas kollektivavtalsanställda 
och med tjänstemän menas tjänstemänanställda. 
 
Detta för att företaget ska kunna starta upp sitt employer branding arbete, i syfte att 
attrahera, motivera och behålla befintliga och potentiella medarbetare. Fenomenet 
som ska studeras är Lagra&Transportera Logistics tjänstemän och medarbetares 
föreställningar om vilka faktorer som identifierar organisationen. Med 
föreställningar menar vi dels faktabaserade uppfattningar om deras arbetsgivare, 
men även upplevelser i form av hur de värderar organisationens värdeerbjudande.  
Med utgångspunkt från Lagra&Transportera Logistics anställdas beskrivningar av 
Lagra&Transportera Logistics har följande frågeställningar formulerats; 
 

• Vad kännetecknar tjänstemän och medarbetares föreställningar om 
organisationen som arbetsgivare?  

• Hur kan dessa föreställningar om vad som kännetecknar organisationen som 
arbetsgivare förstås och vilken betydelse kan dessa antas ha för utvecklingen 
av Lagra&Transporteras employer brand? 

1. 2 Centrala begrepp 
Nedan presenteras studiens centrala begrepp och de definieras och beskrivs ur 
denna studies perspektiv.  

1.2.1 Employer branding 
Employer branding benämndes första gången 1996 av Ambler och Barrow i 
Journal of Brand Management och de definierade employer branding som;  
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“the package of functional, economic and psychological benefits 
provided by employment, and identified with the employing 
company.“(Ambler & Barrow, 1996, s.187). 

 
Det har sedan dess blivit ett allt mer populärt begrepp och allt fler organisationer 
arbetar idag med employer branding. Det är en strategi som syftar till att nå 
konkurrensfördelar genom att arbetsgivarvarumärket identifieras och 
marknadsförs. Varumärket ska hjälpa organisationen att attrahera, motivera och 
behålla kompetenta medarbetare som anses vara länken till organisationens 
prestation, överlevnad och utveckling. Attraktionen ska vända sig till både 
befintliga och potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo 2004). Denna studie 
utgår från Ambler och Barrows (1996) definition och konkurrensfördelar nås 
genom att medarbetare känner en attraktion till organisationen som bidrar till 
identifiering med organisationen.  

1.2.2 Brand 
Ett brand, hädanefter benämnt varumärke, har flera definitioner. Det mest 
förekommande i definitioner av varumärke är value system, personality, image och 
logo, vilka ska beskriva vad ett varumärke är och bidrar till. Organisationer har två 
huvudintressenter som varumärket vänder sig till och de är kunderna och 
medarbetarna. Definitioner av varumärke är antingen riktade mot en av dessa 
huvudintressenter eller mot båda. Det är dock få definitioner som vänder sig mot 
båda grupperna och kundfokuseringen är i majoritet i förhållande till 
medarbetarfokusering (De Cernatony & Dall´ Olmo Riley, 1998). Denna studie har 
ett internt perspektiv och därmed en utgångspunkt i att varumärket baseras på 
föreställningar från organisationens medlemmar. Varumärket ska även bidra till att 
öka attraktionskraften för organisationen som arbetsgivare och få organisationens 
medlemmar att identifiera sig med det.  

1.2.3 Organisationsidentitet och organisationskultur 
Med begreppet organisationsidenitet syftar vi till organisationens medlemmars 
kollektiva förståelse om vad som är distinkt, centralt och varaktigt gällande 
organisationens karaktär (Scott & Lane, 2000). Begreppet hänvisar även till hur 
medarbetarna upplever att de aktiviteter som utövas av organisationen, hör 
samman med sitt eget arbete och hur detta är kopplat till organisationen som helhet 
(Alvesson & Björkman, 1992). En organisationsidentitet har ett nära samband med 
dess organisationskultur (Alvesson, 2009). Organisationskultur definieras i denna 
studie som organisationens kontextuella karaktär, vilken innefattar medarbetarnas 
gemensamma förståelser, värderingar, interaktionsmönster, handlingar och 
användning av symboler inom organisationen (Alvesson, 2009).  
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1.2.4 Familjeföretag  
Familjeföretag skiljer sig från andra företag genom att en familj har makt över 
företagets strategiska riktlinjer genom ägarskap och ledande positioner (Chu, 
2011). Familjmedlemmar har kontrollen över företagets strategier och är de som 
styr företagets utveckling (Boxall & Purcell, 2011). Lagra&Transportera är startat 
av ett par och idag arbetar även parets barn i organisationen, andra familje- och 
släktmedlemmar finns också inom företaget. Paret har de högsta positionerna inom 
företaget men även barnen har höga positioner på huvudkontoret vilket gör 
ägandefamiljen till de styrande över företagets strategiska riktlinjer. Familjeföretag 
är därmed i denna studie en del i Lagra&Transporteras kontext.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan följer studiens teoretiska referensram som ämnar öka förståelsen för 
employer branding och dess teoretiska fält. Disposition av teorikapitel kommer 
först och följs sedan av Employer branding, Arbetet med varumärkesstrategier, 
Organistionsidentitet och företagsidentitet och avslutas med Arbetsmotivation. 
 
För att skapa en förståelse för vad som påverkar upplevelsen av 
Lagra&Transporteras employer brand har den teoretiska referensramen tagit ett 
brett spektra och har disponerats på följande vis: först redovisas tanken bakom att 
arbeta med employer branding och strategier inom organisationer. Därefter 
redogörs för ledning och chefers roll, samt hur de påverkar medarbetares 
föreställningar om organisationen som arbetsgivare. Eftersom Lagra&Transportera 
är ett familjeföretag redogörs här även för tidigare forskning inom denna specifika 
kontext. Därefter redogörs för hur organisationsidenitet/företagsidentitet och 
organisationskultur är centralt för medarbetare föreställningar och vilja till 
identifikation med organisationer. Vidare redogörs för vad kan påverka viljan till 
identifikation med en organisation. Som avslutning anammar vi en teoretisk 
förståelse utifrån behovsteori gällande arbetsmotivation och uppmärksammar hur 
det psykologiska kontraktet för att öka förståelsen gällande relationen mellan 
anställd och arbetsgivare.   

2.1 Employer branding 
Employer branding är en strategi som ska generera konkurrensfördelar för en 
organisation genom att vara en attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004).  
Employer branding beskrivs ge fördelar både internt och externt genom ett 
attraktivt employer brand. Internt ges organisationen konkurrensfördelar genom 
lägre personalomsättning, högre engagemang bland medarbetare och högre tillväxt 
(Love & Singh, 2011). Gomes och Neves (2010) visar i sin studie att effekterna av 
att arbeta med employer branding påverkar externt i form av att jobbsökandes vilja 
att söka anställning hos organisationer ökar. Attraktionen till organisationer 
påverkas av föreställningar om organisationen. Organisationens attraktionskraft är 
avgörande för att potentiella medarbetare ska söka anställning hos organisationen. 
Employer branding kan ses som medlare för att kommunicera ut attraktionskraften 
vilket gör employer branding till ett bra verktyg för att utveckla organisationens 
attraktionskraft (Gomes & Neves, 2010).  
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Varumärkesteorier som employer branding bygger på, kommer från 
marknadsföringsfältet och har genom employer branding tagits in i Human 
Resources fältet. Inträdet på HR-området har dock mötts med en del motstånd. 
Barrow och Mosley (2005) beskriver att motståndet främst byggts på att employer 
branding setts som manipulation gentemot befintliga och potentiella medarbetarna. 
De ska uppleva en attraktion till organisationen som gör att de söker sig till 
organisationen och inleder en lojal relation. Med lojal avses en långvarig relation 
som präglas av höga prestationer från medarbetaren. Vidare beskriver Barrow och 
Mosley (2005) att employer branding även kämpar mot kritik om dess verkliga 
relevans, att arbetet med att bygga ett starkt och attraktivt varumärke verkligen 
bidrar till en konkurrensstarkare organisation som presterar bättre. Denna studie 
utgår från att medarbetarna är den viktigaste resursen för att skapa 
konkurrensfördelar vilket skapar ett behov för organisationer att skapa förståelse 
för vad som attraherar, motiverar och får medarbetare att vilja ha en lojal relation 
med sin arbetsgivare. Detta motiverar arbetet med employer branding. 

2.1.1 Varumärket som ska skapa lojalitet 
Teorier om varumärken kan många gånger användas på flera intressentgrupper 
men är ofta skrivna ur kundperspektivet. Varumärken bygger på värderingar och 
förväntningar och de fastställs och antas av organisationens medlemmar och tolkas 
och omdefinieras av kunderna. För att skapa fördelar med ett varumärke är det 
avgörande att alla organisationens medlemmar arbetar tillsammans för att 
säkerställa att det utlovade varumärket stämmer överens med kundernas upplevelse 
(De Chernatony & Dall´ Olmo Riley, 1998). På samma sätt är det viktigt att 
varumärket som sänds ut till befintliga och potentiella medarbetare upplevs som 
sanna för att skapa fördelar genom exempelvis identifikation med varumärket 
(Barrow & Mosley, 2005). Det är därför viktigt att ta reda på hur andra förstår och 
tolkar varumärket för att inte riskera negativa effekter i form av exempelvis 
negativ ryktesspridning. Detta kan skada relationsbyggandet till viktiga intressenter 
så som kunder och medarbetare. Just relationsbyggande är en viktig del i syftet 
med ett starkt varumärke som ska attraherar intressenter till att bygga upp en 
relation med organisationen (De Chernatony & Dall´ Olmo Riley, 1998). Det har 
tidigare beskrivits att employer brandings teoretiska grund inte är färdigutvecklad 
på en forskningsmässig nivå vilket har gjort att teorier från andra forskningsfält har 
varit betydelsefulla i denna studie. Detta för att fylla ut de glapp som finns i 
employer brandingteorier och därmed kunna öka förståelsen för vad som påverkar 
anställdas som är en av företagets intressenter, föreställningar om sin arbetsgivare. 
I ett led att utveckla varumärket för att främja upplevelser av en attraktiv 
arbetsgivare som anställda vill inleda en lojal relation med.  
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Hongwei, Yan & Lloyd (2012) beskriver att identitetsteorier har blivit viktiga för 
att förklara hur ett varumärkes attraktionskraft, påverkar intressenters vilja att vara 
lojala mot organisationen genom identifikation För att skapa förståelse för 
relationen mellan organisationen och dess intressenter har social identitetsteori 
visat sig vara betydelsefull, eftersom den redogör för hur människor skapar 
identifikation med organisationer. Ett varumärke påverkas inte bara av 
intressenters upplevda värde, tillfredsställelse och förtroende utan påverkas också 
av lojaliteten gentemot varumärket. Varumärkesidentitet beskrivs påverka 
varumärkesidentifiering vilket beskrivs vara viktigt för att skapa lojala relationer 
till intressenter. Lojaliteten påverkas i sin tur också av intressenters upplevda 
värde, tillfredsställelse och förtroende för organisationen. Detta visar på 
komplexiteten i att genom varumärkesidentitet nå lojalitet genom identifikation 
som antingen direkt leder till lojalitet eller går genom det upplevda värdet, 
tillfredsställelsen och förtroendet. Denna beskrivning av hur varumärkets identitet 
ska leda till lojala intressenter baseras på kundlojalitet (Hongwei et al., 2012). De 
Chernatony och Dall´ Olmo Riley (1998) menar att varumärkesteorier ofta även 
kan appliceras på andra intressenter.  

2.2 Arbetet med varumärkesstrategier 
Varumärkesteorier används för att ta fram strategier som skapar 
konkurrensfördelar (Wood, 2000). Strategier byggs upp för att skapa 
konkurrensstarka organisationer som attraherar kunder, investerare, leverantörer, 
medarbetare och andra intressenter (Boxall & Purcell, 2011). 
Konkurrensfördelarna nås genom att organisationer erbjuder fördelar för dess 
intressenter som därför väljer att inleda en lojal relation till organisationen (Wood, 
2000). Genom att vara konkurrensstark och attraktiv kan organisationer konkurrera 
om intressenterna och därmed de bästa medarbetarna. Dessa medarbetare ska sedan 
vara del i organisationens prestation och framgång genom sina kompetenser. För 
att strategier ska ge de positiva effekterna är det avgörande att organisationer 
klargör vad organisationen erbjuder som kan göra organisationen attraktiv 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Alla inom organisationen måste arbeta mot samma mål 
vilket gör det viktigt att identifiera varumärkets nuvarande status och definiera 
strategins syfte och mål för att möjliggöra att alla arbetar mot samma mål. Genom 
att bygga upp ett varumärke som differentierar sig från konkurrenterna och 
utveckla en igenkännbar identitet kan organisationen attrahera, motivera och 
behålla medarbetare (Love & Singh, 2011). 
 
Varumärkesstrategier bör ses som ett långsiktigt arbete för att skapa de önskvärda 
och positiva effekterna som beskrivs komma långsamt i takt med att varumärket 
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styrka och värde byggs upp. Varumärkets styrka baseras på graden av hur väl 
intressenter känner en tillhörighet till organisationen och varumärkets värde 
baseras på framtida resultat. De båda hänger nära samman och det är därför viktigt 
att uppbyggnaden av ett varumärke som ska skapa konkurrensfördelar fokuserar på 
båda delar (Wood, 2000). 

2.2.1 Högre ledning och chefens roll 
Strategier byggs oftast upp av chefer och högre ledning (Boxall & Purcell, 2011). I 
varumärkesbyggande har chefer en viktig och avgörande roll för att driva och 
sprida arbetet med strategin. Chefen bör leda och försöka maximera både 
varumärkets styrka och värde. Arbetet för att driva och sprida varumärket och 
strategin bör noggrant arbetas ut för att nå de önskvärda effekterna (Wood, 2000). 
Cheferna påverkar organisationens varumärke både genom att de har ansvar för att 
driva och sprida strategier och genom att deras arbete påverkar medarbetarnas 
föreställningar om organisationen. Detta skapar ett behov av att cheferna lyckas 
driva och sprida strategin på ett sätt som skapar positiva effekter för 
varumärkesbyggandet samtidigt som deras ledarskap bidrar till positiva 
föreställningar om organisationen (Boxall & Purcell, 2011).  
  
Linjechefer och andra chefer som har kontinuerlig kontakt med medarbetarna blir 
ofta nyckelpersoner för att sprida strategierna och få alla att arbeta mot samma 
mål. Chefernas val av kommunikationsvägar för att sprida strategierna påverkar 
hur medarbetarna upplever deras arbete, vad de ska göra och vad som förväntas. 
Många gånger är det skillnader i chefernas intentioner och medarbetarnas 
upplevelser vilket skapar ett behov av att det finns en intern gemensam förståelse 
(Boxall & Purcell, 2011). Beslut som är tagna av högre chefer bör kommuniceras 
ut till medarbetarna genom en fysisk presentation för att öka förståelsen och 
följsamheten (Barrow & Mosley, 2005). Alla måste arbeta mot samma mål vilket 
gör det viktigt att alla förstår syftet med varumärkesstrategin och vilka mål som 
organisationen önskar uppnå (Wood, 2000). För att detta ska vara möjligt är det 
viktigt att cheferna har förmåga och förutsättningar att kunna kommunicera ut 
intentionen och leda medarbetarna mot de önskvärda prestationerna (Boxall & 
Purcell, 2011). Chefers kommunikativa kompetens och ledarskapsstil har visat sig 
avgörande för medarbetarnas tillfredsställelse med sitt arbete och 
kommunikationen mellan chef och medarbetare. Tillfredsställelsen påverkar i sin 
tur medarbetarnas prestationer vilket gör det betydelsefullt för organisationer att 
främja chefers kommunikationskompetens. Detta kan med fördel göras genom 
kommunikationsutbildningar med chefer och ledare inom organisationen 
(Madlock, 2008).  
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2.2.2 Chefens betydelse för medarbetarnas föreställningar 
Ledare har ofta en roll av en symbolfigur för organisationen, vilket i sin tur har 
inflytande på medarbetarnas trivsel och motivation på arbetsplatsen (Kauffman & 
Kauffman, 2010). Själva kärnan av ledarskap utgörs av påverkan och resultatet av 
ledarens genomförda påverkanshandlingar menas kunna delas in i engagemang, 
följsamhet och motstånd. Hur ledare kan påverka medarbetare måste sättas i 
relation till de motiv och uppfattningar medarbetaren har, med ledarens handlingar 
och den kontext som påverkan äger rum (Yukl, 2012).  
 
Yukl (2012) hänvisar till Kelmans (1958) tre påverkansprocesser varav den första 
är instrumentell följsamhet vilken innebär att medarbetaren genomför en uppgift 
mot en konkret belöning, vilken ledaren har befogenhet att ge. Anledningen till att 
medarbetaren är följsam är ett resultat av att det finns en förväntan om en konkret 
förmån och den arbetsinsats som medarbetaren gör är vanligtvis inte större än vad 
som krävs för att nå belöningen. Den andra påverkansprocessen som beskrivs är 
internalisering, vilket innebär att medarbetaren blir motiverad till att stödja och 
genomföra förslag som ledaren presenterar, då dessa anses aktivt gynna och 
stämma överens med medarbetarens egna värderingar, övertygelser och självbild. 
De förslag som ledaren för fram, som exempelvis kan beröra planer, strategier eller 
mål, integreras i medarbetarens elementära värderingar och uppfattningar. 
Medarbetaren blir engagerad oavsett om arbetsinsatsen förväntas resultera i 
konkreta fördelar eller inte. Den tredje påverkansprocessen sker genom personlig 
identifikation, vilket innebär att medarbetaren härmar ledarens beteende eller antar 
liknande ståndpunkter för att göra ledaren till lags eller likna denna. Medarbetarens 
behov av acceptans och uppskattning från ledarens sida fungerar här som en 
motivator. Om ledaren är tillmötesgående kan medarbetaren tillgodose sitt behov 
av acceptans (Yukl, 2012).  
 
Hur vi människor värderar och orsaksförklarar våra egna och andras handlingar 
brukar benämnas som att vi gör attributioner (Kauffman & Kauffman, 2010). 
Medarbetares attributioner är av stor betydelse gällande företagsledare då de sitter 
inne på ett stort inflytande vilket verkar över längre perioder. Detta är 
betydelsefullt för organisationens överlevnad då detta påverkar företagets 
möjligheter till att kunna genomföra innovativa förändringar gällande 
organisationens strategi. Medarbetare gör attributioner om ledarens kompetens och 
intentioner. Detta görs ofta genom att värdera ledarens handlande, vad som 
presteras av arbetsgruppen och organisationen och yttre omständigheter för att 
skapa sig en förståelse om ifall det är ledaren som är ansvarig gällande framgångar 
eller misslyckanden. Det finns många faktorer som utgör en påverkan av hur 
medarbetare upplever ledaren som effektiv, och det är vanligt att ledarens 
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prestationer värderas i relation till dess förmåga att vara effektiv. En ledare anses 
vara mer kompetent då arbetsresultaten förbättras än försämras. Medarbetare 
bedömer även vad för slags intentioner ledaren har med sitt handlande. Ledare som 
visar att han eller hon bryr sig om sina anställda och sitt uppdrag, mer än om sin 
personliga karriärutveckling tillägnar sig större respekt hos medarbetarna. 
Uppenbara självuppoffringar för organisationen, från ledarens sida, kan hos 
medarbetarna betraktas som att ledaren är äkta och engagerad (Yukl, 2012). 
Chefers ledarskap påverkar även i vilken grad medarbetarna känner att chefer har 
förtroende för medarbetarna. En hög grad av förtroende bidrar till att 
ansvarstagandet för sitt arbete ökar, vilket i sin tur genererar högre prestationer för 
organisationen. För att skapa förtroende kan det vara fördelaktigt med ledarskap 
som skapar delaktighet i jämförelse med mer kontrollerande ledarskap. 
Delaktigheten ökar upplevelsen av att cheferna har förtroende för medarbetarna 
och därmed ansvarstagandet (Salomon & Robinson, 2008). 

2.2.3 Chefen och organisationskulturen 
På en mer strategisk nivå kan högsta ledningen påverka medarbetarnas motivation 
och agerande, genom att förändra kulturen i en organisation. Organisationskulturen 
är betydelsefull eftersom den underlättar medarbetarnas förståelse av omgivningen 
och hur de ska påverkas av den (Yukl, 2012). I arbetet med att bygga upp ett starkt 
varumärke är det av stor betydelse att det tas hänsyn till de strukturer och rådande 
kultur som finns hos organisationen. Detta för att på ett effektivt sätt kunna 
kommunicera ut och sprida varumärket och strategin (Wood, 2000). Det är 
samtidigt också viktigt att ta hänsyn till att chefer är viktiga delar i spridningen och 
bärandet av den rådande organisationskulturen (Zheng, Yang & McLean, 2010). 
Alvesson (2009) menar att organisationskulturen är svår och komplex att förstå och 
att det hos högre chefer ofta inte finns en tillräckligt djupgående förståelse om hur 
organisationer fungerar utifrån ett kulturellt perspektiv. Han riktar också kritik mot 
“paketlösningar” som ska påverka organisationens riktningar på olika vis då dessa 
ofta innefattar en allt för förenklad bild på kulturens orsakssammanhang.  
 
Yukl (2012) menar att i vilken grad en ledare kan påverka organisationskulturen 
beror på vilket utvecklingsstadium företaget är i. Vidare kan kulturen påverkas 
genom att hantera formella program och system för att främja vissa värderingar 
och ideal inom företaget. Exempel på detta är att socialisera in nyanställda genom 
introduktionsprogram eller använda sig av mentorer som får verka som förebilder 
för att kommunicera ut organisationens kultur (Yukl, 2012). 
Introduktionsutbildningar kan även användas för att kommunicera ut 
organisationens mål vilket beskrivs vara viktigt för att få engagerade medarbetare 
som agerar i linje med organisationsmålen (Boxall & Purcell, 2011). Ett annat sätt 
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att påverka kulturen är genom de kriterier som används för att ge ut konkreta 
belöningar till de anställda, då dessa direkt signalerar vad som anses bör 
eftersträvas inom organisationen. Vilka kriterier som gäller vid nyanställningar och 
befordran av medarbetare delger också vilka värderingar som företaget står för. 
Beroende på hur organisationen är strukturerad kan den förmedla värderingar och 
inställningar gentemot personal och tillvägagångssätt. Om beslutsfattande är 
centraliserat till ledningsnivå kan detta förmedla att ledaren är den som är bäst 
lämpad att ta avgöranden, medan om arbetet är fördelat genom självstyrande 
grupper kan det delge att organisationen tror på medarbetares egna initiativ (Yukl, 
2012). 
 
Ledaren bör medvetandegöra vilka värderingar och ideal som är betydelsefulla och 
hur visionen ska nås i form av långsiktiga mål och strategier. Skriftliga 
redogörelser av värderingar och filosofier kan vara brukbara som komplement till 
kommunikation, men dessa måste stödjas av ledarens agerande och beslut för att 
vara trovärdiga (Yukl, 2012).  Värderingar och mål bör dock tas fram tillsammans 
med medarbetarna för att skapa ett ökat engagemang och möjlighet till att få de 
godkända och därmed bättre rotade bland organisationens medlemmar. Genom att 
medarbetarna är med vid framtagningen av organisationens värderingar ökar 
möjligheten för att värderingarna speglas i medarbetarnas beteenden (Barrow & 
Mosley, 2005). Ledaren kan uppmuntra de anställda att följa värderingar och 
förväntningar genom att exempelvis själv agera lojalt mot företaget. Vid arbetets 
genomförande kan ledaren kommunicera vilka prioriteringar som gäller i form av 
att ställa frågor samt ge positiv eller negativ återkoppling. Budskap förmedlas även 
genom att inte visa uppmärksamhet till medarbetarnas beteende (Yukl, 2012).  

2.2.4 Familjeföretagskontextens påverkan på företaget 
För att få fördelar av att det är ett familjeföretag visar Chu (2011) att det är av 
betydelse att familjemedlemmar har ledande positioner inom företaget. Fördelarna 
beskrivs komma då familjen är aktiv i sitt ledarskap och har hög kontroll över 
företaget. Familjeföretag präglas också ofta av entreprenörskap från den ägande 
familjen som bidrar till företagets prestation och utveckling (Eddleston, 
Kellermanns och Zellweger, 2012). Eddleston et al. (2012) visar i sin studie ett 
positivt samband mellan entreprenörskap och långsiktiga strategier men för att 
främja entreprenörskap i ett familjeföretag krävs det finansiellt kapital. Det 
finansiella kapitalet möjliggör strategiska fördelar och investeringsmöjligheter som 
är en viktig del i entreprenörskapet. Författarna fann dock inget positivt samband 
mellan deltagande styrning och entreprenörskap. Detta förvånade då tidigare 
forskning visat på betydelsen av både familjechefer och styrelse för 
familjeföretagets strategiska planering och prestation. Salomon och Robinson 
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(2008) beskriver exempelvis att delaktighet i styrningen av företag är viktigt för att 
skapa engagemang. Vidare menar Eddleston et al. (2012) att det kunde ses som en 
fördel för entreprenörskapet att styrningen inte delades utan att styrningen i första 
hand skedde av ägarfamiljen. Orsaken beskrevs kunna ligga i att delad styrning 
bidrar till tveksamhet, konflikter och en tröghet i beslutsfattande situationer. 
Familjeföretag har kritiserats för att skapa arbetstillfällen för familjemedlemmar 
oavsett deras kompetens. Eddleston et al. (2012) beskriver dock i sin studie att om 
familjemedlemmar i familjeföretag brister i sin kompetens kan det kompenseras 
genom deras engagemang för företaget.  

2.3 Organisationsidentitet och företagsidentitet 
Edwards (2010) menar att mycket forskning som berör employer branding 
angränsar till studier om organisationsidentitet (Organizational identity). Det är 
svårt att finna en avgränsning mellan dessa två fält, eftersom båda utgår ifrån idén 
om att organisationer har någon form av identifierbar karaktär, vilken främst kan 
upplevas av de anställda inom organisationen. Alvesson och Björkman (1992) 
definierar organisationsidentitet som ett kollektivt fenomen av hur medarbetarna 
upplever att de aktiviteter som utövas av organisationen, hör samman med sitt eget 
arbete och hur detta är kopplat till organisationen som helhet. 
Organisationsidentitet innefattar även till vilken grad organisationen står för något 
speciellt och att den har tydliga gränser i förhållande till omvärlden (Alvesson & 
Björkman, 1992). Enligt Scott och Lane (2000) uppkommer organisationsidentitet 
från en komplex, dynamisk och ömsesidig interaktion mellan ledning, 
organisationsmedlemmar och andra intressenter. 
  
Schultz, Hatch och Larsen (2000) menar att identitetsteorier återfinns inom flera 
olika forskningsfält och benämns därför ibland olika. Inom marknadsföringsfältet 
talas det istället om företagsidentitet (Corporate identity) vilket definieras som hur 
organisationer marknadsför sitt erbjudande till interna och externa intressenter. 
Teorier som berör företagsidentitet behandlar definitioner av “vilka vi är”, “vilka 
vi vill vara” och hur detta kan kommuniceras utåt, medan organisationsidentitet 
beskriver hur organisationers medlemmar uppfattar och förstår “vilka vi är” och 
“vad vi står för som organisation”. Studier som berör organisationsidentitet 
fokuserar främst på det interna, det vill säga hur organisationens medlemmar 
skapar identitet och känner samhörighet till organisationen. Företagsidentitet är 
något som planeras och tas fram av högre chefer medan organisationsidentiteten, 
menas uppstå mer informellt i organisationen. Detta på grund av att identiteten 
baseras på organisationens medlemmars känslor och tankar om organisationen. 
Interna aktörer kan dock ta del av företagsidentiteten genom marknadsföring och 
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därmed kan en jämförelse mellan de olika identiteterna ske. Det är därför viktigt att 
företagsidentiteten och organisationsidentiteten går att kombinera för att skapa en 
positiv och sanningsenlig bild av organisationen. Eftersom denna studie har 
fokuserat på interna föreställningar om Lagra&Transportera Logistics som 
arbetsgivare, har denna studie använt begreppet organisationsidentitet. 

2.3.1 Organisationskultur 
Ett närliggande begrepp då det talas om organisationsidentitet är 
organisationskultur, vars innebörd, liksom organisationsidentitet är ett 
omdiskuterat område (Alvesson, 2009). Enligt Schein (2004) kan 
organisationskultur beskrivas som hur organisationsmedlemmarna handlar, 
använder symboler och skapar gemensamma värderingar och åsikter. 
Organisationskultur berör alla aspekter av en organisations vardagsliv, mening, 
värderingar och föreställningar vilka är uttryckta och kommunicerade. 
Organisationsidentiteten kan därmed sägas skapas i en kulturell kontext. Alvesson 
(2009) menar att kulturen inte finns hos den enskilda personen utan att den finns 
som en gemensam referensram mellan människor och grupper.  För att en distinkt 
organisationskultur ska kunna utvecklas måste medlemmarna identifiera sig med 
organisationen. Om en organisations identitet är svag kan det leda till att 
medlemmarna hittar andra identitetskällor, som exempelvis yrkestillhörigheter, 
speciella arbetsuppgifter eller avdelningar. Detta kan i sin tur leda till att 
medlemmar inom organisationen i varierade omfattning, delar organisationens 
normer och värderingar. Yukl (2012) beskriver att kulturen har en viktig funktion 
då den underlättar vår förståelse av omgivningen och hur vi ska reagera på den, på 
detta vis kan oro, osäkerhet och förvirring minskas inom organisationen.  

2.3.2 Organisationsidentifikation 
Stora delar av teorier som förklarar organisationsidentitetens karaktär bygger på 
Ashforth och Maels (1989) sociala identitetsteori. Teorin bygger på att människor 
klassificerar sig själva och andra i sociala kategorier som exempelvis 
organisatorisk tillhörighet, kön eller ålder. De sociala kategoriernas funktion är att 
kognitivt segmentera och skapa ordning i den sociala miljön. Detta syftar i sin tur 
till att hjälpa individen att skapa meningsfullhet och identifiera sig med andra 
människor. Genom social klassificering blir det även möjligt för individen att 
kunna definiera sig själv i den sociala miljön och genom jämförelse med andra 
skapa en uppfattning om sitt jag. På samma vis som att människor identifierar sig 
med sociala grupper kan människor även identifiera sig med en organisation. 
Dutton, Dukerich och Harquail (1994) menar att hur mycket medarbetare 
identifierar sig med sin organisation varierar. De menar att då medarbetare 
identifierar sig starkt med sin organisation representerar de organisationens 
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tillskrivna egenskaper och även hur de uppfattar sig själva. 
Organisationsidentifikation kan därmed beskrivas som i vilken grad en 
organisationsmedlem definierar sina egna och organisationens egenskaper lika. 
Enligt Kauffman och Kauffman (2010) har vi ett grundläggande behov av att få oss 
själva att framträda på ett positivt sätt vilket gör att vi gärna väljer att tillhöra 
grupper som är attraktiva. Men genom tillhöra en viss grupp finns det även en 
tendens till att vi upplever människor i andra grupper som vi jämför oss med i mer 
negativa dager. Schult, Hatch och Larsen (2000) beskriver att känna tillhörighet 
och engagemang är viktiga bitar som ska leda till en kognitiv och emotionell grund 
som organisationsmedlemmarna bygger sin samhörighet på och när de skapar en 
meningsfull relation med organisationen. Det har vidare argumenterats av Ashfort 
och Mael (2004) att organisationsidentiteten är betydelsefull just i syftet att 
uppmuntra sina anställda att identifiera sig med organisationen. Att identifiera sig 
med en stark organisationsidentitet kan i sin tur främja att medarbetarna känner 
meningsfullhet då prestationerna får betydelse för den grupp som man ingår i. 
Scott och Lane (2000) menar att det finns en risk för att medarbetare som 
misslyckas med att identifiera sig med sin organisation får mindre förtroende för 
organisationen och endast stödjer dess mål i den mån som det gynnar personen 
själv. Låga nivåer av identifikation gör alltså att individen främst prioriterar sina 
egna intressen före organisationens.  

2.4 Arbetsmotivation 
Att medarbetare känner motivation på arbetet är en avgörande faktor för att 
medarbetare ska prestera och vilja stanna kvar hos organisationen. Motivation är 
också något som är föränderligt och något som kontinuerligt måste uppehållas. Det 
är därför viktigt för organisationer att ha en strategi för att upprätthålla motiverade 
medarbetare som identifierar sig med organisationen, vill stanna hos 
organisationen och prestera i enlighet med de organisatoriska målen. 
Motivationsfaktorer bör bestå av både yttre och inre faktorer. De yttre 
motivationsfaktorerna är materiella och sociala belöningar i form av exempelvis 
lön och befordran. Inre motivationsfaktorer syftar till att medarbetare ska känna sig 
tillfredsställda med sitt arbete och därmed binda sig till organisationens 
värderingar och normer samt identifiera sig med organisationsidentiteten (Boxall & 
Purcell, 2011).   

2.4.1 Behovsteori  
Begreppet motivation är komplext och innefattar biologiska, psykologiska och 
sociala faktorer (Kazemi, 2009). Behovsteorierna är de förklaringsmodeller som 
har haft störst inflytande på hur vi förstår den mänskliga motivationen och de 
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syftar till den drivkraft som vill få de fysiologiska och psykologiska behoven 
tillfredsställda (Kauffmann & Kauffmann, 2010). Maslow (1943) beskriver de 
mänskliga behoven och delar in dem i fem olika hierarkier. Dessa fem hierarkier 
innehåller två huvudtyper: varav de lägsta tre är bristmotiv och de högsta två är 
växtmotiv. En grundläggande tankegång i teorin är att behoven behöver bli 
tillfredsställda i en hierarkisk ordning, det vill säga att bristmotiven måste 
tillgodoses innan växtmotiven sätts in. Dock menar Kauffman och Kauffman 
(2010) att detta resonemang är starkt kritiserat och att forskning snarare visar att 
behoven inte behöver följa den hierarkiska ordningen. Oavsett vilken ordning 
behoven behöver tillgodoses, utgår vi i denna studie ifrån denna teori för att 
förklara grundläggande mänskliga behov för motivation.  
 
Det första steget i hierarkin beskrivs innefatta de fysiologiska behoven, vilka 
beskrivs som de biologiska drifterna vilka är av största betydelse för individen ska 
kunna leva och anpassa sig till omgivningen (Maslow, 1943). I arbetslivet brukar 
det talas om att lönen är ett sådant, eftersom det möjliggör att individen kan 
tillgodose sina grundläggande behov. Lön är dock vanligtvis inte den avgörande 
faktorn till om medarbetare väljer ett arbete eller hur vida medarbetare väljer att 
stanna kvar, men är fortfarande en viktig motivationsfaktor (Child, 2005). Rynes, 
Gerhart och Minette (2004) visar dock vidare i sin studie att det finns en skillnad i 
hur människor värderar lönen och hur de agerar. Lönen har en större effekt på 
människors beteende än vad som beskrivs i undersökningar baserade på 
människors egna skattning av lönens betydelse vilket gör lönen till en viktig faktor 
i människors val av arbetsgivare.  Boxall och Purcell (2011) beskriver att 
medarbetare bör känna att deras lön är rättvis och att det finns en balans mellan 
medarbetarens prestation och belöning. Prestationsbaserad lön är exempel på hur 
organisationer arbetar med lön som motivationsfaktor för att motivera medarbetare 
till att prestera (Boxall & Purcell, 2011). Nästa nivå i Maslows (1943) hierarki är 
trygghetsbehovet vilken sätts in då det fysiologiska behovet har tillgodosetts. Detta 
behov innefattar att individen befinner sig i en miljö där personen ej utsätts för 
fysisk eller psykisk skada. Kauffman och Kauffman (2010) nämner att vetskapen 
om att få behålla sitt arbete kan räknas under denna kategori.  
 
Nästa steg i Maslows (1943) hierarki är det sociala behovet vilket är den högsta 
nivån av bristmotiven.  Kazemi (2009) argumenterar för att vi är beroende av att 
samspela med andra människor för att få motivationen att leva vidare. På detta vis 
blir de sociala relationer på arbetsplatsen en viktig källa till motivation för arbetet. 
Madlock och Booth-Butterfield (2012) menar att arbetsrelationer ger stimulans och 
kan fylla människors sociala behov. Goda relationer och kamratskap med 
arbetskollegorna bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse, ökat engagemang för 
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sitt arbete och minskat utanförskap. Dessa bitar leder i sin tur till att 
arbetsprestationerna ökar vilket skapar fördelar för de organisationer med ett 
arbetsklimat som främjar kamratskap. Stöd från kollegor är också en viktig del i att 
främja tillfredsställda medarbetare då kollegorna anses vara det bästa stödet i 
arbetsrelaterade situationer eftersom de kan förstå situationen på ett annat sätt än 
personer utanför organisationen. Det fjärde behovet i Maslows (1943) 
behovstrappa är uppskattning, vilken är den första av de två växtmotiven, som nu 
är motivatorer för personlig utveckling. Medarbetare behöver känna sig behövda, 
delaktiga och känna att de bidrar till organisationens framgång. För att skapa denna 
känsla är det viktigt att medarbetare får feedback och information om vad som 
händer inom organisationen (Boxall & Purcell, 2011). Waldermarson i Kazemi 
(2009) menar att bli bekräftad är avgörande i betydelse för hur människor upplever 
sin egen förmåga, eftersom vi med hjälp av andra människors reaktioner skapar 
föreställningar om oss själva.  
 
Det högsta steget i hierarkin är självförverkligande, vilket innebär att individen får 
möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som personen besitter (Maslow, 
1943). Att som medarbetare få använda sina kunskaper och kompetenser bidrar till 
att öka arbetstillfredsställelsen och därmed motivationen till att prestera på en hög 
nivå (Boxall & Purcell, 2011). Medarbetares upplevelse av att kunna påverka sin 
arbetssituation bidrar också till arbetstillfredsställelsen (Barrow & Mosley, 2005). 
Boxall och Purcell (2011) menar att arbetet bör präglas av en upplevelse av 
varierande arbetsuppgifter och ansvarstagande. Författarna argumenterar för att 
organisationer bör ta fram individuella utvecklingsplaner för att skapa ett 
engagemang hos medarbetarna för att de ska se sina utvecklingsmöjligheter. 
Samtidigt kan organisationer under framtagning av utvecklingsplaner med fördel 
även ta reda på vad som motiverar medarbetaren för att som arbetsgivare kunna 
möta dessa behov. Vad som är viktigt att inte glömma är att olika människor 
motiveras olika vilket skapar ett behov av att identifiera vad som motiverar 
medarbetarna. En teori som kan fördjupa förståelsen för vilka förväntningar det 
finns på relationen mellan medarbetare och arbetsgivare som påverkar 
arbetsmotivationen är det psykologiska kontraktet vilket vi kommer redogöra för 
nedan.  

2.3.1 Det psykologiska kontraktet 
Rousseau (1998a) menar att det är en grundläggande motivation hos människan att 
skapa sig en uppfattning om sitt jag. Detta grundar sig i det mänskliga behovet av 
att känna tillhörighet och att anpassa sig till komplexa och föränderliga sociala 
miljöer. Den mest grundläggande formen av identifikation med organisationer 
infinner sig då medarbetaren upplever att organisationen arbetar mot samma mål 
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och att man tillsammans skapar ett “vi”, vilket benämns som situated 
identification. Denna personifiering av organisationen som ett “vi” uppstår när 
medarbetarna känner att deras insatser bidrar till en större helhet. Situated 
identification behöver dock inte påverka individens mer djupgående upplevelse av 
självet, eftersom “vi-känslan” kan uppstå av arbete tillsammans även under kortare 
perioder. Denna typ av identifikation är främst relevant för tillfälliga arbetssystem 
och bidrar främst till effektivitet under kortsiktiga arbetsförhållanden. Rousseau 
(1998a) menar även att medarbetare kan etablera en djupare identifikation med 
organisationen (deep structure identifikation) då medarbetare arbetar för en och 
samma organisation under en längre tid. Det som sker är att medarbetaren tolkar 
erfarenheter den har av organisationen och skapar kognitiva scheman gällande hur 
relationen till organisationen ser ut och vilka även integreras i individens självbild. 
Vid fasta anställningar är det värdefullt att dessa typer av modeller etableras då det 
krävs mindre vägledning från organisationens sida för att få medarbetarna att 
arbeta mot samma mål. 
  
Zagenczyk, Gibney, Few och Scott (2011) menar att det är betydelsefullt för 
arbetsgivare att förstå hur medarbetare identifierar sig med organisationens 
identitet för att kunna skapa en positiv relation till sina medarbetare. Detta menas 
öka chanserna till att medarbetarna identifierar sig med organisationen. En väl 
etablerad teori i detta sammanhang är Rousseaus (1995) psykologiska kontrakt, 
som innebär att det mellan medarbetare och arbetsgivare, finns ett psykologiskt 
kontrakt vilket innehåller de outtalade förväntningar som finns mellan de bägge 
parterna utöver anställningsavtalet. Dessa förväntningar, vilka vanligtvis uppstår 
och utvecklas i samband med rekrytering, socialisering och genom samtal med 
medarbetare och chefer, är i högsta grad subjektiva och därmed unika för varje 
medarbetare. Rousseau (1998b) menar att medarbetarens upplevelse av det 
psykologiska kontraktet, både innehåller hur medarbetaren ser på sina egna 
förpliktelser, men att bilden även påverkas av andra medarbetares upplevelser. 
  
Rousseau (1995) menar att upplevelsen av det psykologiska kontraktet är 
subjektivt vilket gör det svårt för arbetsgivaren att vara medveten om vilka 
förväntningarna är, vilket i sin tur kan göra det problematiskt att leva upp till dem. 
Ibland delas det psykologiska kontraktet upp i två dimensioner; dels den 
relationella dimensionen vilket hänvisar till hur organisationer erbjuder sina 
anställda utbildning, professionell utveckling, bra arbetsvillkor och trygghet i 
utbyte mot att medarbetarnas förtroende och vilja till att engagera sig i uppgifter 
som sträcker sig utöver de ordinarie arbetet. Den andra, som benämns som den 
transaktionella dimensionen, innefattar löften i form av lämplig kompensation, 
arbetsförhållanden, samt att det finns rimliga garantier för att korttidsanställda får 
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fullfölja sitt arbete enligt avtalet (Rousseau, 1995). Robinson och Morrison (2000) 
visar att det blir allt svårare för företag att hålla sin del av det psykologiska 
kontraktet i och med att företag tvingas till omstruktureringar, nedskärningar och 
att outsourca tjänster som en följd av att konkurrensen ökar på den internationella 
marknaden. Zagenczyk et al. (2011) beskriver att ett brutet psykologiskt kontrakt 
kan påverka medarbetarnas identifikation med företaget negativt. De menar även 
att det finns ett samband mellan när medarbetarna inte identifierar sig med 
företaget då de anställda tror att organisationen inte värdesätter deras prestationer 
och bryr sig om deras välbefinnande. 
  
Rousseau (1998a) visar på att det finns många barriärer för att anställda ska 
tillägna sig en mer djupgående identifikation med organisationer och menar att 
korta anställningstider kan verka hämmande eftersom socialisering uteblir, vilket 
kan minska anställdas vilja till identifikation med företag. Även pågående 
förändringar som rör organisationens uppdrag, mål, belöningssystem eller 
sammanslagningar och företagsförvärv kan minska graden av identifikation. Detta 
genom att företagets formella identitet förändras vilket kan minska benägenhet till 
identifikation eller hindra den från att uppstå från första början. Författaren menar 
även att det företag som befinner sig i stabila miljöer har större chans att främja en 
djupgående identifikation än ostabila företag. I en studie av Restubog, Hornsey, 
Borida och Esposo (2008) forskades det om huruvida upplevelsen av hur 
organisationens medlemmar behandlas rättvist påverkar viljan att identifiera sig 
med företaget och de visar på att då medlemmarna behandlades orättvist förlorade 
medarbetarna förtroendet för organisationen vilket kunde leda till att de slutade 
identifiera sig med gruppen. 
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3 METOD 
I detta kapitel redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkter och 
tillvägagångssätt. Detta presenteras enligt följande ordning: Metodologiska 
utgångspunkter, Design och urval, Datainsamling, Analysmetod och 
Kvalitetsaspekter.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Vid genomförandet av denna uppsats har vi ställts inför utmaningen att praktiskt 
försöka generera värde till vår studerade organisations fortsatta employer branding 
arbete, samtidigt som vi forskningsmässigt önskat bidra med en ökad förståelse för 
vilka förutsättningar som kan anses påverka anställdas föreställningar om sin 
arbetsgivare.  

3.1.1 Den undangömda verkligheten 
Vi har som metodologisk utgångspunkt för uppsatsen inspirerats av den kritiska 
realismen, vars ontologiska antaganden angränsar till både en naturalistisk och 
konstruktivistisk syn på verkligheten (Moses & Knutsen, 2007). Vi antar att det 
finns en verklighet som existerar oberoende av hur vi upplever den, dock antar vi 
även att det är mycket komplicerat att få kunskap om verkligheten, eftersom den 
kan ligga djupt begravd under sociala konstruktioner. Alvesson och Sköldberg 
(2010) menar att den kritiska realismen framhäver vetenskapens generaliserade 
anspråk. Men till skillnad från naturalismen intresserar sig ansatsen inte för att 
studera empiriska lagbundenheter, utan vill istället synliggöra vad som frambringar 
studieobjektet. Denna uppsats är av karaktären att försöka synliggöra 
föreställningar av en organisation, vilka vi antar är en produkt av konstruktioner 
inom organisationen. Dessa föreställningar antar vi dels vara subjektivt upplevda, 
men även att det kan finnas en form av kollektiv förställning inom organisationen. 
Vi har tagit i beaktan om att medarbetarnas subjektiva föreställningar av 
Lagra&Transportera som arbetsgivare är avgörande för hur de definierar 
organisationen som arbetsgivare. Därmed har vi genom en subjektiv ansats försökt 
förstå våra respondenters meningar och syften utifrån deras perspektiv (Aspers, 
2007).  

3.1.2 Balansgången mellan en induktiv och deduktiv ansats  
I studiens inledande skede gjordes en översiktlig granskning av teorier gällande 
employer branding, marknadsföring, organisationsidentitet och 
organisationskultur. Syftet med detta var att försöka skapa en medvetenhet om vad 
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för slags teoretiska antaganden som redan fanns etablerade inom de olika 
forskningsfälten. Vi ville försöka behålla ett öppet förhållningssätt, för att inte 
riskera att bli allt för begränsade av redan tidigare kända problematiker inom 
området. Men samtidigt fanns det en medvetenhet om att försöka undvika att 
hamna i vad Alvesson och Sköldberg (2010) definierar som “common sense” 
tolkningar. Att utgå från en teori eller hypotes för att studera ett fenomen brukar 
benämnas som att forskaren tar en deduktiv ansats. I denna studie skapade vi oss 
en teoretisk medvetenhet och konstaterade att för att kunna förstå vad som 
påverkade medarbetarnas föreställningar av arbetsgivaren, fanns det värde i att 
försöka närma sig en bild av hur medarbetarna upplevde organisationen som 
arbetsgivare och sociala relationer inom företaget. Dock togs aldrig en specifik 
teori eller någon hypotes med vidare för att prövas genom empiri. Däremot 
hämtade vi inspiration från teori och mötte fältet med teoretisk medvetenhet. 
Problemområdet försöktes därefter även förstås utifrån den insamlade empirin, 
vilket ligger närmare en induktiv förståelseansats (Alvesson & Sjöldberg, 2011). 
Utifrån det som kom fram i den insamlade datan, lades det till teorier för att kunna 
förstå datan. Vi kan inte dra någon gräns mellan att studien har präglats av 
antingen en deduktiv eller induktiv ansats, då den teoretiska appliceringen på 
studieobjektet har skett växelvis under hela uppsatsens genomförande. Dock anser 
vi att det inte varit i den systematiska grad som en abduktiv ansats kräver (Moses 
& Knutsen, 2007).  

3.1.3 Våra roller som forskare och förförståelse 
Alvesson och Sköldberg (2010) menar att forskningsprocessen utgörs av att 
forskaren gör en rekonstruktion av verkligheten genom tolkningar. De menar att 
det därför är viktigt att som forskare reflektera kring varför vissa tolkningar görs, 
innan man kan argumentera för hur verkligheten är uppbyggd. Det har funnits en 
medvetenhet hos oss under studiens genomförande om att våra egna kunskaper, 
erfarenheter och upplevelser kan påverka vår förståelse av studieobjektet. Våra 
beteendevetenskapliga bakgrunder skiljer sig åt i den mån att ena av oss har en 
kandidat i personalvetenskap och den andra har en kandidat i socialpsykologi. 
Dock har vi under det senaste året delat samma akademiska fält.  Våra olika 
grundutbildningar har delvis gett oss olika perspektiv på hur studieobjektet skulle 
undersökas och förstås. Detta har varit fördelaktigt då det har minskat vår risk att 
fastna i våra förförståelser då det hela tiden skapat en medvetenhet kring att våra 
tolkningar påverkats av våra tidigare kunskaper. Alvesson och Sköldberg (2011) 
menar att just medvetenhet om att allt är tolkningsresultat, och att reflektera kring 
de bakomliggande dimensioner om varför vi tolkar det vi gör är av stor betydelse 
för kvalificerad forskning.  
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3.1.4 Kvalitativ ansats 
Att försöka närma sig vad som utmärker Lagra&Transportera Group som 
arbetsgivare är en komplex uppgift, då alla medarbetares uppfattningar är präglade 
av dess subjektiva tolkningar av företaget. Vid val av metod valdes en kvalitativ 
ansats eftersom vi ville skapa en djupare förståelse för hur Lagra&Transportera 
upplevs som arbetsgivare av sina medarbetare. Alvesson och Sjöldberg (2010) 
menar att det inte är givet hur kvalitativ metod ska definieras, men att ett centralt 
kriterium är att forskaren tar hänsyn till och fokuserar på öppen och mångtydig 
empiri. Något som mer utmärker den kvalitativa metoderna är att de utgår från 
studiesubjektets perspektiv, vilket var betydelsefullt utifrån vårt syfte. Enligt 
Alvesson och Sköldberg (2010) är den kvalitativa metoden även den mest 
användbara då forskaren har lite kunskap om det studerade fenomenet, vilket 
kräver att forskaren anammar fältet med ett öppet förhållningssätt. Vid kvalitativa 
data är empirin alltid en tolkningsprocess vilken produceras när forskaren använder 
den (Denscombe, 2000). Detta skiljer sig från den kvantitativ ansatsen som grundar 
sig i en positivistisk syn på verkligheten, det vill säga att det går att finna 
lagbundenheter som kan observeras och förstås (Moses & Knutsen, 2007). 
Eftersom syftet i denna studie inte har varit att finna en sanning eller 
lagbundenheter av vad som definierar Lagra&Transportera som arbetsgivare, utan 
ta del av medarbetarnas föreställningar och skapa en förståelse av varför den 
definieras som den gör, ansågs det att en kvantitativ ansats vara för begränsad för 
studiens syfte.  

3.2 Design och urval 
Denna studies data har samlats in genom en informativ intervju med 
Lagra&Transporteras HR-chef, fyra intervjuer med tjänstemän, tre fokusgrupper 
med fem till sex medarbetare i vardera och två uppföljningsintervjuer med 
medarbetare från fokusgrupperna. Uppsatsen skrevs på uppdrag av 
Lagra&Transportera Group vilket gjorde det naturligt för oss att avgränsa studien 
till deras organisation. Uppdragets karaktär var av den graden att 
Lagra&Transportera uppmärksammat behovet av att stärka sitt employer brand för 
att kunna vara en attraktiv arbetsgivare på befintliga och potentiella verksamheter. 
Efter att vi gjort granskning av de teorier som finns inom employer branding 
förstod vi betydelsen av att först och främst identifiera det befintliga 
värdeerbjudandet och föreställningarna om sin arbetsgivare. Vi, författare av denna 
uppsats tog fram studiens syfte och presenterade det för HR-chefen på 
Lagra&Transportera som godkände syftet. Uppsatsens karaktär av ett uppdrag 
ansågs därför inte vara begränsande för studien i syfte att forskningsmässigt öka 
förståelsen av employer branding. Detta eftersom syftet tagits fram utifrån teorier 
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och för att öka förståelsen för betydelsen av anställdas föreställningar för 
värdeerbjudandet.  
 
Det har funnits få teorier kring hur värdeerbjudandet ska identifieras och hur det 
kan förstås utifrån anställdas föreställningar. Vi menar därför att denna studie har 
betydelse för det teoretiska fältet inom employer branding genom att vi studerar 
anställdas föreställningar om sin arbetsgivare i ett steg att försöka identifiera 
värdeerbjudandet. Lagra&Transportera befinner sig i en expansiv fas, nya 
verksamheter planeras vilket gör att de har ett behov av att tydligare definiera sitt 
värdeerbjudande för att vara en attraktiv arbetsgivare på nya verksamhetsorter. Att 
tydligare definiera sitt värdeerbjudande anses också vara betydelsefullt för att i ett 
växande företag med fler verksamhetsorter arbeta för att hålla samman alla 
verksamheter. Detta gör att det är intressant att göra denna studie på 
Lagra&Transportera. Studiens upplägg och genomförande diskuterades fram 
tillsammans med HR-chefen på Lagra&Transportera Group. Studien är begränsad 
till att endast fokusera på ett av organisationens fyra verksamhetsområden: 
Lagra&Transportera Logistics. Detta val gjordes då det hade varit ett alltför 
omfattande arbete att försöka nå en förståelse för alla medarbetares upplevelser 
inom företagets fyra olika verksamhetsområden under den tidsram som fanns för 
uppsatsen. Att det blev just Lagra&Transportera Logistics som är i fokus i denna  
studie grundade sig på att verksamheten är den mest etablerade som finns inom 
koncernen idag, med högst antal anställda. För att kunna skapa förutsättningar för 
att komma åt aktuella upplevelser av Logistics som arbetsgivare som möjligt 
valdes det att göra intervjuer och fokusgrupper med personer som arbetade inom 
organisationen under tiden då uppsatsen skrevs.  
 
Inom Lagra&Transportera Logistics finns det två huvudsakliga 
verksamhetsområden vars arbetsuppgifter skiljer sig åt; en vars medarbetare 
arbetar med Gods/Post, Plock/Lager och Kontroll och en där medarbetarna främst 
arbetar med Flytt och Transport. För att kunna få ta del av båda enheternas 
medarbetares upplevelse av Logistics som arbetsgivare valdes det att göra 
intervjuer med enheternas gemensamma verksamhetschef, samt driftcheferna från 
respektive enhet. Dessa tre är alla chefer som fanns på Logistics. Gällande urvalet 
av intervjupersoner med ledande positioner ansågs deras upplevelser av företaget, 
vara betydelsefullt eftersom de genom sin ledarposition, symboliserar och 
representerar organisationen. Hur dessa chefer upplevde sin egen arbetssituation 
antog vi skulle ha en betydelsefull inverkan på vilken bild de i sin tur förmedlar till 
medarbetarna inom Lagra&Transportera Logistics. Dessutom låg det även ett 
intresse i att skapa en bild av chefernas upplevelser av organisationen som 
arbetsgivare och sin arbetssituation. Efter att ha intervjuat cheferna, ansågs det vara 
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av betydelse att även intervjua en av verksamhetsplanerarna, eftersom dessa har en 
form av informell chefsroll då de dagligen delegerar ut arbetsuppgifter till 
medarbetarna på flytt och transportavdelningen. HR-chefen intervjuades främst i 
informativt syfte.  
 
För att kunna ta del av upplevelser från medarbetare från de olika enheterna 
Gods/Post, Lager och Plock samt Flytt/Transport valdes det att genomföra tre 
fokusgruppsintervjuer, med medarbetare från de olika enheterna. Här fanns en 
förhoppning om att deras olika arbetsuppgifter kunde underlätta för diskussion, då 
deras upplevelser kunde jämföras med varandra. Vi ansåg även att om resultatet 
speglade föreställningar från båda Logistics enheter skulle det spegla en mer rättvis 
bild av organisationen som arbetsgivare. Gällande urval av vilka medarbetare som 
skulle delta i fokusgrupperna från de olika enheterna, gick driftcheferna ut med en 
förfrågan om vilka som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 
fokusgruppsintervju. Här anmälde sig några medarbetare frivilligt, men de flesta 
valdes senare ut av driftcheferna. De av driftchefen utvalda deltagare valdes efter 
varierande åldrar, anställningstid och arbetsuppgifter. Gruppen bör med fördel 
bestå av deltagare som diskuterar det valda ämnet olika och har olika synvinklar på 
ämnet (Bryman, 2011).  
 
För att följa upp vad som sagts under fokusgrupperna valdes det att göra 
uppföljningsintervjuer med två av deltagarna vid fokusgrupperna. De medarbetare 
som medverkade vid uppföljningsintervjuerna hade driftcheferna valt ut och bokat 
in, redan innan fokusgruppernas hade genomförts. Driftcheferna valde dessa två 
medarbetare, eftersom det ansågs att dessa hade lätt för att uttrycka sig. Urvalet 
kan diskuteras och kritiseras då det inte varit något slumpmässigt urval utan istället 
främst baserats på medarbetare som är bra på att uttrycka sin tankar och 
erfarenheter. Eftersom det ansågs vara viktigt i denna studie att få höra 
medarbetarna prata om sina tankar och erfarenheter ansågs det bästa sättet vara att 
välja ut medarbetare som har en vilja att dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter för att kunna besvara syftet. Studiens generaliserbarhet på övriga 
medarbetare inom organisationen kan därmed inte garanteras, men det borde 
troligtvis kunna skapa en förståelse för några av de centrala delar av den kollektiva 
förståelsen av organisationen som arbetsgivare.  

3.3 Datainsamling 
För att i linje med syftet skapa den önskade förståelsen har data samlats in genom 
olika kvalitativa metoder. Dokumentläsning av företagsinterna dokument gjordes i 
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början av studien och datainsamlingen gick sedan över till intervjuer och 
fokusgrupper.  

3.3.1 Dokumentläsning 
För att skapa förståelse om Lagra&Transportera som företag har det även tagits del 
av interna dokument som företaget skrivit. Dessa dokument behandlar exempelvis 
företagets medarbetarpolicy, resultat från medarbetarundersökning gjord 2011 och 
organisationsbeskrivning. Det är viktigt vid dokumentläsning att reflektera över att 
de skrivits för en viss publik och därmed inte är forskningsriktiga. Det blir därför 
viktigt att studera dokumenten utifrån den kontext de är skrivna för att skapa 
förståelse för dokumentets mening och betydelse (Cohen, Manion & Morrison, 
2011). Dokumenten i denna studie har endast används för att skapa en förståelse 
för företaget för att kunna vara förberedda inför intervjuer och fokusgrupper. 
Medarbetarpolicyna är en viktig del i företaget och har därför också tagits upp 
under intervjuerna och fokusgrupperna. Resultat från medarbetarundersökning som 
gjordes 2011 har också delvis tagits med i intervjuguiderna.  

3.3.2 Intervjuer 
Vid val av kvalitativ metod valde vi att genomföra enskilda intervjuer med 
tjänstemän och fokusgrupper med medarbetare inom organisationen. Anledningen 
till varför intervjuer valdes som metod var att dessa skulle ge en ökad förståelse 
genom möjlighet att kunna ställa frågor om deras upplevelser av Logistics som 
arbetsgivare. Intervjupersonerna ges genom kvalitativa intervjuer möjlighet att mer 
fritt uttrycka sig vilket skapar förutsättningar för att få fram information som 
forskaren tidigare inte kunnat förutse och med det få en ökad förståelse som ger 
ökad mening till studien (Alvesson & Deetz, 2010). Då det var tjänstemännens och 
medarbetarnas föreställningar av Logistics som arbetsgivare som studien syftar till 
att svara på, ansågs det var mest relevant att personligen kunna fråga 
tjänstemännen och medarbetarna om hur de upplever sin arbetssituation och 
Logistics som arbetsgivare.  
 
Inför varje intervjutillfälle skapades intervjuguider där frågorna delvis anpassades 
efter vilken eller vilka anställda på Lagra&Transportera Logistics som skulle 
intervjuas. De teman som det återkommande ställdes frågor om var; 
intervjupersonens bakgrund i företaget, arbetssituation, arbetsrelationer, ledarskap, 
organisationsidentitet och employer branding. Efter varje genomförd intervju 
diskuterades hur intervjun hade gått och om det var något särskilt som 
uppmärksammats som eventuellt skulle läggas till eller tas bort till kommande 
intervjuer.  
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Intervjuerna genomfördes med låg form av standardisering, då frågorna anpassades 
efter den intervjuades språkbruk (Trost, 2005). Vi formulerade följfrågor beroende 
på vilka svar som gavs, samt försökte hoppa i ordningsföljden på frågorna om 
intervjupersonerna berörde ämnen som senare skulle frågas om. Genom att inte ha 
fasta svarsalternativ och bestämd ordning på frågor anses intervjuer vara 
semistrukturerade (Trost, 2005). Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 
eftersom det inte gavs några fasta svarsalternativ. Det fanns dock en viss form av 
struktur på frågorna i den mån att det fanns olika teman/frågeområden som 
intervjufrågorna formulerats kring. Samtliga intervjuer och fokusgrupper 
genomfördes i en av Lagra&Transportera Logistics lokaler och intervjuerna med 
tjänstemännen tog cirka en timme vardera. Wibeck (2010) beskriver att miljön 
påverkar intervjudeltagarna i deras trygghet och kan därför påverka 
intervjudeltagarnas vilja att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Att 
befinna sig på arbetsplatsen kan ses som en trygghet då intervjupersonerna 
befinner sig på bekant mark och då de i denna studie skulle prata om sitt arbete 
ansågs det vara en fördel i att vara i den miljön där arbetet äger rum. Samtidigt som 
valet av plats även valdes av praktiska skäl.  

3.3.2 Fokusgruppsintervju  
Fokusgrupper används för att få information om ett ämne där det är en fördel att få 
informationen genom en gruppdiskussion. De bör användas när forskningssyftet 
inte ligger i djupa individuella berättelser utan på en mer kollektiv nivå (Cohen, 
Manion & Morrison, 2011). Valet av att genomföra fokusgrupper med medarbetare 
på Logistics grundades på antagandet om att medarbetarnas föreställningar om 
organisationen konstrueras genom socialt samspel. Det ansågs därför värdefullt att 
låta medarbetarna interagera med varandra och försöka få fram en förståelse för 
organisationen som kollektivt representerar de föreställningar som finns bland 
medarbetarna. Att genomföra fokusgrupper ansågs även bättre kunna spegla de 
föreställningar som kontinuerligt produceras mellan medarbetarna i den vardagliga 
kontexten. Detta ansågs inte kunna göras genom enskilda intervjuer med 
medarbetarna. Valet att använda oss av fokusgruppsintervjuer berodde också på att 
kunna få så många medarbetares upplevelser och tankar som möjligt under den 
tidsram som fanns för empiriinsamling.  
 
Fokusgrupper bör med fördel bestå av individer med olika personlighetsdrag för att 
skapa bättre förutsättningar för bra och givande diskussioner (Wibeck, 2010; 
Bryman, 2011). Fokusgrupperna i denna studie bestod av en blandning av individer 
med olika personligheter, vilket tydligt kunde urskiljas i ett tidigt stadium av 
fokusgrupperna. Det var också något som varit en del i urvalet av deltagare. 
Fokusgrupperna leddes tillsammans av oss båda författare till denna studie och vi 
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försökte vara uppmärksamma på om någon av deltagarna exempelvis var mer 
dominant. Ledaren bör styra diskussionerna för att alla deltagare ska ges utrymme 
att prata och framföra sin åsikt (Wibeck, 2010). Under två av tre fokusgrupper 
uppmärksammades att någon eller några var mer dominerande än andra och därför 
gjordes det försök för att bjuda in övriga deltagare i diskussionerna genom att 
exempelvis ställa frågor direkt till dem eller att ge dem uppmärksamhet genom att 
titta på dem. Överlag upplevdes det att alla kom medarbetare kom till tals och 
deltog i diskussionerna.  
 
Varje fokusgrupp varade i cirka två timmar med en fikapaus i mitten. Vid den 
första timmen hade vi diskussioner i form av att vi ställde öppna frågor om 
medarbetarnas arbetssituation och medarbetarna fick diskutera sina upplevelser i 
gruppen. Vid fokusgruppsintervjuernas andra timme byggdes diskussionerna upp 
genom två praktiska moment där medarbetarna först fick försöka rita vad de ansåg 
symboliserade Lagra&Transportera Logistics som arbetsgivare och därefter 
försöka motivera varför de ritat som de gjort. Efter det lät vi medarbetarna även 
försöka diskutera sig fram till en gemensam bild av sin arbetsgivare och skriva upp 
positiva egenskaper och utvecklingsmöjligheter på en whiteboardtavla. Tanken 
bakom de praktiska momenten var att försöka underlätta för diskussionen och 
försöka förenkla för medarbetarna att sätta ord på sina föreställningar. Vi upplevde 
att dessa praktiska uppgifter satte igång diskussionerna och fick medarbetarna att 
reflektera kring sina egna uppfattningar.  
  
Fokusgrupperna präglades av engagerade deltagare som tillsammans diskuterade 
deras föreställningar av Logistics som arbetsgivare. Under studiens fokusgrupper 
upplevdes en positiv inställning till att framföra sin tankar och erfarenheter då 
deltagarna såg det som en möjlighet att få komma till tals och att ledningen 
förhoppningsvis skulle lyssna på deras upplevelser. Några gånger under 
fokusgrupperna kunde vi uppleva att diskussionerna svävade bort från ämnet och 
vi försökte styra tillbaka diskussionerna till att handla om upplevelsen om 
arbetsgivaren. Vi försökte även uppmuntra till att få medarbetarna att ta upp 
konkreta exempel på händelser som kunde spegla deras föreställningar för att vi 
skulle kunna få en bättre inblick i vad de menade.  
 
Fokusgrupper används ofta i kvalitativt syfte och brukar därför genomföras 
ostrukturerat för att inte begränsa deltagarnas diskussioner (Bryman, 2011). För 
denna studies syfte ansågs det mest relevant att utföra semistrukturerade 
fokusgrupper med en viss standardisering för att garantera att alla fokusgrupper 
diskuterade samma områden. Detta för att möjliggöra att fokusgruppernas utsagor 
tillsammans ska bilda en bredare och djupare förståelse kring studiens syfte. 
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Antalet fokusgrupper begränsas främst beroende av tid och resurstillgång eftersom 
varje fokusgrupp genererar en stor mängd data som ska transkriberas och 
analyseras (Wibeck, 2010). Hur många fokusgrupper som genomförs bör även 
begränsas utifrån när den insamlade datan är mättad (Bryman, 2011). Denna studie 
begränsades till tre fokusgrupper då de ansågs kunna ge tillräckligt med data för att 
uppfylla syftet. Alla fokusgrupper har transkriberats och gemensamt kodats. Under 
kodningen och analys av datan uppmärksammades även en mättnad i datan som 
kommit fram under fokusgrupperna vilket stärker valet av tre fokusgrupper som en 
tillräcklig grund för studiens syfte. 
  
Det råder delade meningar om hur många deltagare det bör vara i en fokusgrupp. 
Wibeck (2010) menar att gruppen bör bestå av fyra till sex deltagare. Detta antal 
möjliggör att alla kan ges utrymme i diskussionerna och utan att det bildas grupper 
i gruppen. Denna studies fokusgrupper hade fem till sex deltagare, totalt 
medverkade sexton av Logistics medarbetare. Upplevelserna från fokusgrupperna 
var att valet av antal deltagare var bra. Färre hade gjort diskussionerna mindre 
innehållsrika och fler hade gjort det svårare för att alla skulle få utrymme utan att 
någon eller några skulle dominera och eventuellt inta en ledande roll. 
Fokusgrupper bör även spelas in, gärna både ljud och bild för att transkribering ska 
vara möjlig. Bild bidrar till att icke verbal kommunikation kan analyseras (Wibeck, 
2010). På grund av förbud om bildinspelning inom kundens företagsområde där 
även Lagra&Transportera Logistics medarbetare har sina lokaler blev 
bildinspelning aldrig aktuellt för oss.   
 
Transkriberingen var ett omfattande arbete och tack vare att det gjordes så snart 
som möjligt efter kunde arbetet underlättas då deltagarna och deras röster 
fortfarande fanns färskt i minnet. Analysen baseras på transkriberingarna och icke 
verbal kommunikation har därmed inte analyserats. Den verbala kommunikationen 
ansågs vara den bästa källan för att uppfylla studiens syfte. 

	  3.3.4 Uppföljningsintervjuer	  
För att kunna gå in djupare på vissa teman som kommit upp under fokusgrupperna 
valde vi även att genomföra två enskilda uppföljningsintervjuer med deltagare från 
två olika fokusgrupper. Att vi inte gjorde tre uppföljningsintervjuer med 
representant från alla fokusgrupper berodde främst på begränsning av tid samtidigt 
som syftet med uppföljningsintervjuerna inte var att diskutera varje fokusgrupp för 
sig utan den samlade bilden från alla tre fokusgrupper. Därför ansågs det inte 
begränsande att intervjua två medarbetare eftersom dessa intervjuades i form av 
medarbetare och inte representant för någon av fokusgrupperna. Syftet med dessa 
var att kunna säkerställa några av de tolkningar som vi gjorde under 
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fokusgrupperna med Logistics medarbetare. Uppföljningsintervjuerna 
genomfördes även de med låg standardisering och var semistrukturerade. De 
spelades in och transkriberades direkt efter genomförd intervju. De båda 
intervjuerna varade knappt en timme vardera.  

3.4 Analysmetod  
Vid val av analysmetod hämtades inspiration från den grundade teorin som utgår 
från data för att skapa kategorier, vilka i sin tur ger olika slags egenskaper 
(Alvesson & Sköldberg, 2010). Efter gjorda intervjuer och fokusgrupper 
diskuterades det som framkommit igenom och anteckningar fördes i syfte att 
komma ihåg vad som diskuterats och förslag på hur materialet kunde analyseras. 
Så snart som möjligt efter varje intervjutillfälle transkriberades alla intervjuer och 
fokusgrupper och därefter påbörjades bearbetningen med kodningen av det 
utskrivna materialet. Transkribering kan göras på olika nivåer, från att skriva ut allt 
ordagrant, till att ändra det talande språket till skriftspråk (Wibeck, 2010). I denna 
studie har intervjuerna och fokusgrupperna transkriberats i det talande språket. 
Bryman (2011) menar att transkribering av intervjuer är betydelsefullt för att inom 
den kvalitativa forskningen möjliggöra att kunna genomföra en detaljerad analys 
och fånga hur det som sagts utifrån hur intervjupersonens har uttryckt sig. Efter 
transkriberingarna gjorde vi en analys av materialet, ord för ord och stycke för 
stycke gick vi igenom datan. Vi utgick vid skapandet av kategorierna efter vad 
medarbetarna direkt förmedlade i materialet, så kallade “in vivo-kategorier” 
(Alvesson och Sköldberg, 2010). Exempel på en sådan kategori är “varierat 
arbete”. Kategorierna av den insamlade datan riktade teorisökning för att djupare 
kunna analysera materialet. Kodningen av vårt material tenderade till att förändras, 
precis som Bryman (2011) menar är vanligt vid en kvalitativ analys. Denna process 
skedde växelvis under tiden som vi samlade in vårt material och kategoriseringen 
fortgick tills vi upplevde en teoretisk mättnad i materialet.  

3.5 Kvalitéaspekter 
I kvalitativa studier kan det diskuteras hur relevant det är att diskutera kvalité 
utifrån validitet och reliabilitet som är vanliga i kvantitativa studier. Validitet syftar 
till att det som ämnas studeras är det som studeras och reliabilitet syftar till i vilken 
grad resultatet är pålitligt och går att upprepa. De bygger därmed på att resultatet är 
statiskt och mätbart vilket kvalitativa studier ofta inte utgår från utan istället mer 
studerar en process som ständigt påverkas av kontexten. Kvalitativa studier 
beskrivs därför med fördel ta hänsyn till andra kvalitetsbegrepp, exempel är 
tillförlitlighet och äkthet som denna studie valt att utgå från för främjandet av 
studiens kvalité (Bryman, 2011).  
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3.5.1 Tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet byggs upp av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Uppföljningsintervjuerna 
har i denna studie använts för att kontrollera att den uppfattning som bildats vid 
fokusgrupperna stämmer överens. Fokusgrupper och intervjuer har också avslutats 
med en summering för att kontrollera att uppfattningarna stämmer med deltagarnas 
beskrivningar. Detta har ökat studiens trovärdighet. Överförbarheten i denna studie 
har försökts i viss mån nås genom att kontexten har beskrivits. Detta gör att 
organisationer i liknande kontexter bör kunna applicera studiens resultat på deras 
organisation. Studiens generaliserbarhet vänder sig därför främst till liknande 
organisationer som kan skapa förståelse för hur anställdas föreställningar och hur 
dessa bör hanteras i syfte att stärka sitt employer brand. Detta metodkapitel syftar 
till att redogöra för forskningsprocessen, metodval och forskningsprocessen har 
även diskuterats med studiekamrater för att få tips och idéer för att öka 
pålitligheten. Det fjärde och sista kriteriet för tillförlitlighet, möjlighet att styrka 
och konfirmera har eftersträvats genom att analysen endast baseras på transkriberat 
material för att undvika personliga värderingar och teoretisk inriktnings påverkan 
på studiens resultat. Att från början också sätta ett tydligt mål har också underlättat 
processens gång för att undvika personliga värderingar. 
 
Äktheten baseras på fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). För att 
få fram en rättvis bild har det vid redovisningen av resultatet tagits hänsyn till att 
alla fokusgruppers diskussioner skulle vara representerade ungefär lika mycket. 
Det har även varit viktigt att också i största mån försöka få både medarbetares och 
tjänstemäns uppfattningar. Med ontologisk autenticitet menas att studien är mer 
äkta då deltagare kan få en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö. 
Pedagogisk autenticitet betyder att studien är mer äkta då deltagarna får en bättre 
förståelse för hur andra medarbetare upplever situationen (Bryman, 2011). Under 
fokusgrupperna har medarbetarna tillsammans diskuterat deras föreställningar om 
Logistics som arbetsgivare vilket gynnar den ontologiska autenticiteten och den 
pedagogiska autenticiteten. Katalytisk autenticitet visar på graden av studiens 
äkthet i form av i vilken grad deltagarna kan förbättra sin situation (Bryman, 
2011). Föreställningarna från medarbetarna och tjänstemännen kommer att 
presenteras för Logistics ledning som också varit uppdragsgivare för studien. Detta 
borde leda till en ökad förståelse för föreställningarna och därmed också gynna den 
katalytiska autenticiteten. Det sista kriteriet för äkthet, taktisk autenticitet beskriver 
i vilken grad deltagarna haft möjlighet till att utföra de åtgärder som krävs 
(Bryman, 2011). I vilken grad studiens deltagare har fått möjlighet att utföra 
åtgärder som krävs är ännu oklart även om förhoppningar finns om det framöver.  
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3.5.2 Sökning och val av teori 
En litteratursökning gjordes i ett inledande skede av studien för att dels få en 
översikt av områdets omfattning och för att kunna ta ställning till vilka begrepp 
som kunde bidra med en förståelse för hur frågeställningarna skulle undersökas. 
Sökord som användes var employer branding, workplace branding, motivation, 
psychological contract, family corporate, corporate brand, corporate identity, 
organizational identity, social identity theory. Denna sökning gjordes främst i 
databaserna ERIC, Esmerald, Scopus och Academic Search Premier.  
 
Läsning av teori har sedan skett kontinuerligt under skrivandet av denna uppsats 
för att kunna analysera den insamlade datan från intervjuer och fokusgrupper. Vid 
läsning av teorier är det av betydelse att reflektera över teoriernas relevans, 
auktoritet, giltighet och omfång. Relevans syftar till teorins relevans för studiens 
syfte, med auktoritet menas tillförlitlighet, giltighet syftar till teorins gällande för 
idag och med omfånget menas hur generell teorin är (Backman, 2010). Vid val av 
teori har det i denna studie varit viktigt att hitta relevant teori som skapar förståelse 
för employer branding och den insamlade datan. En utmaning har legat i att 
avgränsa ämnet då employer branding visat sig vara en väldigt bred strategi som 
innefattar flera forskningsfält. Denna bredd har gjort att det blivit viktigt att skapa 
en grundläggande förståelse för fälten istället för djupare studier i ett fält. Den 
utvalda teorin ämnar därmed vara relevant genom att skapa en grundläggande 
förståelse. Mycket av det som finns skrivet om employer branding är skrivet av 
och för praktiker vilket kan göra att dess auktoritet kan ifrågasättas. För att få 
tillförlit i teorin har vi därför letat och valt teori från olika forskningsfält som 
beskriver de olika delarna av employer branding istället för litteratur som direkt 
skriver om employer branding. Giltighet har nått genom att vi använt oss av teorier 
som är aktuella idag, de gånger äldre teorier använts har de främst valts ut då mer 
aktuella teorier hänvisar till de äldre som därmed kan stärka deras giltighet. 
Eftersom teorin i denna studie många gånger är grundläggande är också en del av 
teorierna generella. För att arbeta med detta har teorier valts ut som baseras på 
studier baserade på liknande kontexter som Logistics har, exempelvis 
familjeföretag.  

3.5.3 Etiska överväganden   
Vi har under studiens genomförande tagit hänsyn till samtliga av de fyra 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram för humanistisk 
och samhällvetenskaplig forskning. Den första regeln som vetenskapsrådet tagit 
fram är informationskravet, vilken följdes genom att vi upplyste samtliga deltagare 
i studien om vad syftet med studien var, vad deras deltagande skulle innebära, samt 
vilka villkor som gällde och att deras deltagande var frivilligt. Denna information 
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fick samtliga intervjupersoner utskickat i ett missivbrev några dagar innan 
respektive intervjutillfälle. Tjänstemännen fick sina missbrev mejlade medan 
driftcheferna blev ansvariga för att dela ut missivbreven till medarbetarna som 
skulle delta i fokusgrupperna. Alla deltagare fick även möjlighet att innan intervju- 
eller fokusgruppsintervjutillfälle start, återigen läsa igenom missivbrevet. Vi 
presenterade även syftet med studien och genomförandet av intervjuerna muntligt 
innan alla intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Samtyckeskravet följdes då vi 
inhämtade deltagarnas samtycke till att delta i studien, samt att vi upplyste dem om 
att deras medverkan var frivillig och att de när som helst under intervjutillfället 
kunde avbryta sitt deltagande. Vi frågade även om intervjupersonernas samtycke 
för att spela in intervjuerna, vilket alla godkände. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska princip gällande konfidentialitetskravet togs i beaktan genom att 
deltagarnas svar har försökts framställas så att det i högsta möjliga grad inte går att 
utläsa vem som säger vad vid redovisning av resultatet. Dock har det varit svårt att 
helt utesluta risken att svaren skulle kunna hänvisas till en specifik person. Detta 
faktum medvetandegjordes för berörda intervjupersoner innan de gav sitt samtycke 
till att bli intervjuade. Inspelningarna har endast lyssnat på av oss och de utskrivna 
transkriberingarna har endast läst av oss. Vi valde även att anonymisera företagets 
namn och dess verksamhetsorter för att ytterligare öka konfidentialiteten på 
studien. Nyttjandekravet har fullföljts genom att den information som har 
framkommit i denna studie endast har använts inom ramen för studiens syfte.  
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4 RESULTAT 
Nedan följer en presentation av den studerade organisationen, samt det resultat 
som kommit fram under de tre fokusgrupperna och intervjuerna med HR-chef, 
verksamhetschef, driftchefer och verksamhetsplanerare. Först görs en presentation 
av organisationen Lagra&Transportera Group och verksamheten som har varit i 
fokus för vår studie: Lagra&Transportera Logistics. Därefter redovisas resultatet 
under rubrikerna: Upplevelser av att arbeta på Lagra&Transportera Logistics, 
Interna relationer, Värderingar, Medarbetarpolicy och lönetrappa samt 
Familjeföretag och ledning.  
 
De upplevelser och föreställningar som diskuterats under de tre fokusgrupperna 
redovisas tillsammans. Deltagarna under fokusgrupperna och 
uppföljningsintervjuerna benämns som medarbetare och intervjudeltagarna som 
tjänstemän. Alla medarbetare och tjänstemän har vid kodningen av empirin 
tilldelats en bokstav. Medarbetare har i de olika fokusgrupperna tilldelats en 
bokstav från A-F och tjänstemännen från A-D. HR-chefen benämns utifrån sin 
position. I citaten från fokusgrupperna redovisas bokstaven tillsammans med ett 
nummer från vilken fokusgrupp det är hämtat.  “Medarbetare” förkortas som “M” 
och Tjänstemän som “T”. Vi har kastat om ordningsföljden på numreringen av 
fokusgrupperna, vilket innebär att om ett citat har tilldelats siffran 1 syftar det inte 
till dess kronologiska ordning i genomförandet. Exempelvis kan citat redovisas 
såhär: M1A (Medarbetare i fokusgrupp 1, intervjuperson A) och TA (Tjänsteman, 
intervjuperson A).  

4.1 Lagra&Transportera Group 
Lagra&Transportera Group är ett service- och logistikföretag med huvudkontor 
beläget i en medelstor stad i sydöstra Sverige. Företaget befinner sig i en expansiv 
fas då de nyligen startat upp sin verksamhet på tre andra orter i landet. De har även 
förhoppningar om att under 2012 etablera sig på ytterligare en ort och även 
fortsätta expandera på nuvarande verksamhetsorter. Den verksamhet som 
Lagra&Transportera Group bedriver är främst inriktad mot logistik där de arbetar 
nära sina kunder som köper in Lagra&Transporteras logistik- och servicetjänster. 
Företaget är ett familjeföretag och närmaste ägarfamiljen består av fem personer 
som har positionerna; VD, Strategiska projekt, HR-chef/Kvalitets- och miljöchef, 
Inköpschef/Verksamhetschef samt IT-/Systemsupport. HR-chef som intervjuats i 
denna studie är alltså familjemedlem.  
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Inom Lagra&Transportera Group finns fyra verksamhetsområden; 
Lagra&Transportera Logistics, Lagra&Transportera Store, Lagra&Transportera  
Coating och Lagra&Transportera Rental. Koncernen omsatte 2010/2011 cirka 120 
miljoner kronor och har cirka 120 anställda inom företaget. Lagra&Transportera 
Group beskriver att sin affärsidé som att erbjuda smarta lösningar inom service- 
och logistik för att skapa ökad konkurrenskraft för sina kunder och deras vision är 
att kreativa lösningar ska utveckla långsiktiga kundsamarbeten (internt dokument). 

4.1.1 Lagra&Transportera Groups medarbetarpolicy 
Utgångspunkten för organisationens medarbetarpolicy beskrivs vara att alla 
anställda ska arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Lagra&Transportera 
Group vill med sin medarbetarpolicy klargöra vad det innebär att vara medarbetare 
inom organisationen, samt kommunicera vad för slags förhållningssätt som de 
anställda ska ha till varandra. Medarbetarpolicyn förmedlar att man inte blir, utan 
gör sig delaktig och att organisationens medlemmar har ett gemensamt ansvar att 
göra medarbetarpolicyn levande och fylla en verklig funktion. Lagra&Transportera 
Groups medarbetarpolicy är uppbyggd på tre värderingar: ansvar, engagemang och 
utveckling. Organisationen förväntar sig att alla medarbetare ska leva upp till 
värderingarna och handla utifrån dessa, samt kräver att de anställda ska ta till sig 
det erbjudande som företaget presenterar och utifrån sina förutsättningar prestera 
sitt bästa.  
 
De anställda ska ta ansvar genom att vara pålitliga, ärliga och serviceinriktade. 
Uppdrag ska alltid genomföras med kvalitet och man ska se till vad som är bäst för 
kunden och företaget. Värderingen engagemang förmedlar att medarbetarna ska 
vara engagerade, lyhörda och aktiva. Härmed förmedlas det att medarbetarna ska 
se utmaningar istället för hinder. Vidare innebär engagemang att det ska tas egna 
initiativ till förbättringar, snabba lösningar som ska fullföljas på ett genomtänkt 
och effektivt sätt. Genom den sista värderingen utveckling förmedlas det att 
medarbetarna ska stimuleras av tankar gällande utveckling och vilja ta sig an 
utmaningar och ny kunskap. Här förmedlas även att olikheter inom företaget bör 
stimulera till framgång genom att arbeta tillsammans.  
 
Lagra&Transportera Group beskriver att sitt erbjudande till medarbetarna är 
kompetensutveckling i form av personlig och yrkesmässig utveckling, vilket både 
kan ske i det dagliga arbetet men även genom utbildning. Här menas det även 
finnas goda möjligheter till att prova nya arbetsuppgifter inom företaget. Vidare 
förmedlar Lagra&Transportera Group att de erbjuder stimulans i form av ett 
stimulerande och utmanande arbetsklimat där alla medarbetare har möjligheten att 
säga sina åsikter, tänka och påverka. De uttrycker att de ser det som en självklarhet 
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att medarbetarnas löneutveckling ska påverkas av deras prestationer, vilket ska 
uppmuntra de anställda till att ta egna initiativ (Lagra&Transporteras 
medarbetarpolicydokument).  

4.2 Lagra&Transportera Logistics 
Sedan tidigt i Lagra&Transportera Groups uppstart hade det förts en dialog med 
dagens största kund om att bli deras logistikpartner. I början av 2005 fick företaget 
erbjudande om att ta över kundens interna transporter och uppdraget startades upp 
hösten 2005. Därmed skedde ett övertagande av verksamhet och ett 40-tal 
anställda. Denna verksamhet går idag under namnet Lagra&Transportera Logistics. 
Logistics består av två avdelningar som nedan benämns som lageravdelningen och 
transportavdelningen. Varje avdelning har en driftchef och en gemensam 
verksamhetschef. Logistics har tre verksamhetsplanerare som arbetar med att ta 
emot uppdrag och fördela dem till medarbetarna på transportavdelningen. Några 
månader innan fokusgrupperna ägde rum har det på Logistics varit uppsägningar 
bland medarbetarna på grund av arbetsbrist.  
 
Arbetet för medarbetarna på Logistics består av blandade uppgifter inom logistik, 
transport och service. Lageravdelningen arbetar med gods/post, plock/lager och 
kontroll och transportavdelningen arbetar med transport och flytt. De medarbetare 
som arbetar på lageravdelningen har sin verksamhet ute hos en av Logistics kunder 
och sköter lagerverksamheten åt kunden. Transportavdelningens medarbetare har 
ett mer rörligt arbete där arbetsuppgifter och den fysiska platsen varierar mer än för 
de på lageravdelningen. De har dock utgångspunkt i en byggnad som ligger inom 
samma kunds företagsområde. HR-chefen jobbar på Lagra&Transportera Groups 
huvudkontor som är placerat cirka en kilometer från där Logistics bedriver sin 
verksamhet. Övriga intervjuade tjänstemän jobbar alla inom kundens område, i de 
byggnader där deras personal utgår ifrån. 
 
Transportavdelningen börjar varje dag med ett morgonmöte där dagens uppdrag 
gås igenom. Under detta möte är medarbetare, verksamhetsplanerare och driftchef 
närvarande. Uppdragen fördelas och medarbetarna åker iväg på deras tilldelade 
uppdrag. Lageravdelningen börjar sina dagar med ett möte som de kallar daglig 
styrning. Detta möte är uppdelat i två grupper där driftchefen ansvarar för det ena 
och en teamledare för det andra. Läget gås igenom, statusen för arbetet och 
närvaro. Verksamhetschefen deltar även vid daglig styrning. Mötena för både 
transportavdelningen och lageravdelningen används för att sprida information och 
att stämma av hur det går i verksamheten. De dagliga mötena kompletteras sedan 
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med månadsmöten som nyligen inrättats och även andra mindre möten med 
grupper av medarbetare för att planera verksamheten. 

4.3 Upplevelser av att arbeta för Lagra&Transportera Logistics 
Arbetet som sker efter morgonmötena beskrevs av medarbetarna bestå av 
varierande arbetsuppgifter som ska göras i högt tempo för att allt ska hinnas med. 
Nedan presenteras arbetssituationen utifrån områdena varierat arbete, fysiskt 
krävande och timanställda samt kvalité. Dessa tre områden är de som främst har 
präglat diskussionerna gällande arbetssituationen under fokusgrupperna. Det som 
tjänstemännen upplevde redovisas i relation till dessa områden.  

4.3.1 Varierat arbete 
Flera medarbetare beskrev en positiv inställning till sitt varierande arbete och de 
breda arbetsuppgifterna. Medarbetare som föredrog att arbeta med mindre 
variation upplevde att de har fått möjlighet till att påverka sin arbetssituation och få 
mer stabila arbetsuppgifter.  När de diskuterade arbetet framkom det att det kan 
vara bra att som medarbetare tycka om att arbeta varierat. 
 

M3A: ”En del kanske inte vill ha den variation som finns varje dag, men 
vissa vill det och då är det ett skitbra jobb.” 

 
Genom det varierande arbetet upplevde också några av medarbetarna att det fanns 
en press om att medarbetarna ska kunna allt. Detta menade de bidrog till att de 
kunde lite om mycket, men skulle önska att de kunde mycket om lite och därmed 
kunna utföra färre uppgifter med större kvalité. Ett förslag som diskuterades var att 
varje medarbetare skulle kunna ha tre till fyra arbetsuppgifter som de kunde 
bemästra med högsta kvalité.  
 
Cheferna, verksamhetschefen och driftcheferna beskrev sin arbetssituation som 
utmanande i en flexibel arbetsmiljö. Tiden upplevdes vara den största begränsade 
resursen. Det är en utmaning att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål som 
också är företagets mål. Tjänstemännen beskrev att de motiveras i sitt arbete av att 
se att organisationen utvecklas och att de genom sitt arbete påverkar medarbetarna 
till att vara motiverade och prestera i enlighet med organisationens mål.  

4.3.2 Fysiskt krävande och timanställda 
Arbetet för de på transportavdelningen beskrevs vara fysiskt krävande och de 
ansåg att det inte var hållbart att arbeta på det sättet resten av livet. Medarbetarna 
beskrev därför en önskan om att få utbildning i lyftteknik och ergonomi. Några av 
medarbetarna från lageravdelningen beskrev att de fått information och upplevde 
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därför inte samma behov av utbildning inom lyftteknik som de medarbetare som 
arbetar med flyttar där det är många och tunga lyft.  
 
Medarbetarna beskrev en upplevd hög personalomsättning, främst bland de 
timanställda. Timanställda utgår från transportavdelningen men kan även arbeta på 
lageravdelningen vid behov. Detta gör att medarbetare på transportavdelningen 
upplevde detta som ett större problem än medarbetare på lageravdelningen. HR-
chefen beskrev att den fasta personalstyrkan med fastanställda möter det 
personalbehov som företaget har då det är som minst att göra. Timanställda 
används under de perioder där det är mer att göra. Dessa medarbetare beskrev att 
de upplever att timanställda inte bara jobbar vid större behov, utan att de jobbar 
varje dag. Diskussionerna om timanställda var livliga med många åsikter om hur 
timanställda arbetar och om hur anställningen från timanställd till fastanställd går 
till. Medarbetare från fokusgrupp 3 beskrev;  
 

M3B: ”Många går ju de här två åren som du måste gå, när de inte får ha 
kvar dem som timmare utan måste anställas då blir de fastanställda. [---] 
Jag tycker att det är fult mot dem som ställer upp och jobbar hela tiden.”   

 
Även deltagare vid fokusgruppen har tidigare varit timanställda och blivit 
fastanställda efter att de arbetat i vad de beskriver heltid i två år. Timanställda får 
på eftermiddagen veta om de ska arbeta dagen efter. Detta beskrevs av 
medarbetarna bidra till en osäkerhet för timanställda. Personalomsättningen bland 
timanställda beskrevs av tjänstemännen bero på den osäkerhet som finns för 
timanställda kring hur mycket de kommer att få arbeta. Några av tjänstemännen 
efterfrågade en möjlighet till att ge timanställda mer trygghet. Förslag gavs att 
tryggheten skulle kunna ökas om timanställda exempelvis fick 25 procent 
fastanställning efter sex månader och inte behövde gå två år innan de får någon 
form av fastanställning.  

4.3.3 Kvalité 
Överlag beskrevs arbetsbelastningen som hög eftersom medarbetarna upplevde att 
det inte fanns tillräckligt med personal. Detta menade de även påverkar kvalitén på 
det arbete som de utför. I vilken grad medarbetarna uppfattade att de kunde 
leverera kvalité varierade. Bland medarbetare som upplevde att de inte hann med 
fanns en känsla av att vara otillräcklig. Istället för kvalité blir det ofta kvantitet och 
medarbetarna får fokusera på att lösa det akuta istället för att hinna utföra arbetet 
på ett önskvärt sätt. En medarbetare beskrev situationen som;  
 

M1A: ”Det blir att släcka bränder” 
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Fokus beskrevs läggas på att utföra så många uppdrag som möjligt istället för att 
alltid leverera den bästa kvalitén. Det fanns en känsla bland medarbetarna att 
verksamhetsplanerarna som tar emot uppdragen inte har möjlighet att säga nej till 
uppdrag. Någon beskrev dock ha hört verksamhetsplanerare säga nej till jobb. 
Möjligheten kring att kunna säga nej till jobb upplevde medarbetarna styras från 
högre ledning som vill att företaget ska göra alla jobb och uppdrag de får in. Vilket 
enligt medarbetarna gör att verksamhetsplanerarna lovar kunderna att de ska utföra 
alla beställda uppdrag. Verksamhetsplaneraren beskrev att informationen från 
högre chefer kring exempelvis nya kunder och uppdrag ibland kan komma sent 
vilket försvårare planeringsarbetet av medarbetarnas arbete. Beslut gällande nya 
kunder och uppdrag sades inte alltid baseras på de faktiska begränsningarna, 
exempelvis fordon och personal vilket gjorde vissa nya uppdrag extra tuffa. 
 
De många uppdragen bidrog till en upplevelse av stress och att kvalitén bli 
åsidosatt. Fler medarbetare på transportavdelningen än lageravdelningen beskrev 
att de upplever ett problem med att leverera kvalité. Kvalitén beskrevs också 
påverkas negativt av en upplevd hög personalomsättning, främst bland 
timanställda, enligt medarbetarna på fokusgrupperna. Även verksamhetsplaneraren 
beskrev att personalomsättningen på främst timanställda påverkar kvalitén på deras 
planeringsarbete. Vidare beskrev medarbetarna att rörligheten bland medarbetarna 
på olika positioner gör det svårt för medarbetarna att hinna lära nyanställda 
tillräckligt på varje position för att de ska kunna prestera 100 procent. Några 
medarbetare upplevde att de inte heller kan prestera optimalt eftersom det krävs tid 
och resurser för att lära.  
 

M1B: ”Jag tycker att det är helt okej att jobba med timmare, men det är 
ju det att jag får en ny varje dag. Om jag jobbar med en idag då och vi 
kör i fjorton dagar, då kommer vi lära känna varandra och vi kan få ett 
tempo på det. Men nästa dag är det en annan, så är det en annan igen. Så 
om jag räknar ut de här, jag jobbar fyra dagar i veckan, så har jag inte en 
gång haft samma person, utan det är olika alla fyra.” 

 
Medarbetare beskrev att det skulle vara bra med ett mentorsprogram där 
nyanställda får en mentor som ansvarar för att lära den nyanställde arbetet. Detta 
skulle bidra till att nyanställda får lära sig från en person ordentligt utan att variera 
arbetsuppgifter varje dag.  
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4.4 Interna relationer 
De interna relationerna inom företaget har överlag beskrivits som positiva. Hur 
relationerna till kollegorna, närmsta chef och ledning upplevs presenteras nedan 
var för sig.  

4.4.1 Relation till kollegorna 
De interna relationerna mellan medarbetarna beskrevs vara väldigt bra och 
stämningen bland medarbetarna menades vara kamratlig. En majoritet av 
medarbetarna vid fokusgrupperna beskrev att kollegorna är främsta anledningen till 
att de trivs och vill fortsätta arbeta på företaget.  
 

M1C: ”Det positiva är att vi har varandra. Det är en otroligt tajt grupp. 
Det fattade man från början när man började här att det spelar ingen roll 
om man är gammal eller ung. Det är väldigt bra människor. Om inte 
företaget stöttar oss så stöttar vi varandra och säger till varandra att vi är 
bra. Det är den bilden jag har.” 

 
Alla medarbetare var samstämmiga om att det är kollegorna som gör arbetet 
trevligt och att det är kul att komma till jobbet på morgonen. Kollegorna beskrevs 
även vara den största motivationsfaktorn till att prestera. Relationerna mellan 
medarbetarna beskrevs vara hjälpsam, hjärtlig, familjär och innehålla mycket 
humor och skratt. Medarbetarna menade att nyanställda blir väl bemötta och att det 
är lätt att komma in i gänget. Det som ibland kunde uppfattas som negativt 
angående relationen till kollegorna var personalomsättningen främst på 
timanställda. Omsättningen menades ibland leda till en ”vi och dom”-känsla då 
medarbetare beskrev att de inte hann träffa alla tillräckligt för att skapa en relation 
till varandra. De många och varierande timanställda beskrevs påverka relationen 
inom hela personalgruppen eftersom att medarbetarna kände att de inte hinner 
bygga upp en relation till de timanställda.  
 
Relationen mellan medarbetarna, främst de på transportavdelningen och 
verksamhetsplanerarna beskrevs av medarbetarna vara bra men de upplever att 
kommunikationen och dialogen mellan dem kan förbättras. Det var informationen 
om uppdragen som de får av verksamhetsplanerarna som de ibland upplevde vara 
otillräcklig. Medarbetarna önskade därför att verksamhetsplanerarna noggrannare 
frågar kunden om uppdraget för att medarbetarna ska komma rätt förberedda till 
varje uppdrag. De trodde också att verksamhetsplanerarna genom att fråga 
kunderna mer om uppdragen lättare kan beräkna hur mycket resurser som går åt, 
exempelvis tid och antal medarbetare per uppdrag. Verksamhetsplaneraren beskrev 
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att relationen till medarbetarna var bra och upplever att medarbetarna är smidiga 
att ha att göra med.  
 
Under fokusgrupperna diskuterade medarbetarna vad som motiverade dem i sitt 
arbete och den största motivationsfaktorn beskrevs vara kamratskapen bland 
kollegorna som också menades bidra till att de vill fortsätta arbeta på Logistics. En 
av medarbetarna beskrev det så här;  
 

M3D: “Det är därför jag är kvar och kör. Det är ju inte kul att köra flytt 
eller springa i trappor och bära mycket, men det är ju folket som gör att 
man är kvar” 

4.4.2 Relation till närmsta chef 
Medarbetarnas upplevelse av relationen till närmsta chef, driftcheferna beskrevs 
vara övergripande bra. Flera poängterade deras trivsel med den nytillsatta 
driftchefen för transportavdelningen. Driftcheferna beskrev också de en upplevd 
bra relation till medarbetarna med öppen kommunikation. Medarbetarna beskrev 
att de uppskattar ärlighet, tydlighet och stöd från cheferna. Under fokusgrupperna 
och uppföljningsintervjuerna framförde medarbetarna åsikter om att driftcheferna 
ibland upplevdes som osäkra. Driftcheferna beskrev att det ibland finns en önskan 
hos medarbetarna att chefen alltid ska ha svar vilket det många gånger är svårt att 
ha direkt. De berättade att de genom sitt ledarskap vill förmedla frihet under ansvar 
och upplevelser av att medarbetarna kan påverka sitt arbete. Detta poängterade 
också flera medarbetare att de kan göra. Driftcheferna menade att de har som mål 
att få medarbetarna att känna för sitt arbete och engagera sig i det.  
 

TB: ”Jag vill väl liksom också försöka få personalen att ta mer ansvar 
också och känna sig engagerade och verkligen känna något för sitt jobb 
och inte bara att det är: jag är här mellan sju och fyra och sen går jag hem 
liksom, jag struntar i om vi ligger efter eller inte.” 

 
Fokusgrupperna diskuterade även deras upplevelser av hur mycket 
handlingsutrymme driftcheferna har vid beslutsfattande. Medarbetarna upplevde 
att driftcheferna är styrda uppifrån och att deras utrymme för att ta egna beslut och 
initiativ är begränsat. Upplevelserna kring hur cheferna förmedlade detta 
begränsade handlingsutrymme beskrevs olika för de två avdelningarna. Där 
medarbetarna för den ena avdelningen beskrev att driftchefen oftare säger att hon 
inte har möjlighet att göra något specifikt på grund av styrning uppifrån. Den andra 
driftchefen beskrevs aldrig, eller väldigt sällan ha hänvisat sitt begränsade 
handlingsutrymme till att det beror på styrning uppifrån. Medarbetarna på denna 
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avdelning trodde dock ändå att hennes begränsade handlingsutrymme styrs 
uppifrån.  
 
Relationen mellan verksamhetschefen, driftcheferna och verksamhetsplaneraren 
upplevdes bra från alla håll, kommunikationen och dialogen beskrevs vara bra. Det 
fanns dock en tveksamhet hos verksamhetschefen om huruvida driftcheferna, 
verksamhetsplanerarna och även medarbetarna säger vad de tycker och tänker. 
Verksamhetschefen funderade även om den information som når honom, främst 
från medarbetarna, var sanning eller om informationen förvrängs på vägen. 
Driftcheferna och verksamhetsplanerarna som alla har verksamhetschefen som 
närmsta chef beskrev att det är lätt att ställa frågor till verksamhetschefen. 

4.4.3 Relation till ledningen 
När det talats om ledningen har tjänstemännen och medarbetarna främst syftat till 
det ägarpar som startat Lagra&Transportera Group. Medarbetarna beskrev att de 
önskar utveckla en bättre relation till ledningen genom att ledningen kommer och 
hälsar på i verksamheten ibland. De beskrev en upplevelse av engagemang från 
ledningen när de visar upp sig. Att de träffas någon gång då och då skulle kunna 
bidra till att minska klyftan mellan medarbetarna och ledningen beskriver 
medarbetarna under fokusgrupperna. De trodde att om ledningen och medarbetarna 
träffas kan ett samarbete byggas upp som bidrar till att minska avståndet mellan 
medarbetarna och ledningen. Några av tjänstemännen beskrev under intervjuerna 
att de kände en tillhörighet till företaget eftersom VD:n vet vem de är och vad de 
gör. Medarbetarna och verksamhetsplaneraren önskade få lite mer inblick i vad 
som händer och hur planerna ser ut för framtiden. Under fokusgrupperna har det 
även diskuterats en önskan om att ledningen ska komma och hälsa på när det gått 
bra och säga ”bra jobbat”. 
 
I takt med att företaget växer upplevde medarbetarna att klyftan blir större mellan 
ledningen och övriga anställda. Medarbetare och tjänstemän önskade smidiga 
informationskanaler som distribuerar information kring exempelvis nya kunder, 
nyanställda, mål och visioner. Det fanns ifrån ledningen en önskan om att det ska 
vara högt i tak (intervju med HR-chef) men det finns en tveksamhet kring huruvida 
det faktiskt är högt i tak i verkligheten. Detta förmedlas även i 
Lagra&Transporteras medarbetarpolicy. En av tjänstemännen beskriver situationen 
med högt i tak i följande citat; 
 

TA: ”Ledningen påtalar alltid att man vill ha högt i tak, att man ska 
kunna säga allt. Men jag vet faktiskt inte om det är så på riktigt, för det 
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känns ändå som att det finns något i botten att man ska tycka och tänka 
på ett visst sätt.” 

4.4.4 Uppföljning och feedback 
Mötena, bland annat de tidigare beskrivna morgonmötena, används för att sprida 
information, planera verksamheten, ge beröm och ekonomisk uppföljning. 
Månadsmötena har under alla fokusgrupper beskrivits som positivt och det är något 
som medarbetarna uppskattar. Medarbetarna beskrev dock en önskan om mer 
feedback och en önskan om en mer detaljerad ekonomisk uppföljning på just deras 
avdelning för att känna sig delaktiga i resultatet. Även driftcheferna efterfrågade 
mer feedback och det främst från medarbetarna. Driftcheferna beskrev en saknad 
av feedback från medarbetarna på driftchefernas ledarskap. De trodde att detta kan 
bero på en rädsla för att negativ feedback ska påverka deras löneutveckling 
negativt. Själva såg driftcheferna det som en utvecklingsmöjlighet om de får 
feedback på deras ledarskap. 
 
Medarbetarna upplevde att förslag om förbättringar från deras sida blev 
bortprioriterade. Medarbetarna önskade få svar på vad som händer med deras 
förslag, oavsett om det är ett positivt eller negativt svar. En av medarbetare beskrev 
sin önskan om feedback såhär; 
 

M2C: ”Man vill ha feedback tillbaka om man lyfter någonting. Det är det 
som saknas. [---] Man kan ta ett avslag, men då har man ju ändå fått ett 
svar.” 

 
De beskrev även att deras intresse och engagemang för att lämna in förslag och 
idéer påverkades negativt då de upplevde att de inte får någon respons på det som 
lämnas in. En annan medarbetare sa såhär kring viljan att fortsätta ge 
förbättringsförslag;  
 

M3E: ”Jag får liksom inte gehör för det så varför ska jag klämma fram 
något?” 

4.5 Värderingar, medarbetarpolicy och lönetrappa 
Lagra&Transporteras medarbetarpolicys värderingar ansvar, engagemang och 
utveckling fungerar som kriterier för medarbetarnas löneutveckling. Policyn har 
tagits fram av en grupp på cirka fem personer med den dåvarande personalchefen 
som ansvarig. HR-chefen beskrev att värderingarna är generella och övergripande. 
Det fanns varierade upplevelser och tankar gällande medarbetarpolicyns 
värderingar bland medarbetarna i fokusgrupperna. Det har under fokusgrupperna 
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även funnits delade meningar gällande hur väl medarbetarna kände till dem. 
Majoritet av deltagarna vid fokusgrupperna kunde dem men kände en osäkerheten 
kring vad de egentligen stod för. Medarbetarna beskrev att det fanns ett krav på att 
kunna dem under lönesamtalet för att ha möjlighet till löneökning.  
 

M1A: ”När jag fick fast fick jag höra att jag skulle lära mig dem.”  
  
Klarheten kring policyns värderingar och vad de egentligen innebär beskrev 
medarbetarna skulle kunna bli bättre genom att de likt vid införandet av dem hade 
träffar där de diskuterade dem. Medarbetarna upplevde ett behov av att fortsätta 
med dessa för att upprätthålla förståelsen om dem och möjligheten till att få alla att 
arbeta efter dem. Dock diskuterads det att värderingarna är så pass generella att de 
räknas till det sunda förnuftet och blir därmed inget som utmärker sig i arbetet.  
 
Önskan om ett fortsatt kontinuerligt arbete med policyn framfördes även av 
tjänstemännen. En av tjänstemännen beskrev förståelsen kring policyn som att det 
var något som inpräntats i huvudet på alla istället för att grundligen förstå vad de 
står för. Tillgången till policyn beskrevs också vara begränsat. En medarbetare 
beskrev att de fanns att tillgå i företagets databas, problemet beskrevs vara att inte 
alla hade tillgång till databasen. En av deltagarna vid fokusgrupperna beskrev sig 
sett policyn på en tavla men annars inte visste hur information kring policyn 
spreds. 
 
Lönen och lönetrappan beskrevs bidra till en negativ effekt på motivationen till 
arbetet. Det upplevdes svårt att kunna klättra i lönetrappan eftersom vissa steg 
krävde utbildning som medarbetarna inte hade. Lönetrappans uppbyggnad 
beskrevs olika i de olika fokusgrupperna. Några medarbetare från fokusgrupp 2 
konverserade om deras möjligheter till att få högre lön; 
 

M2A: “Vi har ju en lönetrappa, som de tycker att vi ska klättra i och som 
kollektivanställd så kan du i stort sätt inte komma förbi steg 2.”  

 
M2B: ”Ja, då måste du vara civilingenjör.” 

 
M2A: ”Ja, då jobbar du inte som kollektivanställd längre om du har 
kommit upp till steg tre, fyra och fem sen då.” 

 
M2C: ”Steg 5 då är du ju VD ungefär.”  

 
HR-chefen beskrev att lönetrappan tagits fram för att möjliggöra individuell 
lönesättning som baseras på kompetens och prestation. Detta för att försöka 
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motivera medarbetarna till utveckling och samtidigt kunna ställa krav och därmed 
gynna både individen och företaget. För att komma vidare i trappan krävdes det en 
flexibilitet och brett kunskapsspektra som möjliggör att individen kan arbeta på 
flera positioner. Lönetrappan togs fram av HR-chefen och en extern HR-konsult 
som därefter diskuterades igenom med chefer och facket innan den blev godkänd 
och sattes in som prov 2009. Medarbetarna menade att då de jämförde sina löner 
med bekanta utanför företaget som hade liknande arbeten ansåg de att deras lön var 
låg i förhållande till vad andra företag betalade. Därför uttalade också några att de 
sökte arbete med en bättre lön eller bättre möjlighet till löneutveckling. 
Tjänstemännen pratade inte alls om sin lön och löneutveckling under intervjuerna. 

 4.5.1 Ansvar och engagemang 
Ansvar beskrev medarbetarna att de hade och de uppskattade det ansvar som 
förväntades att de skulle ta och menade att ansvaret bidrog till att öka 
engagemanget för sitt arbete. Engagemang beskrev flera medarbetare att det var 
upp till var och en att vara. Det diskuterades att engagemanget påverkades av 
exempelvis tilldelat ansvar, möjlighet till att framföra förbättringsförslag som 
bidrar till verklig förbättring och feedback och återkoppling på sitt arbete och 
inlämnade förbättringsförslag. Engagemangdiskussionerna var stundtals livliga när 
vi frågade om medarbetarna upplevde att alla inom företaget var engagerade. En av 
deltagarna vid fokusgrupp 1 svarade med nedanstående citat på frågan vad det är 
som gjorde att de inte upplevde att alla på företaget levde efter 
engagemangpolicyn. 
  

M1D: ”Ja, engagemang. Då tycker jag att det ska gälla alla. [---] 
Engagemang är ju väldigt mycket neråt här. Att vi ska vara engagerade. 
Jag tycker även till exempel att VD:n ska vara engagerad och visa sig. 
Det är ett engagemang det också, att visa sig bland sina anställda.”  

4.5.2 Utveckling 
Gällande policyn utveckling fanns det en oklarhet i vad som den egentligen syftade 
till för medarbetarna. Flera medarbetare beskrev en önskan om att någon ska 
förklara vad företaget menade med utveckling. Det diskuterades under 
fokusgrupperna utveckling i form av utveckling av företaget genom att 
medarbetarna utvecklar sitt arbete men främst diskuterades utveckling i form av 
personlig utveckling och karriärutveckling. Några av medarbetarna beskrev att de 
fick en uppfattning vid anställningen om att det fanns stora chanser för utveckling 
inom företaget men denna bild har inte infriats. Medarbetarna hade olika 
uppfattningar kring hur de hade möjlighet till att påverka sin egen utveckling. 
Några beskrev att de hade goda möjligheter att göra det genom utvecklingssamtal 
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med chefen och att det är var och ens eget ansvar att ta upp det med chefen. 
Medarbetare som beskrev att de har möjlighet till att ta upp utveckling med chefen 
beskrev också sig nöjda med den utveckling de fått. De medarbetare som beskrev 
att de hade begränsade möjligheter för utveckling sa att begränsningen främst 
berodde på att tiden inte fanns för utveckling och att företaget inte ville betala för 
exempelvis utbildning som medarbetarna ansåg var relevant. Denna beskrivning av 
att inte få de utbildningar som de upplevde behöva i sin tjänst för att utvecklas och 
därmed kunna göra ett bättre arbete gav även tjänstmän. En tjänstman utryckte det 
såhär; 
 

TC: “Jag tycker att jag påtalat det [---] att jag skulle vilja gå kurser i 
sådana saker men jag har inte gått någon. Vi har ju gått lite interna kurser 
men inte direkt [kursämne] som jag skulle vilja, som kanske mer ligger i 
mitt intresse. [---] Många gånger sägs det att man ska få gå kurs, det har 
jag hört sedan jag började här men sen kanske det inte alltid hinns med 
eller jag vet egentligen inte vad problemet är.” 

  
Företaget beskrevs av tjänstemännen vara ett företag som satsar på unga och ger 
dem möjlighet till att utvecklas och göra karriär. Majoritet av tjänstemännen som 
vi intervjuade hade själva upplevt detta och ställde sig positiva till företagets vilja 
att satsa på de interna resurserna. Tjänstemännen beskrev dock att det krävdes en 
motprestation för att företaget skulle satsa på organisationens medlemmar. 
Medarbetarna beskrev under fokusgrupperna att det inte fanns någon karriär för 
dem att göra i företaget och att det fanns begränsningar för att klättra på 
kollektivnivå. Vid fokusgrupperna var det några som påtalade att den bild de hade 
fått av företaget vid anställningen inte stämde överens med vad de sedan hade 
upplevt när de börjat arbeta.  
 
Men flera beskrev också att det inte fanns något intresse i att göra karriär eftersom 
de inte ville arbete på ett kontor. Medarbetarna diskuterade dock under alla 
fokusgrupper de interna karriärmöjligheterna som de menade ibland bidrog till att 
personer som inte hade rätt utbildning eller erfarenhet fått positioner de inte varit 
kvalificerade för. Detta bidrog till att medarbetarna ibland upplevde att arbetets 
kvalité blev sämre. Medarbetarna beskrev även att de fått nya och mer krävande 
uppgifter som också kräver mer ansvar men att belöningen i form av 
löneutveckling inte mött det ansvar de tagit. En av medarbetarna under 
fokusgrupperna beskrev att han fått en ny mer ledande roll men att lönen stått 
stilla. 
  

M1B: ”Nu blev jag [tjänst] och det känner jag väl inte är någon karriär att 
gå på. Det blir ju bara värre för jag får ju inte mer betalt för det. Jag får 
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mer ansvar men samma lön. Nä, jag känner inte att de kan gå 
någonstans”  

  
Några av deltagarna vid fokusgrupperna hade fått truckkort vilket uppskattades, de 
beskrev dock att de hade fått tjata för att få utbildningen och att de inte alltid har 
fått använda sina nya kunskaper i sitt arbete. Genom att inte få använda sina nya 
kunskaper de fått vid truckutbildningen såg de en risk i att utbildningen varit 
förgäves då truckkörning anses vara något som behöver göras kontinuerligt för att 
upprätthålla kunskapen. Andra medarbetare beskrev en önskan om att ta 
lastbilskörkort. Utbildning till att också kunna köra lastbil såg de som utveckling 
och att göra karriär inom företaget.  

4.6 Familjeföretag och ledning 
Under intervjuerna med tjänstemännen och fokusgrupperna med medarbetarna 
pratades det om ledningen och familjen som ett. Medarbetarna och tjänstemännen 
beskrev sina upplevelser av att det är ett familjeföretag på olika sätt. Majoriteten av 
deltagarna vid fokusgrupperna beskrev att de inte märker av det i någon större 
utsträckning mer än att många på huvudkontoret är familjemedlemmar.  

4.6.1 Driv och kostnadsjagande 
Tjänstemännen menade att det faktum att Lagra&Transportera Group är ett 
familjeföretag påverkade hur företaget styrdes och drivet som fanns i att växa som 
företag. Företaget beskrevs ha mycket energi och en vilja att alltid komma till nästa 
steg. VD:n beskrevs vara en sann entreprenör med ett enormt driv att utveckla 
företaget. Tjänstemännen beskrev att om företaget skulle vara en person skulle den 
karaktäriseras av ett brinnande engagemang. 
 

TD: ”En liten Gunde Svan, ingenting är omöjligt. Kämpar man bara 
tillräckligt så går det.”  

 
Även medarbetarna beskrev att det fanns ett driv i företaget vilket de tyckte sig se 
genom utvecklingen på de andra orterna i landet. Att företaget vuxit beskrev både 
tjänstemän och medarbetare som positivt. Drivet beskrevs också av medarbetarna 
leda till ett kostnadsjagande och en av medarbetarna beskrev att kostnadsjagandet 
blir viktigt för ett familjeföretag eftersom deras familj påverkas starkt av hur det 
går för företaget ekonomiskt vilket nedanstående citat beskriver. 
  

M1A: ”De ser ju pengarna [---] det här är ju deras pengar på ett annat 
sätt. I ett större företag så är det ju inte, en chef på [kundens 
företagsnamn] det är ju inte hans pengar bara för att han är chef på 
[kundens företagsnamn].”  
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Andra medarbetare beskrev en snålhet i kostnadsjagandet men det poängterades 
även av medarbetare att ledningen troligen ser det som ekonomiskt. En annan 
medarbetare beskrev kostnadsjagandet som något som medarbetare inte får 
ifrågasätta. 
 

M2B: “Man ska vara nöjd med sin lott och inte fråga om nått”  

4.6.2 Styrning 
Angående styrningen beskrev tjänstemännen att de flesta beslut hamnar hos 
ledningen vilket kan begränsa deras handlingsutrymme och kreativitet. Det 
beskrevs dock bland tjänstemännen att den kontrollerande handen och det 
begränsade handlingsutrymmet blir bättre i takt med att erfarenheten inom 
företaget växer och därmed ledningens förtroende för tjänstemännen. 
Medarbetarna upplevde att företaget var toppstyrt och att beslut ibland tas på en 
hög nivå utan att hänsyn tas till de faktiska förutsättningarna. Både tjänstemän och 
medarbetare efterfrågade bättre analyser av förutsättningarna innan beslut tas. 
  
Det faktum att det är ett familjeföretag menades också påverka att personer inom 
familjen fått positioner som medarbetarna beskrev att de är tveksamma till om de 
är kvalificerade för. Medarbetarna beskrev att de blir återhållsamma gällande att 
det är ett familjeföretag och att de därmed måste vara lite försiktiga med hur de 
uttrycker sig och om vad. De beskrev en oro för att förlora jobbet om de säger 
något som inte går i linje med vad ledningen tycker. På frågan krig hur 
medarbetarna överlag upplevde sina möjligheter och vilja till att framföra sina 
åsikter svarade flera under fokusgrupperna att de säger vad de tycker och var inte 
rädda för att framföra sina åsikter. De ville dock inte bli ovän med någon i 
ledningen och kunde därför ibland välja sina ord. Några av tjänstemännen beskrev 
också en försiktighet gällande vilka åsikter som framförs och till vem. 
  

TA: “Det som är nackdelen med att jobba i ett familjeföretag är att man 
inte säger allt för att man inte skulle vilja att, lite beroende vem man 
skulle prata med eller om. En del åsikter får man behålla för sig själv och 
för att det kanske inte är så passande att högre upp i kedjan ska veta, man 
är ju ändå rädd om sitt jobb.” 

 
Dock framförde även tjänstemännen att återhållsamheten gällande att föra fram 
sina åsikter till ledningen också berodde på att man inte ville störa om det inte var 
något som var extra viktigt och genomtänkt. En av tjänstemännen trodde inte att 
det faktum att det är en familj som sitter på ledande positioner påverkade 



48 
 

personens agerande att ta kontakt med ledningen mer, än om det inte hade varit 
det.  

4.7 Resultatsammanfattning  
Medarbetarna beskrev sitt arbete som fysiskt och varierat. Detta beskrevs ibland 
bidra till att högsta kvalité inte kan levereras. Tjänstemännen beskrev också ett 
varierat arbete i en flexibel miljö. Användningen av och arbetsvillkoren för 
timanställda diskuterades under både intervjuerna och fokusgrupperna. 
Diskussionerna om timanställda kretsade kring deras osäkerhet i deras anställning, 
påverkan på kvalitén på utförda arbeten och relationsbyggandet mellan kollegor. 
Relationerna mellan kollegorna beskrev vara väldigt bra och största källan till 
motivation i arbetet och relationen mellan medarbetare och tjänstemän beskrevs 
övervägande bra. Medarbetarna önskade träffa ledningen ibland för att utveckla en 
bättre relation för att minska avståndet mellan dem. Både medarbetarna och 
tjänstemän önskade utveckla mer och bättre feedback. Medarbetarna vill få 
feedback på inlämnade förbättringsförslag och deras prestationer och tjänstemän 
önskade få feedback på sitt ledarskap från medarbetarna. Lagra&Transporteras 
medarbetarpolicy beskrevs av både tjänstemän och medarbetare vara inpräntat och 
förståelsen för vad de egentligen betyder beskrevs vara begränsad. Detta gällde 
främst utvecklingspolicyn som också var den policy där medarbetare och 
tjänstemän hade störst skillnad i sina upplevelser. Familjeföretagskontexten 
beskrevs bidra till ett driv, kostnadsjagande och toppstyrning. Det beskrevs också 
av tjänstemän och medarbetare bidra till en återhållsamhet i att framföra åsikter 
som inte går i linje med ledningens åsikter.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras valda delar av resultatet för att kunna 
närma oss en förståelse för de anställdas föreställningar i riktning mot att kunna 
förstå hur employer brandingarbetet hos Logistics vidare ska kunna utvecklas. 
Arbetssituationen börjar analyseras och diskuteras därefter följer Ledarskap, 
styrning och familjeföretag, Medarbetarpolicyns förmedlade och upplevda 
värdeerbjudande och avslutas med Logistics sociala relationer och dess inverkan 
på värdeerbjudandet.  

5.1 Arbetssituationen 
Organisationsmedlemmars föreställningar av deras arbetssituation påverkar deras 
föreställningar om deras arbetsgivare och därmed arbetsgivarens attraktionskraft 
(Barrow & Mosley, 2005).  Det blir därför viktigt för organisationer att arbeta för 
att organisationsmedlemmar ska ha positiva föreställningar om sin arbetsgivare för 
att öka attraktionskraften och med det organisationens konkurrenskraft (Schultz, 
Hatch & Larsen, 2000). Logistics tjänstemän och medarbetare beskrev både 
gemensamma och varierande föreställningar om deras arbetssituation.  

5.1.1 Varierande och fysiskt krävande arbetsuppgifter i en flexibel miljö  
Både tjänstemän och medarbetare beskrev sitt arbete varierat och utmanande i en 
flexibel arbetsmiljö. Varierande arbetsuppgifter beskrivs vara viktigt för 
motivationen (Boxall & Purcell, 2011). En av huvuddelarna i varumärkesstrategier 
är att få motiverade medarbetare som genom motivation upplever en hög attraktion 
till sin arbetsgivare (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). De varierande 
arbetsuppgifterna beskrevs överlag av Logistics medarbetare och tjänstemän som 
positiva för deras motivation. Variationen bland arbetsuppgifterna beskrevs som 
större på transportavdelningen vilket gjorde att medarbetare från 
transportavdelningen definierade sitt arbete mer varierat än medarbetare från 
lageravdelningen. Medarbetare på Logistics beskrev att de upplever ett krav på att 
de ska kunna allt. De önskade ibland kunna mycket om lite istället för dagens 
situation som är mer av slaget att kunna lite om mycket. 
 
HR-chefen beskrev att lönetrappan delvis tagits fram för att uppmuntra 
medarbetarna till att vara flexibla och kunna arbeta på många positioner. 
Uppmuntran kommer delvis genom löneutvecklingen där det i lönetrappan finns 
kriterier som kräver flexibilitet från medarbetarna för att nå upp till kriteriet. 
Vidare analys och diskussion om lönetrappan ges längre fram i detta kapitel. 
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Medarbetare som inte beskrev varierat arbete som en motivationsfaktor upplevde 
att de har kunnat påverka sin arbetssituation till att innehålla mer kontinuerliga 
arbetsuppgifter. Barrow och Mosley (2005) menar att upplevelsen av att kunna 
påverka sitt arbete visar sig positivt för graden av motivation till sitt arbete. Om 
Logistics kan lyckas möta medarbetarna och tjänstemännen i sina önskemål 
gällande graden av varierande arbetsuppgifter, bör dessa kunna vara en god 
motivator till arbetet och därmed öka attraktionskraften.  
 
Medarbetare beskrev att deras arbetsuppgifter var fysiskt krävande och att det inte 
var hållbart i längden att arbeta på detta vis. Relationen mellan medarbetare och 
arbetsgivare kan således antas avslutas av medarbetarna för att kroppen inte orkar 
mer. Barrow och Mosley (2005) beskriver att employer branding just syftar till att 
främja långvariga relationer med lojala medarbetare. Just relationsbyggandet 
menar Chernatony och Dall´ Olmo Riley (1998) är viktigt i utveckling av ett 
employer brand för att skapa konkurrensfördelar genom lojala relationer. 
Lojaliteten till organisationen påverkas av det upplevda värdet, tillfredsställelsen 
och förtroendet för organisationen (Hongwei, Yan & Lloyd, 2012). Medarbetarna 
såg inte en möjlighet till en långvarig relation till Lagra&Transportera Logistics 
eftersom arbetssituationen upplevdes vara ohållbar genom det fysiskt krävande 
arbetet. Detta kan således beskrivas leda till att tillfredsställelsen och det upplevda 
värdet i att arbeta för organisationen brister vilket kan leda till arbetssituationen 
snarare främjar mer kortsiktiga relationer med medarbetarna. Det kan därför anses 
viktigt för Lagra&Transportera att se över arbetssituationen för medarbetarna för 
att kunna främja mer långsiktiga relationer. Ett sätt kan vara att erbjuda utbildning 
i lyftteknik och ergonomi för de medarbetare som har fysiskt krävande 
arbetsuppgifter. Detta diskuterade även medarbetarna att de önskade.  

5.1.2 Kvalité i en flexibel miljö 
Enligt Lagra&Transporteras medarbetarpolicy ska medarbetarna alltid leverera 
kvalité samtidigt som de i lönetrappan ska vara flexibla och kunna arbeta på många 
positioner. Detta kan göra att policyn och lönetrappan inte alltid går hand i hand 
eftersom det flexibla och varierande arbetsuppgifter enligt medarbetarna påverkar 
kvalitén negativt. Medarbetarna ansåg att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter 
med högsta kvalité då de inte kunde hålla uppe tillräckligt med kompetenser. Det 
kan därför anses fördelaktigt för Logistics att se över hur kvalité möter flexibilitet 
och hur dessa två tillsammans bör samverka för att tillfredställa både behovet av 
kvalité och flexibilitet. I medarbetarpolicyn står det även att det ska finnas goda 
möjligheter för medarbetarna att prova nya arbetsuppgifter. Det kan också 
diskuteras huruvida goda möjligheter och krav i lönetrappan om att man ska lära 
sig nya arbetsuppgifter arbetar tillsammans eller tenderar att säga emot varandra. 
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Genom medarbetarpolicyn vill Lagra&Transportera förmedla det varierande 
arbetet som en möjlighet samtidigt som lönetrappan ställer det som krav. Det är 
viktigt att värderingar och mål är enhetliga och att alla arbetar mot samma riktning 
(Love & Singh, 2011). Det kan finnas ett behov hos Logistics att utveckla 
medarbetarpolicyn och lönetrappan för att de tillsammans ska arbetar åt samma 
riktning och inte tenderar att säga emot varandra. Detta för att främja positiva 
effekter på medarbetarnas motivation vilket kan resultera i attraktionskraft för 
deras employer brand.  
 
Känslan av att inte kunna leverera kvalité menade medarbetarna bidrog till att de 
kände sig otillräckliga. Det är viktigt för medarbetare att känna att de bidrar till 
organisationens prestation för att främja motiverade medarbetare (Boxall & 
Purcell, 2011). När medarbetarna känner sig otillräckliga kan det finnas en risk i att 
de inte ser och värderar sina prestationer och ser att den bidrar till organisationens 
fördel. Boxall & Purcell (2011) menar att det därför är viktigt att medarbetarna får 
feedback på sina prestationer för att skapa motivation genom en känsla av 
delaktighet i organisationens prestation. Uppmuntran är ett av de växtmotiv som är 
grundläggande för individens utveckling och därmed en viktig motivationsfaktor 
(Maslow, 1943). Fokusgrupperna efterfrågade mer feedback på sina 
förbättringsförslag och de uttryckte att engagemanget dog då de inte fick gehör för 
sina idéer. Det kom även från medarbetare önskemål om att de ekonomiska 
redovisningar som de får på arbetsplatsmötena mer ska vara riktade mot deras 
avdelning för att öka känslan av delaktighet i organisationens prestation. Detta 
skulle även kunna bidra till ett ökat “vi” i organisationen eftersom medarbetarna då 
kan känna att deras insatser bidrar till en större helhet (Rousseau, 1998a). Genom 
att främja kommunikationen mellan nivåerna skulle Lagra&Transportera kunna 
öka delaktigheten vilket främjar en starkare vi-känsla. Detta skulle i sin tur kunna 
leda till en ökad attraktionskraft genom att värdeerbjudandet främjas när 
medarbetarnas enskilda prestationer kan förstås ur ett större perspektiv och därmed 
känner sig mer delaktiga i organisationens framgångar.  

5.2 Ledarskap, styrning och familjeföretag 
Chefer är viktiga i skapandet och spridningen av strategier (Boxall & Purcell, 
2011). Wood (2000) menar att för att kunna bygga ett konkurrenskraftigt 
varumärke har chefen en central roll. Inte bara som kommunikatör utan också som 
en del i att chefen påverkar medarbetarnas föreställningar om organisationen som 
arbetsgivare genom att medarbetarna tilldelar deras handlingar attributioner (Yukl, 
2012). 
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5.2.1 Ledarskapets påverkan på medarbetarna 
Både medarbetarna och driftcheferna beskrev överlag goda upplevelser av 
relationen mellan dem. Även verksamhetschefen, driftcheferna och 
verksamhetsplaneraren beskrev ett bra samarbete mellan dem. Chefer är ofta en 
symbolfigur för organisationen och inverkar genom det på medarbetarnas trivsel 
och motivation (Kauffman & Kauffman, 2010). Därmed kan driftcheferna och 
verksamhetschefen ses som en representant för organisationens employer brand i 
den vardagliga kontexten. Medarbetare på Logistics önskar chefer som är ärliga, 
tydliga och ger stöd. Driftcheferna upplevdes ibland osäkra vilket kan påverka 
medarbetarnas inställning till sin chef och därmed organisationens 
värdeerbjudande. De har outtalade förväntningar på driftcheferna om att de 
exempelvis ska leverera en säkerhet som driftcheferna själva beskrev vara svårt att 
leva upp till, då de ibland inte har detaljkunskapen som krävs eller tillräckligt med 
handlingsutrymme. Driftcheferna beskrev att de önskade att medarbetarna ska ta 
ansvar och vara delaktiga i sitt arbete vilket också går i linje med vad 
medarbetarpolicyn säger. Yukl (2012) argumenterar för att kärnan i ledarskap är 
påverkan vars resultat kan delas in i engagemang, följsamhet och motstånd. I 
vilken utsträckning cheferna på Logistics påverkar medarbetarna genom sitt 
ledarskap kan inte denna studie svara på. Dock uppmärksammades att 
driftchefernas arbete aktivt diskuterades under diskussioner gällande 
medarbetarnas arbetssituation.  Detta kan visa på att de har en betydelsefull roll i 
medarbetarnas upplevelse av företaget som arbetsgivare. Samarbetet med 
driftcheferna beskrevs överlag som gott de gånger då medarbetarna inte upplevde 
en osäkerhet hos driftchefen vilket påverkade deras följsamhet. Motstånd riktades 
främst under fokusgrupperna och intervjuerna mot beslut tagna hos högre 
ledningen där de menade fanns en saknad av analys över förutsättningarna i 
verksamheten som krävs för att genomföra besluten.  

5.2.2 Familjeföretag 
Att Logistics är ett familjeföretag beskrevs av tjänstemännen främst leda till ett 
driv och mycket energi från ledningens håll och VD:n beskrevs vara en sann 
entreprenör. Familjeföretag präglas ofta av entreprenörskap vilket också kan ses 
som nyckeln till företagets prestation och utveckling. För att främja 
entreprenörskap i företag krävs det finansiellt kapital som möjliggör investeringar 
(Eddleston, Kellermanns & Zellweger, 2012). Medarbetarna beskrev 
föreställningar om ett ständigt kostnadsjagande från ledningens sida. 
Kostnadsjagandet skulle kunna förklaras som avgörande för det finansiella 
kapitalet för att därmed ha möjlighet till att tillsammans med det beskrivna drivet 
utveckla företaget. Att medarbetarna ser ledningen som kostnadsjagande beskrevs 
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vara negativt för företagets värdeerbjudande och därför kan det åter igen anses vara 
betydelsefullt att öka delaktigheten i organisationens prestation.  
 
Familjeföretag kan nå fördelar om familjemedlemmar har ledande positioner inom 
företaget och har hög kontroll (Chu, 2011). Medarbetare och tjänstemän på 
Logistics beskrev att de flesta beslut tas av ägarna vilket begränsar tjänstemännens 
handlingsutrymme. I en studie av Eddleston et al. (2012) visar deltagande styrning 
inget positivt samband med entreprenörskap. Boxall och Purcell (2011) menar att 
det är av betydelse att organisationsmedlemmar känner sig delaktiga i sitt arbete. 
Det begränsade handlingsutrymmet tenderar att visa på en saknad av delaktighet 
vilket gör det svårt för medarbetare och tjänstemän att se fördelarna med 
entreprenörskap som når bättre resultat genom hög grad av kontroll från 
ägarfamiljen. Driftcheferna beskrevs av medarbetarna förmedla sitt 
handlingsutrymme olika. Detta kan påverka medarbetarnas föreställningar genom 
att de får olika föreställningar om varför och hur driftchefernas handlingsutrymme 
begränsas. Yukl (2012) beskriver att ledarskapet kan påverka medarbetarna till 
motstånd. Det kan finnas en risk i att driftchefen beskrev sitt begränsade 
handlingsutrymme bero på kontroll från ledning, då detta kan göra att ett motstånd 
uppstår mot ledningen. Samtidigt kan en bristande förklaring till det begränsade 
handlingsutrymmet istället också bidra till ett motstånd mot driftchefen som inte 
agerar i enlighet med de förväntningar som finns i form av exempelvis tydlighet. 
Handlingsutrymmet bör kanske därför beskrivas utifrån organisatoriska 
förutsättningar istället för att inte alls förklaras eller förklaras genom kontroll från 
ledning.  
 
Medarbetare diskuterade att familjemedlemmar fått positioner inom företaget trots 
att de inte besitter rätt kompetens. Detta kan påverka deras föreställningar om att 
kvalité i arbetets utförande inte prioriteras lika för alla organisationsmedlemmar. 
Eddelston et al. (2012) menar att familjemedlemmar kan kompensera för bristande 
kompetens genom att de har ett ökat engagemang för företaget och därmed 
presterar ett värde för företaget. Från ledningen och familjens sida fanns det en 
önskan om att det ska vara högt i tak och alla ska enligt medarbetarpolicyn ha 
möjlighet till att säga sina åsikter, tankar och kunna påverka. Det framfördes från 
både tjänstemän och medarbetare att man vågar och vill framföra sina åsikter och 
tankar dock fanns det ett hinder i detta då flera beskrev att de är oroliga att deras 
anställning ska påverkas om de framför åsikter som inte går i linje med ledningens. 
Medarbetarna och tjänstemän verkar också uppleva ett grundläggande krav att 
tycka och tänka i linje med ledningen. De beskrev därför en försiktighet kring hur 
och vad de uttrycker sig om eftersom det skapar en osäkerhet kring att få behålla 
jobbet. Arbetet är grundläggande för trygghetsbehovet och en osäkerhet i att få 
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behålla arbetet kan påverka organisationsmedlemmars beteende (Kauffman & 
Kauffman, 2010). Organisationskulturer baseras på värderingar och föreställningar 
(Schein, 2004). Logistics önskan om ha en organisationskultur med högt i tak 
tenderar att påverkas negativt av de föreställningar som finns hos anställda att de är 
oroliga för att förlora jobbet när de säger tankar och åsikter som inte går i linje med 
ledningens åsikter.  

5.3 Medarbetarpolicyns förmedlade och upplevda värdeerbjudande 
Enligt Yukl (2012) kan ledare påverka organisationskulturen genom att hantera 
formella program och system för att främja vissa värderingar och ideal inom 
företaget. Logistics använder sig av medarbetarpolicy och lönetrappa för att främja 
vissa värderingar. Tjänstemännen ser den största utmaningen i sitt arbete att få alla 
medarbetare att arbeta mot samma mål. Detta beskriver också Wood (2000) vara 
en av chefers viktigaste uppgifter. För att det ska vara möjligt är det av stor 
betydelse att målen är väldefinierade. Det skapar även ett behov av att chefer har 
förmåga till att kunna kommunicera ut organisationens mål (Madlock, 2008).  
 
Lagra&Transportera har skapat sin medarbetarpolicy och dess värderingar i syfte 
att få alla anställda att sträva mot att nå gemensamma mål, samt klargöra vad det 
innebär att vara medarbetare inom organisationen. Det framgår även att företaget 
erbjuder kompetensutveckling och en stimulerande arbetsmiljö. 
Lagra&Transportera förväntar sig även att medarbetarna ska ta eget ansvar till att 
införliva värderingarna och för att de ska fylla en verklig funktion. Värderingarna 
ansvar, engagemang och utveckling används också som kriterier för lönesättning, 
vilket enligt Yukl (2012) kan fungera som en vägledning gällande vad som bör 
eftersträvas inom organisationen. Dock uttryckte några av medarbetarna på 
Logistics ett missnöje med dessa kriterier då de inte såg möjligheten att kunna 
utveckla sig i sina yrkesroller då de berättade att det krävdes högre utbildning för 
att komma högre upp på lönetrappan. Under fokusgrupperna representerades det 
olika bilder för villkoren för att klättra i lönetrappan, vilket tyder på att det finns en 
förvirring om vad som egentligen gäller för att få en högre lön. Att kunna försörja 
sig är ett grundläggande fysiskt behov hos människan då det bidrar till dess 
grundläggande trygghetskänsla (Maslow, 1943). Att lönens betydelse är stor för 
motivationen och upplevelsen av arbetsgivaren går inte att undgå. Lönen bör 
kännas rättvis i förhållande till medarbetares prestationer (Boxall & Purcell, 2011). 
Tjänstemännen tog inte upp någon diskussion om sin lön vilket borde tyda på att 
den upplevs rättvis och därmed inte påverka föreställningarna negativt om 
Lagra&Transportera som arbetsgivare.  
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Det framgick under fokusgrupperna att de flesta medarbetarna kände en osäkerhet 
gällande vad företagets värderingar ansvar, utveckling och engagemang stod för. 
Det diskuterades även att värderingarna var så pass generella och att de räknades 
till det sunda förnuftet och att de därför inte utmärkte sig i arbetet något särskilt. 
Denna osäkerhet skulle kunna få konsekvenser i form av att det påverkar 
medarbetarnas motivation och därmed prestationer i olika riktningar. En av 
tjänstemännen uttryckte det som att värderingarna mest var inpräntade i huvudet på 
medarbetarna men att det egentligen inte grundligen förstod vad de betydde. 
Därmed kan tanken att påverka organisationskulturen och medarbetarnas strävan 
efter ett gemensamt förhållningssätt gå förlorad. Vidare understryker Yukl (2012) 
att visionerna endast bör användas som komplement till kommunikation och att 
organisationens ledare måste agera och ta beslut utefter dem för att de ska få effekt. 
Dock går inte problematiken komma ifrån på detta vis om det redan finns en 
oklarhet från medarbetarnas sida gällande vad som förväntas om hur värderingar 
ska efterlevas. Barrow och Mosley (2005) uttrycker vikten av att medarbetarna är 
med och tar fram värderingarna för att få dem godkända och integrerade bland 
organisationens medlemmar för att kunna få dem speglade i deras beteenden. 
Medarbetarna har inte varit med vid framtagning av Logistics medarbetarpolicy 
eller lönetrappa.  
 
Att få möjlighet till självförverkligande där de kunskaper och egenskaper som 
medarbetaren använder är ett av de växtmotiv som ligger på den högsta nivån i 
Maslows (1943)  behovshiearki. Därmed kan Lagra&Transporteras erbjudande om 
kompetensutveckling förstås vara en god motivator för medarbetarna om de mer 
grundläggande behoven på arbetsplatsen är tillgodosedda. Tjänstemännen uttrycker 
även att de själva har upplevt att det satsat mycket på unga och att de anser att det 
är positivt att satsa på de interna resurserna. Det medarbetarna upplevde begränsa 
möjligheterna till utveckling i det dagliga arbetet var tidsbristen. Det uttrycktes 
även under diskussionerna att engagemanget till att ta på sig mer ansvarfulla roller 
kunde sjunka när det inte syntes i lönen. Enligt Boxall och Purcell (2011) är inte 
lönen det mest betydelsefulla motivationsfaktorn, om det inte är så att den inte 
upplevs kompensera det arbete som individen genomför.  

5.3.1 Mot en enhetlig bild av Logistics som arbetsgivare 
Lagra&Transportera menar att employer branding strategi efterfrågas för att kunna 
förmedla en äkta bild av organisationens erbjudande. Enligt Rousseau (1995) finns 
det ett psykologiskt kontrakt mellan medarbetare och arbetsgivare vilket innehåller 
de outtalade förväntningar som finns mellan de bägge parterna utöver 
anställningsavtalet. Vid fokusgrupperna var det några som påtalade att den bild de 
hade fått av företaget vid anställningen inte stämde överens med vad de sedan hade 
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upplevt när de börjat arbeta. Rousseau (1998a) menar att de förväntningarna som 
finns angående relationen med arbetsgivaren uppstår och utvecklas i samband med 
rekrytering, socialisering och samtal med medarbetare och chefer. Dessa 
förväntningar är i högsta grad subjektiva och därmed unika för varje medarbetare 
på Logistics vilket kan göra det svårt för arbetsgivaren att veta vad de förväntas 
leva upp till. De oklarheter som medarbetarna upplevde gällande vad exempelvis 
utveckling betyder kan påverka och kanske ge en snedvriden förväntning av vad 
företaget erbjuder. Det är betydelsefullt att det finns en förståelse för vilka 
förväntningar som finns mellan bägge parter då ett brutet psykologiskt kontrakt 
kan få negativa konsekvenser i form av att medarbetarna, tror att organisationen 
inte värdesätter och bryr sig om deras välbefinnande. Detta kan i sin tur påverka 
medarbetarnas identifikation med företaget negativt (Zagenczyk, Gibney, Few & 
Scott, 2011). Medarbetarna beskrev också förväntningar på cheferna, främst i form 
av stöd och en tydlighet som ger indikation på att de är säkra i sin roll. Denna 
säkerhet från cheferna beskrevs ibland brista vilket kan få konsekvenser för det 
psykologiska kontraktet. Det kan därför anses viktigt att chefer inger ett säkert 
intryck och att cheferna exempelvis de gånger de inte har svar förklarar att de inte 
har svar och varför för att genom sitt ledarskap skapa positiva föreställningar vilket 
Yukl (2012) menar kan bidra till följsamhet. 

5.4 Logistics sociala relationer och dess inverkan på värdeerbjudandet 
Medarbetarna i fokusgrupperna beskrev de sociala relationerna som en viktig 
motivationskälla i sitt arbete och timanställda var ett återkommande 
diskussionsämne under både intervjuerna och fokusgrupperna. Nedan analyseras 
och diskuteras detta för att försöka förstå hur det påverkar värdeerbjudandet.  

5.4.1 Timanställda och deras villkor 
Medarbetare diskuterade livligt timanställda och deras arbetsvillkor. HR-chefen 
beskrev att timanställda används under de perioder då det krävs mer arbetskraft än 
under de perioder då Logistics har som minst att göra. Varje gång en ny timanställd 
kommer in i organisationen kommer det att skapas ett nytt psykologiskt kontrakt 
och subjektiva förväntningar om hur Logistics är som arbetsgivare. Dessa 
föreställningar kommer sedan i interaktion med de arbetskollegor som man träffar i 
det dagliga arbetet, jämföras och värderas (Rousseau, 1995). Under 
fokusgrupperna upplevdes en irritation över hur Logistics använder sig av 
timanställda. Irritationen byggde på att medarbetarna upplevde att om de inte kom 
in i företaget via övertagande av verksamheter var timanställning vägen in i 
företaget. Detta samtidigt som timanställda upplevdes arbeta i stort sett heltid 
under två år innan de enligt lag måste bli fastanställda för att få stanna kvar i 
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företaget. Enligt Restubogs et al. (2008) studie kan medarbetarnas upplevelse av 
om gruppens medlemmar behandlas rättvist påverka viljan att identifiera sig med 
företaget. Därmed kan vi förstå att de timanställdas arbetsvillkor även påverkar de 
fastanställdas identifikation med företaget, vilket kan få konsekvenser för hur 
medarbetarna föreställer sig Logistics som arbetsgivare. Timanställdas osäkra 
arbetsvillkor skulle tjänstemän vilja ha möjlighet till att minska genom att kunna 
erbjuda timanställda någon form av säkerhet tidigare än efter två år. Detta menade 
de även skulle kunna bidra till att den upplevda höga personalomsättningen bland 
timanställda skulle kunna minska.  
 
Det kan vidare diskuteras i vilken grad arbetsgivare vill att alla anställda ska 
identifiera sig med företaget. Rousseau (1998a) menar att det vid fasta 
anställningar är värdefullt med en mer djupgående identifikation eftersom det 
krävs mindre vägledning från organisationens sida för att få medarbetarna att 
arbeta mot samma mål. Den mest grundläggande formen av identifikation med 
organisationer menar han infinna sig då medarbetaren upplever att organisationen 
arbetar mot samma mål och att de tillsammans skapar ett “vi”. Vid kortare 
anställningar kan företaget gynnas av att inte främja en lika djup identifikation till 
företaget. Frågan blir här om timanställda räknas till kortare anställningar trots att 
de beskrivs många gånger arbeta i två år för att sedan bli fastanställda? Är tanken 
med timanställda att de så småningom ska bli fastanställda bör det finnas en fördel 
i redan från början arbeta för en djupare identifikation. I vilket fall kan vi förstå att 
medarbetarnas föreställningar om Lagra&Transportera påverkas av de timanställda 
i företaget. Detta kan i sin tur påverka hur villiga medarbetare på 
Lagra&Transportera är att identifiera sig med företaget vilket påverkar företagets 
employer brand.  

5.4.2 Lagra&Transporteras sociala kontext 
En betydelsefull del av att förstå vad som påverkar föreställningarna om Logistics 
värdeerbjudande är de sociala relationerna inom företaget. Zagenczyk, et al. (2011) 
menar att det är viktigt för arbetsgivaren att förstå hur medarbetarnas identifikation 
med företaget går till för att kunna skapa en god relation till dem. Det fanns en 
samstämmighet mellan medarbetarna på Logistics att relationen mellan kollegorna 
var mycket god. Några nämnde även att de sociala relationerna på företaget var 
den största anledningen till att de arbetade kvar. Madlock och Booth-Butterfield 
(2012) menar att arbetsrelationer ger stimulans och kan fylla människors sociala 
behov och att goda relationer bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse, ökat 
engagemang för sitt arbete och minskat utanförskap. Kamratskapen bland 
kollegorna på Lagra&Transportera kan därmed ses som mycket positivt för 
upplevelsen av att arbeta på organisationen.  
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Alvesson (2009) beskriver att om en organisations identitet är svag kan det leda till 
att medlemmarna hittar andra identitetskällor, som exempelvis yrkestillhörigheter, 
speciella arbetsuppgifter eller avdelningar. Att försöka identifiera om det finns en 
upplevd organisationsidentitet på Logistics har inte varit syftet med denna studie, 
men det är viktigt att poängtera att det under fokusgrupperna har talats om att 
medarbetarna känt sig förvirrade och att de menade att de är påverkade av klyftan 
mellan ledning och medarbetare. Enligt Ashforth och Maels (1989) sociala 
identitetsteori skapar vi sociala kategorier vars funktion är att skapa ordning i den 
sociala miljön vilket underlättar för identifikation med olika grupper. För att 
underlätta identifikation med organisationen krävs det att medarbetarna upplever 
att de aktiviteter som utövas av organisationen, hör samman med sitt eget arbete 
och att detta är kopplat till organisationen som helhet (Alvesson & Björkman, 
1992). Det finns många faktorer som rörande organisationens kontext som 
eventuellt kan försvåra för Logistics medarbetare att finna någon form av kollektiv 
förståelse för vad som är distinkt, centralt och varaktigt med organisationens 
karaktär. Företaget är relativt nystartat och de befinner sig i en expansiv fas. Det 
har skett övertagande av andra verksamheter och det hade även nyligen sagts upp 
medarbetare på Logistics. Ett flertal medarbetare på Lageravdelningen har även 
tagits över från företagets största kund och arbetar med i stort sett samma 
arbetsuppgifter idag som de gjorde tidigare för kunden. Det går att konstatera att 
det finns många processer på företaget som är igång och detta skapar troligtvis 
svårigheter för medarbetarna att kunna särskilja “vilka, vi är och vad vi står för” 
vilket är centralt för upplevelsen av en organisationsidentitet (Schultz, Hatch & 
Larsen, 2000).  
 
Grundtanken i employer branding är att ett attraktivt employer brand, som bör vara 
grundad i organisationens identitet, ska hjälpa organisationens medarbetare att 
identifiera sig med företaget vilket i sin tur ska ökar deras motivation att arbeta för 
företagets mål (Barrow & Mosley, 2005). Att medarbetarna beskrev att det finns 
klyftor mellan de olika nivåerna inom företaget och att kamratskapen mellan 
medarbetarna upplevs som den största anledningen till att stanna, kan tyda på att 
det främst inom de olika avdelningarna som identifikationen sker. En medarbetare 
uttryckte detta som att när inte företaget stöttade dem stöttade de varandra, vilket 
kan indikera på att stödet från organisationens sida inte upplevs som tillräckligt. 
Det kan vara troligt att det inom dessa avdelningar kan skapas subkulturer vilket 
enligt Yukl (2012) kan leda till att medlemmarna inom organisationen i varierade 
omfattning, delar organisationens normer och värderingar vilket i sin tur kan bidra 
till splittrade föreställningarna om arbetsgivaren.  
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Rousseau (1998a) menar att företag som befinner sig i stabila miljöer har större 
chans att främja en djupgående identifikation med medarbetarna än företag som 
befinner sig i ostabila miljöer. Vi kan inte redogöra för i vilken omfattning 
medarbetarna identifierar sig med Lagra&Transportera eller vad det får för 
konsekvenser.  I syftet för att vara ett attraktiv arbetsgivare är det ändå viktigt att 
understryka att vägen till ett starkt employer brand grundar sig i föreställningar om 
organisationens identitet och på Lagra&Transportera finns det många processer 
igång vilka kan försvåra identifikationen med företaget. Detta kan stärka behovet 
att skapa goda föreställningar om organisationens värdeerbjudande för att främja 
identifikationen i ett led att stärka Lagra&Transporteras employer brand.   
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6 SLUTSATS 
För att skapa ett värdefullt employer brand är det avgörande att alla 
organisationens medlemmar arbetar mot samma mål och att alla arbetar 
tillsammans (Love & Singh, 2011). I byggandet av ett varumärke är det viktigt att 
det värdeerbjudande som förmedlas är sant (Barrow & Mosley, 2005). Genom det 
kan företaget lyckas upprätthålla det psykologiska kontraktet som finns mellan en 
arbetsgivare och anställd (Rousseau, 1995). Konkurrensfördelarna som 
värdeerbjudandet ska ge nås genom att företaget erbjuder ett värde med fördelar 
för medarbetarna vilket ska leda till att medarbetarna inleder en lojal relation till 
företaget (Wood, 2000). För att kunna förmedla ett varumärke som upprätthåller 
det psykologiska kontraktet är det därför viktigt att klargöra värdeerbjudandet 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Denna studie har bidragit med att försöka fylla en 
lucka inom employer branding som forskningsfält i form av att kvalitativt studera 
vad som påverkar interna medarbetares föreställningar om ett företags 
värderbjudande, samt bygga upp en teoretiskt förståelse för hur dessa påverkar 
företagets employer brand. Studiens resultat bör kunna generera värde för en ökad 
förståelse av vilka faktorer som påverkar företags employer brand, dock måste vi 
liksom Edwards (2010) understryka att dessa är starkt kontextberoende. 
Lagra&Transportera Logistics värdeerbjudande kan efter genomförda 
fokusgrupper och intervjuer beskrivas förmedla både fördelar och nackdelar för 
företagets anställda.  
 
Det varierande arbetet och möjligheten till att kunna påverka variationsgraden av 
sitt arbete tillhör fördelarna i Lagra&Transportera Logistics värdeerbjudande. Det 
fysiskt krävande arbetet påverkade medarbetares syn på en långvarig relation 
negativt. Kamratskapen, identifikationen med kollegorna är också en fördel i 
värdeerbjudandet som beskrevs av både tjänstemän och medarbetare. Det kan dock 
diskuteras hur kamratskapen bland medarbetarna påverkas av användningen av 
timanställda som enligt medarbetarna inte behandlades på ett rättvist sätt. 
Användningen av och anställningsvillkoren för timanställda påverkar 
organisationsmedlemmars föreställningar och kan således försvåra identifieringen 
med företaget eftersom situationen upplevs orättvis (Restubogs et al., 2008). Om 
grupperingar i form av subkulturer skapas inom organisationen, inom vilka 
företagets värderingar inte stämmer överens med medarbetarnas, skulle detta 
kunna skapa motstånd gällande medarbetarnas föreställningar om vad 
arbetsgivaren står för. Kauffman och Kauffman (2010) menar att människors 
förmåga att särskilja oss från andra, ibland kan leda till att vi överdriver negativa 
sidor hos andra grupper än de vi själva ingår i.  
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Familjeföretagskontexten beskrevs bidra till ett driv och toppstyrning, denna bild 
har getts av både tjänstemän och medarbetare. Medarbetarna beskrev även ett långt 
avstånd mellan ledningen och medarbetarna. Drivet som lett till utveckling för 
företaget beskrevs positivt av både tjänstemän och medarbetare. Ledare anses mer 
kompetenta då deras arbete resulterar i framgångar för företaget (Yukl, 2012) och 
identifieringen ökar eftersom människor gärna vill identifiera sig med grupper som 
är attraktiva genom positiva egenskaper, i form av exempelvis utveckling och 
framgång (Kauffman & Kauffman, 2010). Detta kan således skapas fördelar för 
Lagra&Transporteras värdeerbjudande när tjänstemän och medarbetare upplever 
framgångar för företaget vilket kan leda till en ökad identifikation.  
 
För att Logistics vidare ska kunna utveckla sitt värdeerbjudande och employer 
brand har cheferna också visat sig vara en viktig del. Chefer har en viktig roll i att 
förmedla värderingar och strategier samtidigt som de genom sitt ledarskap bör ge 
medarbetarna positiva föreställningar om sin arbetsgivare (Boxall & Purcell, 
2011). Logistics chefer uppfattas överlag bra av medarbetarna vilket bidrar till 
positiva föreställningar. En form av värdeerbjudande som Logistics idag använder 
sig av är medarbetarpolicy och lönetrappa. Dessa har dock visat sig vara oklara och 
inte alltid arbeta tillsammans utan kan ge olika budskap av vad som erbjuds och 
förväntas. Oklarheten i vad de betyder kan bidra till att det psykologiska kontraktet 
inte kan upprätthållas av Logistics eftersom medarbetarna själva bygger upp 
förväntningar av vad de betyder vilket inte alltid är i linje med Logistics önskade 
betydelse.  
 
Vidare bör komplexiteten uppmärksammas gällande hur ett attraktivt employer 
brand ska användas och ge verksamheten konkurrensfördelar. Subjektiviteten 
gällande vad som är motivatorer i arbetet påverkar vilka föreställningar vi har om 
arbetsgivaren (Rousseau, 1995). Medarbetare och tjänstemän beskrev olika 
motivatorer och härmed kanske företagets användning av sitt employer brand inte 
kan eller bör riktas på samma vis för alla organisationsmedlemmar. Svårigheter att 
leva upp till det psykologiska kontraktet kan bidra till mindre positiva 
föreställningar om organisationen och mindre vilja att dela dess värderingar. För 
att Lagra&Transportera ska kunna ta del av de fördelar ett attraktivt employer 
brand menas kunna ge hoppas vi att vi har tillägnat en förståelse gällande vad som 
kan påverka deras medarbetares och tjänstemäns föreställningar om organisationen 
som arbetsgivare. Denna förståelse hoppas vi kan bidra till lite mer klarhet, som 
kan vara värdefull för vidare utveckling av organisationens värdeerbjudande och 
employer brand.    
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6.1 Förslag till vidare forskning  
Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur anställdas föreställningar i 
ett familjeägt service- och logistikföretag påverkar upplevelsen av deras 
värdeerbjudande och därmed företagets employer brand. Under denna studies 
arbetsprocess och främst vid arbetet med analys och diskussion har det 
framkommit funderingar som legat utanför denna studies syfte men som skulle 
vara betydelsefulla och intressanta att studera för att öka förståelsen om employer 
branding. Nedan följer förslag på vidare forskning som skulle bidra till ökad 
förståelse för employer branding i en kontext som liknar Logistics.  
 

• Hur påverkar den nära relationen med kunden identifikationen med företaget 
och hur påverkar det upplevelsen av företagets employer brand? 

• Hur påverkar övertagandet av medarbetare identifikationen med företaget 
och hur påverkar det ett employer branding arbete? 

• Hur skulle medarbetares föreställningar vidare kunna förstås genom en 
observationsstudie? 
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8 BILAGOR 

8.1 Missivbrev tjänstemän 
 
Hej XXX! 
 
Med anledning av intervjun den xx april 2012 kl. xx.xx skickar vi Dig detta mail 
med en kort beskrivning av intervjuns syfte och tillvägagångssätt. 
 
Vi, Malin Karlsson och Emeli Vanhanen, är två studenter vid Linköpings 
universitet som just nu skriver vår magisteruppsats hos Er på 
[Lagra&Transportera]. Uppsatsens syfte är att försöka identifiera 
[Lagra&Transporteras] arbetsgivarvarumärke (employer brand) för att kunna ta 
fram en profil som organisationens medlemmar kan identifiera sig med. Genom att 
ta fram denna profil hoppas vi att [Lagra&Transportera] ska kunna utveckla sitt 
Employer branding-arbete för att vara en konkurrensstark arbetsgivare som 
attraherar, motiverar och behåller kompetenta medarbetare. Vi önskar därför 
intervjua Dig för att få Din bild av [Lagra&Transportera] som arbetsgivare. 
 
Intervjun kommer att baseras på öppna frågor där Du kommer att ges möjlighet att 
beskriva Din bild och uppfattning. Medverkan är givetvis frivillig och Du kan när 
som avbryta intervjun. Vi önskar spela in intervjun för att kunna transkribera 
intervjun vilket underlättar vårt analysarbete. Inspelningen kommer att raderas 
efter avslutat analysarbete och det är endast vi, Emeli och Malin, som kommer att 
ta del av det inspelade materialet. Även inspelningen görs endast med Ditt 
godkännande. Intervjun beräknar att ta cirka 60 minuter. 
 
Tveka inte att höra av Dig om Du har du några frågor eller funderingar inför 
intervjun! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Karlsson                                      Emeli Vanhanen 
 
 



b 
 

8.2 Missivbrev medarbetare 
 
Hej! 
 
Vi, Malin Karlsson och Emeli Vanhanen, är mycket tacksamma över att Du vill 
delta i gruppintervjun den xx april 2012 kl. xx. Nedan finner du en kort 
beskrivning av intervjuns syfte och tillvägagångssätt. 
 
Vi är två studenter vid Linköpings universitet som läser masterprogrammet Human 
Resource Management and Development. Vi håller just nu på att skriva vår 
magisteruppsats hos Er på [Lagra&Transportera]. Uppsatsens syfte är att försöka 
identifiera [Lagra&Transporteras] arbetsgivarvarumärke (Employer brand) för att 
kunna ta fram en profil som organisationens medlemmar kan identifiera sig med. 
För att detta ska kunna vara möjligt, så är det Dina upplevelser och tankar om 
[Lagra&Transportera] som arbetsgivare, som är av största betydelse för oss att ta 
del av. Vi önskar därför intervjua Dig för att få Din bild av [Lagra&Transportera] 
som arbetsgivare. 
 
Intervjun kommer att ske i grupp där du tillsammans med fem andra kollegor 
kommer att få möjlighet att diskutera kring hur Ni upplever [Lagra&Transportera] 
som arbetsgivare. Medverkan är givetvis frivillig och Du kan när som helst avbryta 
intervjun. Vi önskar spela in intervjun för att underlätta vårt analysarbete. 
Inspelningen kommer att raderas efter avslutat analysarbete och det är endast vi, 
Emeli och Malin, som kommer att ta del av det inspelade materialet. Även 
inspelningen görs endast med Ditt godkännande. Intervjun beräknas ta cirka 2 
timmar. 
 
Tveka inte att höra av Dig om Du har du några frågor eller funderingar inför 
intervjun! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Karlsson                         Emeli Vanhanen 
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8.3 Intervjuguide tjänstemän 
Denna intervjuguide har legat som grund för intervjuerna med tjänstemännen och 
har sedan anpassats något efter deras olika positioner. 
 
Bakgrund 

·        Berätta om din bakgrund på [Lagra&Transportera] 
o Anställningstid 
o Varför [Lagra&Transportera] som arbetsgivare 
o Roll/funktion som driftschef 
o Tidigare erfarenheter inom Lagra&Transportera och branschen 

  
Arbetsprocessen 

·        Beskriv ditt arbete en vanlig dag på [Lagra&Transportera]. 
o Arbetsuppgifter 
o Ansvarsområden 
o Upplevelser av att vara ledare 
o Är det något speciellt du vill förmedla genom ditt ledarskap? 
o Relation till medarbetarna 

  
Organisationsidentitet 

·        Om [Lagra&Transportera] var en person, hur skulle du beskriva henne/honom? 
o Har bilden du har förändrats under din anställningstid? 

·        Vad utmärker [Lagra&Transportera] som arbetsgivare för dig? 
·        Hur upplever du att det påverkar företaget att det är ett familjeföretag? 

  
Identifikation 

·        Vilka personer skulle du säga att du identifierar dig med? 
o Någon särskild grupp? 
o Varför? 

·        Vad motiverar dig i ditt arbete? 
o Personliga värden? 

·        Hur upplever du att [Lagra&Transporteras] värderingar ansvar, engagemang och 
utveckling är integrerat inom företaget? 
  
[Största kunden] 

·        Beskriv relationen mellan [Lagra&Transportera] och [kunden]. 
o Hur fungerar samarbetet? 
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·        Hur stor del av dina medarbetare är före detta [kunden]-medarbetare? 
o   Hur tror du det nära samarbetet med [kunden] påverkar upplevelsen av 

[Lagra&Transportera] som arbetsgivare? 
  
Employer branding 

·        Hur ser du att en Employer branding-strategi kan vara värdefull för 
[Lagra&Transportera]? 

o Finns det några delar inom employer branding-strategin som du anser 
vara extra viktigt? 

o Vilka? 
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8.4 Intervjuguide fokusgrupper 
 
1. Presentationsrunda (ca 15 min till 14.15) 
  
Vi presenterar oss själva och syftet med uppsatsen, samt hur upplägget för hur 
gruppintervjun kommer att gå till. 
  
Därefter får medarbetarna presentera: 
  

·        Namn 
·        Anställningstid 
·        Vad ni har för arbetsuppgifter 
·        Varför de började jobba på [Lagra&Transportera] 
·        Anställningsform 

  
Därefter försöka starta upp en diskussion kring hur de upplever det arbete de utför 
utifrån dessa punkter: 
  
2. Arbetsprocessen (ca 15 min till 14.30) 
  
Hur upplever du din arbetssituation? 

·        Smidigt och effektivt? 
·        Finns resurser och förutsättningar? 
·        Kvalité, hinns det med? 
·        Samarbete med kolleger 
·        Utvecklingsmöjligheter. (Får man den kompetensutveckling som man önskar? Har 

medarbetarna fått gehör för de tankar och de har om utveckling inom företaget?)   
·        Relation till medarbetarna 
·        Relation till närmsta chef 
·        Relation till företagsledning, (Vad förväntar man sig från det ledarskapet?) 
·        Kommunikationsvägar 
·        Relation med [kunden] 

  
  
3. Vilka krav/förväntningar upplever ni ställs på er som medarbetare på 
[Lagra&Transportera]? (ca 5 min till 14.35) 

·        Av chefer/ledning? 
·        Kunder? 
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4. Vilka egenskaper ska ha en [Lagra&Transportera]-medarbetare ha? (ca 5 
min till 14.40) 
  
5. Medarbetarpolicyn (ca 10 min till 14.50) 
  

·        Känner ni till [Lagra&Transporteras]medarbetarpolicy? 
·        Vad tycker ni om den? 
·        -Utveckling 
·        Engagemang 
·        Ansvar   

  
·        Upplever ni att ni har förutsättningar att efterleva värderingarna? 
·        Upplever ni att chefer och ledning efterlever värderingarna? 

  
PAUS (ca 10 min till 15.00) 
  
6 a.) Rita vad som symboliserar [Lagra&Transportera]som arbetsgivare. (ca 
45 min till 15.45) 
              -Motivera varför du har ritat som du har gjort. 
              -Har bilden du har förändrats under din anställningstid? 
  
b.) Försöka gemensamt enas om tre stycken punkter som utmärker 
[Lagra&Transportera] som arbetsgivare.  
              -Skriv upp på tavlan! 
  

·        Vad har [Lagra&Transportera] för styrkor och respektive 
svagheter som arbetsgivare? 

·        Motivationskällor 
·        Kommunikation (Upplever ni att det är högt i tak?) 
·        Påverkan av att det är ett familjeföretag 
·        Vad som krävs för att lämna organisationen 

  
c.) Hur skulle [Lagra&Transportera] kunna bli en bättre arbetsgivare? 
              -Skriv upp tavlan!  
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8.5 Intervjuguide uppföljningsintervjuer 
 
1.  Vad är upplever du utmärker [Lagra&Transportera] som arbetsgivare? 
 
2.  Arbetssituation? 

a.  Vad är det som gör att du har dessa upplevelser? 
b.  Personalstyrkan? 
 

3.  Hur upplever du att du kan leverera kvalitet? 
 
4.  Hur upplever du upplärningsperioden för nya medarbetare? 
 
5.  Hur upplever du relationen till dina kollegor? 
 
6.  Hur upplever du relationerna till [Lagra&Transporteras] kunder? 
 
7.  Hur är dina upplevelser av att det är ett familjeföretag? 

a.  Hur upplever du att beslut tas inom företaget? 
b.  Vilka upplevelser har du av den förmedlade bilden om att det är högt i 

tak? 
c.   Hur definierar du högt i tak? 
 

8.  Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter? 
a.  Vad är utveckling för dig? 
 

·        Försöka summera ihop bilden av [Lagra&Transportera] som arbetsgivare. 
 
9.  Hur skulle [Lagra&Transportera] eventuellt kunna utvecklas som arbetsgivare för 

att vara mer en mer attraktiv arbetsgivare som attraherar, motiverar och behåller 
kompetenta medarbetare?  
 
 


