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Sammanfattning 
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Kurs och ämne FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare Hadi Ali, Jonatan Dossou och Carolyn Fox 

Handledare  Nikos Macheridis 

Nyckelord Behålla anställda, Kunskapsintensiva företag, Identitetsskapande 

åtgärder, Lojalitskapande aktiviteter. 

Syfte Att jämföra huruvida direkta lojalitetsprogram är mer effektivt än 

identitetsskapande åtgärder när det kommer till att behålla anställda inom 

företaget. Målet är att kunna bidra till diskussioner om hur resurser bäst 

kan allokeras för att behålla personal. 

Metod En kvalitativ fallstudie där en induktiv ansats och en 

socialkonstruktivistisk kunskapssyn har använts. Datainsamlingen har 

gjorts genom semistrukturerade intervjuer och från studieobjektets egna 

nätbaserade källa.  

Teori Uppsatsen innefattar teorier om det implicita kontraktet, 

lojalitetsskapande aktiviteter samt social identitetsteori. Teorin används 

för att förstå och analysera det empiriska materialet. 

Empiri Empirin är baserad på intervjuer av fyra anställda och en chef på ett av 

Handelsbankens kontor i Skåne. Även material från Handelsbankens 

hemsida är medtaget. 

Slutsatser Båda lojalitetsskapande och identitetsskapande åtgärder spelar en viktig 

roll i att behålla personalen. Bland de anställda läggs dock mer tyngd på 

aktiviteter som har lojalitetsskapande karaktär. Med den vetskapen är det 

därför viktigt att i första han allokera resurser som går till dessa 

aktiviteter. Trots att detta är fallet bör man ta hänsyn till 

identitetsskapande åtgärder och förstå att dessa spelar en viktig roll i att 

anställda stannar. 
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Abstract 
Title From the cradle to the grave 
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Course  FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 UCP 

Authors  Hadi Ali, Jonathan Dossou och Carolyn Fox 

Advisor Nikos Macheridis 

Key words Keeping employees, Knowledge based companies, Identity 

constructing actions, Loyalty building activities. 

Purpose To compare activities focused on loyalty and identity in relation to 

keeping staff in the company. The aim is to contribute to discussions 

on how resources are most effectively allocated when trying to retain 

staff.  

Methodology A qualitative case study based on social constructivism and an 

inductive approach was used. Data has been collected through semi-

structured interviews and from Handelsbanken’s own homepage.  

Theoretical perspective The essay comprises of theories on the Implicit Contract, Social 

Identity Theory and activities focused towards increasing loyalty 

amongst employees. The theories support the descriptions and 

analysis of the empirical results. 

Empirical foundation The empirical results are based on interviews with four employees 

and one executive interview in one of Handelsbanken’s offices in 

Skåne. Also material from Handelsbanken’s website was used. 

Conclusions Both loyalty and identity-building plays an important role in 

retaining staff. Among the employees however, activities of a loyalty 

building character was emphasized. With this knowledge, it is 

therefore important to prioritize these activities when allocating 

resources. Although this is the case, one should take into account the 

identity-building measures and understand that they play a key role 

in keeping employees. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Att vara trofast har alltid varit ett centralt koncept i människans historia. Från tiden då vi 

sprang runt med träspjut och jagade mammutar till denna dag. På den gamla mammuttiden var 

man beroende av sin klan för att överleva. Att lämna gruppen ledde med stor sannolikhet till 

ett dystert öde och man höll sig således trogen till de sina. Idag ser vekligheten betydligt 

annorlunda ut. Människor lever i enorma städer omgivna av miljoner människor men trots det 

är direkt grupptillhörighet inte något krav för överlevnad. Nu kan vi nästan se det motsatta, att 

grupper anstränger sig för att behålla medlemmar. I denna uppsats kommer gruppen i fokus 

vara en företagsorganisation och medlemmarna är de anställda.  

Som arbetsgivare har det alltid varit viktigt att bibehålla kompetent personal inom 

organisationen. Detta gäller i de flesta branscher men i än högre grad i kunskapsintensiva 

branscher. Anledningen till detta kommer vi att gå djupare in på nedan. 

I dagens samhälle är det allt ovanligare att se anställda som arbetar livet ut i en och samma 

organisation (Jääskeläinen, 2011). Den gamla traditionen med att jobba 25 år och få en 

guldklocka är inte längre normen. Tidigare antogs den anställde stanna i företaget i utbyte mot 

regelbunden löneökning och befordran (McGuinness, 1998).  Tiden har fört med sig kraftiga 

förändringar i relationen mellan arbetsgivare och den enskilde arbetstagaren. Att trofastheten 

mot arbetsgivare inte är vad den en gång varit har medfört att en rad konsekvenser för 

företagen uppstått (Jacobsen och Thorsvik, 2008:253). 

För det första är det kostsamt att hitta och rekrytera en ny medarbetare. Såvida rekryteringen 

inte sker internt kan det behövas annonser i olika medier enbart för att upplysa om att 

organisationen söker ny personal. Det gäller sedan att granska ansökningar och intervjua dem 

som är av intresse. Ibland krävs det kanske fler än en intervju för att hitta rätt kandidat. I 

sämsta fall lyckas företaget inte hitta rätt person och processen måste göras om på nytt. Detta 

kostar givetvis pengar (Tracey och Hinkin, 2008). 

Den andra aspekten som gör det kostsamt att anställa nya medarbetare är upplärningstiden och 

den eventuella träningen som den nyanställde behöver. Här kommer vi in på arbetets nivå av 



Hadi Ali Kandidatuppsats VT 2012 Handledare: Nikos Macheridis 
Jonatan Dossou Organisation & Ledarskap 
Carolyn Fox 
   

7 
 

komplexitet och kunskapsintensitet. En arbetsplats med komplexa arbetsuppgifter kräver 

längre upplärningstid för den nyanställde jämfört med en lågkomplex arbetsplats. Tar vi en 

McDonalds restaurang som exempel på en arbetsplats med låg komplexitet kan vi se att 

läroperioden är kort. Att hitta ny personal är även enklare då kraven på de anställdas 

kompetens är låg (Tracey och Hinkin, 2008). Oavsett om upplärningstiden är kort eller lång 

kostar det företaget pengar. Den nyanställde är under perioden inte optimalt produktiv och 

varje gång denne behöver tillsyn tar det produktiv tid från personen som ger hjälp. 

Ytterligare ett problem uppstår när nyckelpersonal lämnar företaget utan att en ersättare finns 

på plats är att det kan innebära minskad produktivitet och i extrema fall hindra företagets 

expansion (Bevan, Barber & Robinson, 1997:11). 

De fördelar som kan finnas med att personal slutar är att ny kompetens kan komma in i 

företaget, att man kan betala dessa mindre och att man kan justera personalmixen (Bevan, 

Barber & Robinson, 1997:10). 

Uppsatsens författare anser att det innebär fler nackdelarna än fördelar med att förlora 

personal.  Att hålla kvar anställda som stannar inom organisationen är alltså av största vikt. 

Uppsatsen kommer att försöka ge svar på det mest fördelaktiga tillvägagångssättet för att 

uppnå detta mål för företaget. 

För att göra detta har vi gjort en fallstudie på ett av Handelsbankens kontor i Skåne. 

Handelsbanken är ett utmärkt studieobjekt då det är ett kunskapsintensivt företag med mycket 

låg personalomsättning och den banken med nöjdast anställda enligt gjorda undersökningar 

(Elektroniks källa 1). 
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1.2 Begrepp 

Flertalet begrepp som används i uppsatsen är av abstrakt natur. I detta avsnitt definieras 

därför några grundläggande nyckelord. Övriga begrepp behandlas och utvecklas under 

teorikapitlet. 

1.2.1 Kunskapsintensiva företag 

Uppsatsen använder Stewart Thomas (1999 intellektuellt kapital) definition av KIF som 

organisationer där de anställdas kunskaper står i centrum. Till skillnad från ett tjänsteföretag 

där fokus i större grad ligger på standardiserade produkter är kunskapsintensiva företags  

produkter mer individuellt anpassade av den anställde till kunden. Kunderna tenderas och i 

större utsträckning bli behandlade som just individer och personalen är oftast högutbildad 

(Sveiby Karl Erik, 1991 Kunskapsföretaget –seklets viktigaste utmaning). Komplext 

problemlösande förekommer (Stewart Thomas, 1999 intellektuellt kapital). 

Detta är vad som kännetecknar ett kunskapsintensivt företag och bedömningen som görs är att 

Handelsbanken passar in i denna kategori. 

1.2.2 Lojalitet och lojalt beteende 

Lojalitet är ett svårdefinierat begrepp då det förekommer olika tolkningar och innebörd 

beroende på vem som använder det. Enligt Pinder (1984) är lojalitet inom organisationer ett 

bytesförhållande som arbetsgivaren och den anställde delar. Detta innebär att arbetsgivaren i 

utbyte mot den anställdes input ger en viss output. Output kan exempelvis vara lön och input 

arbetstimmar (Powers, 2000). Arbetstimmar skulle då kunna klassas som ”lojalitetsvaluta” 

vilket är uppsatsens ord för input som skulle kunna förväntas ge output av den andra parten. 

Detta bytesförhållande verkar i båda riktningar. Ett jämt utbyte från båda parter anses vara 

lojalt beteende medan ett ojämnt utbyte från någon part ses som illojalitet från denna (Powers, 

2000).    

Uppsatsen använder således tolkningen att lojalitet är en bytesprocess av ”lojalitetsvaluta” i 

form av den input och output mellan arbetsgivare och arbetstagare. Motiven till varför en 

handling utförs tas inte hänsyn till. D.v.s. om en arbetsgivare ger input av sin goda vilja eller 

endast för att få en belöning anses detta inte relevant för uppsatsen. 
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1.2.3 Identitetsteori och Social identitetsteori 

Det finns två huvudsakliga teorier som berör identitet; social identitetsteori och identitetsteori. 

Burke och Stets (2000) menar att teorierna ligger närmare varandra än tidigare forskning har 

visat och att de i framtiden troligtvis kommer att sammanvävas till en gemensam teori. De 

skiljer sig dock på vissa grundläggande punkter. För uppsatsen anser författarna att den 

viktigaste av dessa är utgångspunkten för hur individer utvecklar roller och identitet.  

Enligt Burkes och Stets (2000) jämförelse utgår social identitetsteori från att individer är 

medlemmar i sociala kategorier innan de fullt hunnit utveckla en egen identitet. Man 

utvecklar därför sin identitet baserat på olika gruppers värderingar. Genom blandningen av 

värderingar uppstår individens identitet. 

Identitetsteori utgår istället från att identitet baseras på explicita och namngivna 

kategoriseringar. Namngivna roller ger upphov till förväntningar om personens uppträdande 

och är mindre föränderliga än värderingar enligt social identitetsteori (Burke och Stets, 2000). 

Företaget kan till exempel ses som en grupp vars värderingar man vill sprida till sina 

medlemmar. Då författarna syftar till att ge ett bidrag till diskussioner om hur företaget kan 

agera kommer fokus för identitetsperspektivet ligga på social identitetsteori.  

1.3 Handelsbanken 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank (även kallad universalbank) vilket innebär att de 

utför alla typer av bankärenden. Banken är rikstäckande i Sverige, Norge, Danmark, Finland 

och Storbritannien. Detta anses vara bankens hemmamarknader men kontor finns i 22 länder 

och man har över 11 000 anställda världen över (Elektronisk Källa 2). 

Banken grundades 1871 i Stockholm. Grundarna var åtta före detta styrelseledarmöter från 

Stockholms enskilda bank som lämnat denna på grund av interna dispyter. Det bestämdes att 

banken skulle ägna sig åt ”den egentliga bankverksamheten” med in och utlåning av pengar 

som huvudverksamhet (Elektronisk källa 2). 

I slutet av 1960-talet hamnade banken i ekonomisk kris vilket ledde till att den dåvarande 

ledningen avgick. Istället tillträdde Jan Wallander som ny VD. Handelsbanken genomgick 

därefter igenom en decentraliseringsfas och målet har fram till denna dag varit att hålla en 
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decentraliserad organisation. Vad det innebär mer konkret är att kontoret ses som banken. 

Detta är en av organisationens filosofier. Förutom denna filosofi betonas långsiktighet, 

kunden i centrum, och lönsamhet före volym. Oktogonen, som är ett bonussystem vilket ger 

alla bankens anställda en lika stor utdelning beroende på antalet år de varit anställda i banken, 

är också en viktig del (Elektronisk källa 2). 

1.4 Problemdiskussion 

Vad vi konstaterat i inledningen är att kostnaden av förlorad personal är mycket hög och 

framförallt för kunskapsintensiva företag. Det är dessutom inte endast företagens direkta 

monetära kostnader som orsakar skada. Att förlora anställda kan också bidra till indirekt 

skada på den övriga personalen (Johnson, Barksdale och Boles, 2001). Detta i form av sänkt 

moral, ökad press och höjda krav enligt Dess och Shaw (Dess och Shaw, 2001, i Jäskelääinen, 

2011:68). Utöver det kan kundrelationer vara knutna till de anställda snarare än till företaget. 

Att förlora en anställd kan alltså leda till förlust av kunder. Även kollegor i kunskapsintensiva 

branscher tenderar att ha starkare kopplingar till sina kollegor än till arbetsgivaren. Att tappa 

en anställd kan alltså leda till att fler går förlorade enligt Cappelli (Cappelli, 2000, i 

Jäskelääinen, 2011:68). 

 

Vi har observerat två framträdande angreppssätt för att få anställda att stanna inom 

organisationer. Det ena är ett lojalitetsperspektiv där man menar att företagen bör höja 

anställdas lojalitet. Detta genom olika lojalitetsskapande aktiviteter. Det andra har en mer 

social syn på problemet och fokuserar på identitetsskapande aktiviteter. 

Studier av de två angreppsätten har gjorts men vi finner begränsad forskning i jämförelse 

mellan dem. Även antalet studier där anställda berättar vad som är av störst vikt för dem när 

det gäller att stanna hos sin arbetsgivare är begränsat.  

Detta kommer uppsatsen att undersöka.  
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1.5 Problemformulering 

För att få att besvara och ge klarhet till uppsatsens syfte ställer vi följande fråga: 

Hur påverkar Handelsbankens lojalitetsskapande aktiviteter gentemot identitetsskapande 

aktiviteter vad gäller att bibehålla anställda? 

1.6 Syfte 

Målsättningen för undersökningen är att jämföra huruvida direkta lojalitetsprogram är mer 

effektivt än identitetsskapande åtgärder när det kommer till att behålla anställda inom 

företaget. Författarna anser att denna jämförelse inte undersökts i större grad i befintlig 

forskning. Vi hoppas därför kunna bidra till diskussioner om hur resurser bäst kan allokeras 

för att behålla personal. 

1.7 Avgränsningar 

För att ge underlag för vilka aktiviteter en organisation bör fokusera på för att bibehålla sin 

personal har en fallstudie gjorts. Fallstudien är gjord på ett av Handelsbankens kontor i Skåne 

regionen.   

Fyra anställda samt en kontorschef på kontoret intervjuats. På kontoret har samtliga haft 

befattningen företagsrådgivare eller privatrådgivare (förutom receptionist och kontorschef). 

Tre av de intervjuade har varit privatrådgivare och den fjärde företagsrådgivaren.  Denna mix 

har valts eftersom den ger en representativ bild av uppdelningen av poster på kontoret. En 

blandad åldersrepresentation är gällande och detta för att ge en så stor bredd i materialet som 

möjligt.  Chefen har intervjuats för att få en inblick i ledningens syn på att bibehålla 

organisationens anställda och skapa förståelse för vad de gör i dagsläget.  Chefen har även 

kontakt med samtliga anställda och fungerar som ett språkrör mellan dem och högre chefer. 

Med en blandning av perspektiven ålder och befattningar (som ändå är representativ på 

kontoret) har en bred blandning av infallsvinklar erhållits. 

Intervjuerna är gjorda som personintervjuer. Alltså inte via telefon, skype etc. Denna metod 

valdes för att skapa en mer personlig kontakt med de intervjuade. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver de vetenskapliga metoder som uppsatsen bygger på. Det praktiska 

tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska materialet, samt det vetenskapliga 

tillvägagångssättet kommer också att beskrivas. Författarna kommer också redogöra för 

arbetsgången under analysen. 

Det finns en distinktion mellan kvalitativ samt kvantitativ metod som med åren har blivit mer 

klar, dessutom har det blivit mer viktigt att klarlägga vilka skillnaderna är. När det gäller 

företagsekonomisk forskning nämner Bryman och Bell (2005) att det existerar fundamentala 

olikheter mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativ metod omfattar en deduktiv 

ansats på tillståndet mellan teori och forskning, en naturvetenskaplig modell samt uppfattar 

verkligheten som objektiv. Medan kvalitativ metod innehåller ett induktivt synsätt, en 

tolkande kunskapsteoretisk inriktning samt en konstruktionistisk syn på verkligheten (Bryman 

och Bell, 2005:40). 

Uppsatsen har en kvalitativ inriktning eftersom författarna ämnar studera innebörden av 

abstrakta begrepp som lojalitet samt identitet. Detta anses vara svårare vid en kvantitativ 

forskningsmetod då denna metod ger data i form av statistiskt material samt siffror. 

Exempelvis när intervjupersonerna återupprepar ett flertal gånger att ”frihet under ansvar” är 

betydelsefullt för dem lägger författarna stor vikt vid betydelsen för meningen och inte hur 

många gånger de har nämnt det. Med andra ord hur mycket, hur länge eller hur ofta materialet 

förekommer ligger inte i författarnas intresse (Ahrne och Svensson, 2011:12). 

2.1 Kopplingen mellan teori och empiri 

Det är vanligt att man förknippar det induktiva förhållningssättet till kvalitativ forskning 

(Bryman och Bell, 2005:297). Induktion förklaras med att man drar generella slutsatser och 

bildar teorier från empirin (Bryman och Bell, 2005:25). Motsatsen till induktion är deduktion. 

Inom ett deduktivt förhållningssätt utgår man ifrån existerande teorier inom sitt 

forskningsområde och skapar en eller flera hypoteser som därefter testas mot empirin för att 

antingen bekräftas eller avvisas (Bryman och Bell, 2005:23).  
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Detta arbete kommer att förhålla sig till det induktiva arbetssättet. Utgångspunkten kommer 

att vara det material som har erhållits genom intervjuer med personal från det valda 

fallföretaget. Ansatsen har valts eftersom författarna vill kunna anpassa teorier efter empiri 

som samlats in. Man bör vara medveten om att det är svårt att göra en undersökning helt utan 

att vara påverkad av befintliga teorier. Författarna har dock gått in med ett så öppet sinne som 

möjligt och varit mottagliga för intryck. Rienecker och Jörgensen (2008:312) hävdar att man 

inte kan eller ska dra generella slutsatser utifrån ett eller ett mindre antal fall, istället bör man 

ha en begränsad problemformulering vid ett begränsat antal fall. De påstår vidare att istället 

för att generalisera så kan man ta slutsatsen och perspektivera till en generell nivå. Uppsatsens 

författare har tagit hänsyn till dessa råd och därför valt att använda en snäv 

problemformulering som endast avser lojalitetsskapande och identitetsskapande faktorer 

endast inom en organisation. 

2.2 Kunskapssyn 

Uppsatsen kommer att ha ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Socialkonstruktionism innebär 

att sociala företeelser och deras innebörd är något som kontinuerligt skapas och förändras av 

sociala aktörer. Verkligheten anses inte vara objektiv utan subjektiv (Bryman och Bell, 

2005:33f). Perspektivet har valts eftersom det som undersökts är en social miljö som skapats 

och påverkats av samtliga medarbetares samspel med varandra i det kontoret. Eventuella 

fenomen som observeras behöver alltså inte nödvändigtvis vara likadan på andra kontor. 

Eftersom problemdiskussionen förutsätter att man ska ta reda på vilken av de två aktiviteterna 

betyder mest för intervjupersonerna leder det till att ett socialkonstruktionistiskt synsätt blir 

centralt för arbetet.  

Dave Walsh nämner att när man studerar ett socialt fenomen måste man ”studera de 

processer varmed den sociala verkligheten konstrueras” (Walsh, 1972, i Bryman och Bell, 

2005:35).  För att kunna förstå hur de intervjuade personerna uppfattar sin tillvaro kommer 

författarna att använda sig utav detta synsätt.  
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2.3 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen är ramverket för datainsamlingen och analysen. Den styr bl.a. 

förståelsen av olika beteenden och tolkningen av dessa utifrån sin specifika kontext. Bland de 

frekventaste sätten av diverse forskningsdesigner hittar man fallstudier (Bryman och Bell, 

2005:46). I Bryman och Bell (2005:47) beskrivs en fallstudie som ”en ingående eller 

detaljerad undersökning av ett specifikt fall (en individ, grupp, organisation eller ett 

samhälle)”. Det har valts att undersöka en organisation. För att på bästa sätt få kunskap om de 

anställdas syn på vad företaget gör för att bibehålla sina anställda har det valts att göra en 

fallstudie av företaget. Med hjälp av fallstudien har det varit möjligt att belysa detta specifika 

fall inom fallföretaget. Genom fallstudien har det också gått att få information om kontexten i 

banken med hjälp av kvalitativa intervjuer som är en del av det fallstudien omfattas av 

(Jacobsen, 2002:98, Bryman och Bell, 2005:72)   

2.4 Urval av Organisation 

Valet av studieobjekt är Handelsbanken. Det valda bankkontoret är beläget i Skåne. En bank 

valdes eftersom det är ett kunskapsintensivt företag och därmed har större ekonomiska 

incitament att hålla sin personal lojal gentemot ett företag med låg kunskapsintensitet (Tracey 

och Hinkin, 2008). 

Vi valde Handelsbanken eftersom det är den bank med de nöjdaste anställda i Sverige och 

därför lämplig när lojalitet ska studeras (Elektronisk källa 1).  

2.5 Datainsamling och undersökningsmetod 

Empirin kommer ifrån intervjuer med personer från ett av Handelsbankens kontor beläget i 

Skåne. Intervjuerna är gjorda ansikte mot ansikte. Till skillnad från telefonintervjuer eller 

enkäter så kan intervjuer med personer i deras sociala miljö, exempelvis själva banken, hjälpa 

till att få kunskap och bättre förstå det som pågår i deras kontext när man träffar och 

observerar dem (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:36) 

För att undvika att leda samtalet mot en viss riktning användes semistrukturerade intervjuer. 

På detta sätt fanns fördelen att kunna anpassa de redan färdiga frågorna utifrån situationen 

samt lägga till nya frågor när det lämpades i syfte att skapa en större mening eller lätta på 

stämningen om behovet fanns (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:40). Detta sätt gav 
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intervjupersonerna chansen att prata fritt samtidigt som intervjuarna kunde ställa andra frågor 

angående andra ämnen för att få en bredare bild (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:40).  

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes framför ostrukturerade är att de 

ostrukturerade liknar vanliga konversationer där frågor ställs på plats utifrån vad 

intervjupersonen berättar. Intervjupersonen väljer själv vad denne vill prata om och 

intervjuaren analyserar senare det han anser relevant (Bryman och Bell, 2005:362f). Eftersom 

uppsatsens författare redan hade varit påläst inom ett ämne var det irrelevant med 

ostrukturerade intervjuer. Det viktiga i intervjuerna är att de ska vara flexibla men samtidigt 

hålla de intervjuade inom området (Bryman och Bell, 2005:369). Eftersom arbetet har en 

induktiv karaktär innebar det att författarna var öppna för olika ämnen för att kunna samla in 

så mycket material som möjligt i hopp om att det skall bidra till huvudämnet som var i 

intresse. Intervjupersonerna intervjuades var för sig i ett enskilt rum. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne nämner i litteraturen att sättet en individ uttrycker sig på kan påverkas av var intervjun 

tar plats (2011:44f). Individen kan till exempel ha ett sätt att uttrycka sig på hemma och ett 

annat på arbetsplatsen. Författarna menar att om intervjun sker på arbetsplatsen kan 

intervjupersonen vilja uttrycka sig på ett sätt som gör denne till en god medarbetare 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:44f). Samtliga respondenter tillfrågades om deras 

samtycke för en inspelning av intervjun och samtliga gick med på detta. Ljudinspelningen 

används för att återge empirin korrekt och få ut mer av denna. Dock finns det en viss risk med 

att spela in intervjuerna eller att göra personintervjuer överhuvudtaget. Mobilen som användes 

för att spela in dessa intervjuer kan göra att intervjupersonerna blev nervösa och mer 

återhållsamma med i sina svar. Förutom intervjupersonernas uppfattningar och svar kan det 

vara så att de tar chansen att berätta om hur bra de hanterar vissa saker eller hur bra företaget 

är för att framstå som något positivt i intervjuarnas ögon (Eriksson-Zetterquist, 2011:57). Ett 

exempel på det är hur man märker att intervjupersoner försöker ”sälja” sitt företag.  Ett annat 

intryck som kan visas är att intervjupersoner försöker framstå som väldigt kundmedvetna 

arbetare och sätter sina kunder främst i fokus. Därav finns en medvetenhet att trots 

intervjupersonernas avsikt att vara sanningsenliga kan det finnas ett annat syfte bakom vissa 

påståenden (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:57). Därför kommer vi vara kritiska till det 

empiriska materialet. 
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2.6 Urval och val av respondenter 

Vi valde att intervjua fem av tolv anställda på ett av Handelsbankens kontor, varav en var 

kontorschefen på kontoret. Tre av de fyra intervjuade medarbetarna arbetar med privatkunder 

medan den fjärde arbetar med företagskunder. Två män samt två kvinnor som har arbetat 

olika länge inom Handelsbanken och som har en representativ ålder för kontoret. Vi har 

därmed en jämn könsfördelning och åldersfördelning bland de tillfrågade medarbetarna. På så 

sätt minskar risken för att variablerna genus och ålder påverkar undersökningen och vinklar 

resultatet. 

Anledningen till att fyra anställda valts ut var att vi efter denna kvantitet upplevde en mättnad 

i svaren. Mer konkret innebar det att vi såg hur svarsmönster återupprepades. Utifrån detta 

gjordes en bedömning av att materialet var tillförlitligt och att ytterligare intervjuer inte skulle 

bidra med ökad kunskap (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:44). 

De individer som intervjuades valdes av kontorschefen på Handelsbanken. Kontorschefen 

valde ut respondenterna utifrån två av varje kön med olika arbetsuppgifter samt olika lång 

anställningstid på kontoret. Detta tas till hänsyn eftersom individer med olika långa 

anställningstider kan bidra till att varje individ känner sig olika mycket lojal. När en tredje 

part påverkar urvalet av intervjupersoner kallas det ett bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 

2005:124f). För att få ett så lämpligt urval som möjligt informerades kontorschefen om syftet 

med undersökningen. Risken är att kontorschefen valde respondenter med en extra positiv syn 

till företaget för att få organisationen att framstå i bra dager (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 

2011:42). Anonymitet har tilldelats samtliga intervjupersoner för att inte någon ska känna sig 

”utpekad” och det kommer alltså inte framgå vilken anställd som tycker vad. Kontorschefens 

anonymitet kommer att vara begränsad i den mån att dennes tjänstetitel används men namnet 

exkluderas. 

Det intervjuade är inte en helt homogen grupp då tre har privatpersoner som klienter och en 

har företagskunder. De övriga sex anställda med undantag från en anställd i kassan arbetar 

med rådgivning. Även om klienterna skiljer sig så är de anställdas arbetssätt till stor del 

homogent. De arbetar alla mot en egen kundstock och har egna klienter som de sköter. Alla 

delade också samma arbetsytor i en stor och öppen kontorsmiljö och hade nära kontakt med 
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varandra. Åldern på de intervjuade var också representativ för kontoret. Allt detta gör att 

urvalet tyder på att det empiriska materialet är ett bra underlag. 

2.7 Disposition av empiri och analys 

Efter att ha samlat in allt material från varje intervju transkriberades materialet och lästes ett 

flertal gånger för att kunna extrahera det mest relevanta. För att det skulle göras med en 

vetenskaplig karaktär togs det hjälp ifrån Rennstam och Wästerfors (2011:194) tre 

grundläggande metoder för hur man kan analysera kvalitativt empiriskt material. Dessa kallas 

för att sortera, reducera och argumentera sitt empiriska material.  Det innebar att allt 

transkriberat material lästes ett flertal gånger för att bli bekant med det samtidigt som man 

försökte skapa en uppdelning (Rennstam och Wästerfors, 2011:197). 

Författarna har valt att i stort följa Rennstam och Wästerfors arbetssätt (2011). När det 

empiriska materialet granskades, gjordes en indelning i ämnesområden. På så sätt har vi 

kunnat se gemensamma uppfattningar och värderingar hos intervjupersonerna. Vi har också 

sett enstaka individuella uppfattningar till företaget och försökt sätta dessa i kontext till teorin. 

Vi har därefter reducerat materialet. De citat som presenteras kan delas in i två grupper. Den 

första för att visa på en trend eller en gemensam föreställning, medan den andra gruppen 

används för att belysa en enskild situation eller åsikt.  

Författarna har valt att presentera resultaten genom att kombinera empiri och analys. Då 

empirin är centrerad kring intervjuresultat anser författarna att detta upplägg kommer att 

underlätta förståelsen än om delarna hade presenterats separat. Författarna hoppas också 

undvika repetition genom en sådan presentation.  

Empirin och analysen är disponerat efter ämnen. Ämnen kommer att presenteras, för att sedan 

analyseras utifrån ett lojalitetsperspektiv och ett identitetsperspektiv. Genom denna 

argumentation kommer teorierna jämföras i relation till empirin. På så sätt hoppas författarna 

belysa olika aspekter av teorin och därmed kunna svara på frågeställningen. 
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3. TEORIER 

Kapitlet består av tre teorier. Det implicita kontraktet och lojalitetsskapande aktiviteter 

kommer att ingå i det som vi benämner lojalitetsperspektivet. Social identitetsteori kommer 

utgöra teorin kring identitetsperspektivet. Samtliga teorier kommer användas för att belysa 

sammanhang och som analysstöd. 

3.1 Det implicita kontraktet 

Det implicita kontraktet är nära kopplat till definitionen av lojalitet som används i denna 

uppsats. Det vill säga att lojalitet är en bytesprocess mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Likaså är det implicita kontraktet en snarlik sådan bytesprocess. Detta avsnitt kommer gå 

djupare in på det implicita kontraktet och samtidigt försöka skapa ökad förståelse för 

lojalitetsskapande. 

Kontraktet är ett informellt begrepp, d.v.s. det är inget papper som två parter skrivit under. 

För de anställda är det uppfattningen av vad de ger för input till sin arbetsgivare, vad de 

förväntar sig för output och vice versa. Förståelsen av detta underförstådda och informella 

kontrakt är en nyckelfaktor i hur en organisation får sina medarbetare att bete sig på ett 

önskvärt vis. Precis som lojalitetsskapande aktiviteter kan input från arbetsgivaren vara saker 

som jobbsäkerhet, status, möjlighet till personlig utveckling m.m. Medarbetarna kan i sin tur 

ge input i form av mental/fysisk ansträngning, engagemang etc. (Watson, 2006:315). 

Det implicita kontraktet går att manipulera vilket innebär att en part försöker ändra den andra 

partens uppfattning om vad som är ett jämnt utbyte. Detta kan ske från båda håll. Om man 

inte kan komma överens om en gemensam uppfattning av bytesförhållandet kan relationen bli 

besvärlig och i värsta fall ohållbar. Den anställde kan i yttersta fall säga upp sig och 

arbetsgivaren kan i yttersta fall avskeda den anställde.  

Vad som är ett jämnt utbyte är subjektivt men Adams (1963, 1965) menar att bilden en part 

har av rättvisa är utifrån vad andra får. Det vill säga andra som utför liknande arbetsuppgifter, 

har liknande titlar etc. 
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3.2 Lojalitetsskapande aktiviteter 

Stycket identifierar vilka aktiviteter från företagets sida som skapar lojalitet hos de anställda. 

Enligt uppsatsens definition av lojalitet är detta alltså de aktiviteter som kan ses som input. 

Även möjlig output från de anställda kommer att täckas då det bör skapa större klarhet för 

läsaren hur konceptet ”bytesprocess” kan fungera.  

Enligt McGuinnes (1998) finns det fem punkter som en organisation bör arbeta med för att 

skapa ökad lojalitet hos sina anställda. För det första gäller det för organisationen att involvera 

sina anställda i beslutsfattande. Deltagande beslutsfattande är den första punkten och innebär 

att medarbetarna uppmuntras att fatta egna beslut. Detta motverkar eventuell apati och skapar 

ett större engagemang i organisationen (Brewer 1992). Punkt två är att ha en öppen 

kommunikation från organisationens sida. Att förklara för de anställda varför ett beslut fattas. 

Det blir då klarare för de anställda vart företaget är på väg och gör att de själva som kan jobba 

i en riktning som stödjer organisationens mål. Karriärmöjligheter är nästa viktiga faktor. Det 

ligger givetvis på den enskilde anställde att engagera sig i sin egen karriär. Samtidigt kan 

förutseende företag visa tydliga karriärstegar och på karriärvägar inom organisationen 

(Rhodos 1989). De sista framstående faktorerna som påverkar anställdas lojalitet är en rättvis 

lönesättning, som baseras på prestation, och flexibla förmåner. Det senare skulle kunna 

innebära att erbjuda flextid, barnpassning etc. Det skulle exempelvis också kunna innebära att 

anställda med barn får möjlighet att stanna hemma med dessa i utbyte mot en viss 

löneminskning (Brewer 1992).  

Innan någon lojalitetsskapande aktivitet kan få verkan gäller det dock att företaget har 

utvecklat ett förtroende hos de anställda och visar att det håller vad det lovar. 

Detta är alltså aktiviteter en organisation bör fokusera på för att skapa ett lojalitetsutbyte och 

få sina medarbetare att erbjuda motprestationer. 
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3.3 Social identitetsteori i organisationer 

Författarna kommer att använda social identitetsteori för att beskriva och förklara beteendet 

hos de intervjuade personerna samt deras relation till olika grupperingar. Vi kommer också 

använda teorin som underlag för att analysera vilka grupper de anställda tillhör och hur de 

beter sig i relation till dessa och till organisationen.  

Teorins tonvikt ligger på uppfattningar kring relationer mellan gruppmedlemmar och 

grupper. Teorin omnämner inte prestationsbaserade belöningar och hur dessa kan påverka 

medarbetarnas relation till företaget. 

Utgångspunkten är att människor kategoriserar varandra och sig själva utifrån olika sociala 

variabler, till exempel ålder eller yrkesroll. Kategoriseringen är ett effektivt sätt för hjärnan att 

schablonmässigt bedöma den sociala kontexten samt hur individen själv passar in i denna. 

Teorin har sin utgångspunkt i socialpsykologin, men har senare applicerats på organisationer 

för att förklara inomorganisatoriska beteenden. Teorin syftar till att förklara individers 

relation till grupper samt dennes roll inom olika grupper. Teorin menar att stark identitet till 

en gruppkonstellation ger individen en starkare och mer positiv koppling till den, förutsatt att 

gruppens värderingar stämmer överens med individens. En stark identitet leder således till att 

anställda vill associera sig med företaget och stannar hos arbetsgivaren. Exempel på grupper 

är arbetsgrupper eller organisationen i stort. Dessutom ingår individen även i grupper utanför 

företaget som familjmedlem eller medlem i vänskapskretsar. Författarna till denna uppsats har 

valt att främst utgå från Ashforths och Maels artikel Social Identity Theory and the 

Organization (1989).  

Enligt Ashforths och Mael (1989) skapas självuppfattning utifrån två delar; den personliga 

identiteten och den sociala identiteten. Den personliga identiteten består av fysiska och 

psykiska egenskaper, vilket individen oftast har en tydlig bild av. Den sociala identiteten är 

däremot något som skapas i relation till andra individer och grupper. Man identifierar 

gemensamma normer och sociala koder, vilka gruppen delar. Denna identitet kan ändras i 

olika grupper och olika sammanhang, och därmed kan också individens självbild ändras 

(Ashforth och Mael, 1989). 

Att identifiera sig själv inom en organisation är en form av social identifiering. Den anställde 

kan dock stöta på flera olika identiteter. Inom projekt- och ledningsgrupper eller externa 
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grupper som fackförbund knutna till företaget, kan alla ha skilda sociala kontexter som den 

anställde behöver anpassa sig till. Enligt Ashford och Mael (1989) finns tre aspekter av 

organisatoriskt beteende som social identitetsteori gör ansats på att förklara. Dessa har de 

identifierat som organisatorisk socialisering, rollkonflikter och relationer i intergrupper. 

(Ashforth och Mael, 1989) 

3.3.1 Organisatorisk socialisering 

När man är nyanställd i en organisation är det mycket man ska lära sig. Man behöver bli 

medveten om rådande normer och informella strukturer, såväl som att lära sig sin nya 

yrkesroll (Ashforth och Mael, 1989). Ofta finner den nyanställde att sättet man interagerar på 

den nya arbetsplatsen skiljer sig markant från individens tidigare tjänst. Till att börja med 

delar den nyanställde ofta schablonmässigt in omgivningen i kategorier. På så sätt kan 

individen få någon form av uppfattning om hur han/hon förväntas bete sig. Författarna menar 

dock att detta inte räcker långsiktigt. Den nyanställde måste hitta sin plats och roll i 

organisationen. Inte bara efter sin explicita yrkesbeskrivning, utan även i arbetsgrupper och i 

relation till sina medarbetare. Individen kan göra detta genom olika typer av utbyten, vilket 

kan inkludera allt från reklam till personliga möten på arbetsplatsen. Ett ytterligare sätt är att 

observera hur andra ser på och reagerar i vissa sociala situationer (Ashforth och Mael, 1989).  

Genom socialisering fastslår Ashforth och Mael (1989) att den anställde kan identifiera sig 

själv inom gruppen företaget. Genom att vara del av en grupp stärks internaliseringen hos den 

anställde, det vill säga att man i större grad delar en gemensam värdegrund med gruppen 

(Ashforth och Mael, 1989). 

Trots det kan en stark organisationsidentitet minska vikten av personliga relationer, så kallad 

reifikation. Den anställdes lojalitet gentemot företaget behöver därmed inte vara helt knutet 

till vem man arbetar för eller med eftersom att individen har anpassat sig efter organisationens 

värderingar (Ashforth och Mael, 1989). 

3.3.2 Rollkonflikter 

Enligt Social Identity Theory and the Organization (1989) finns det många olika identiteter 

inom organisationer. De flesta olika arbetsgrupper och avdelningar har olika identiteter som 

individen skall rätta sig efter. I mer komplexa företag ingår inte sällan en anställd i flera olika 

gruppkonstellationer. Som medlem av flera grupper kan en motstridighet mellan 
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värdegrunderna skapa konflikt hos den anställde. Detta eftersom att den anställdes identiteter 

inte stämmer överens med varandra. Om individen inte identifierar sig fullt med gruppen blir 

effekterna av internalisering mindre samtidigt som den anställdes samhörighet till både 

gruppen och företaget minskar (Ashforth och Mael, 1989). 

För att hantera rollkonflikter kan individen exempelvis välja att rangordna sina roller eller 

sina mest framstående egenskaper. Alternativt kan man välja att arbeta med en av rollerna i 

taget. Det är när individen tvingas ta hänsyn till motsättande roller samtidigt som konflikter 

främst uppstår (Ashforth och Mael, 1989). 

3.3.3 Relationer i intergrupper 

När en organisation har en stark identitet förenar det personalen menar Ashforth och Mael 

(1989). Finns det ingen stark företagsidentitet, tillåts mindre grupper eller undergrupper inom 

organisationen utveckla egna värderingar. I social identitetsteori vill människor definiera sig 

själva utifrån andra, och så gäller även med undergrupperna. Man vill jämföra sig med andra 

grupper med liknande status och undersöker därför aktivt skillnader mellan sin egen grupp 

och andras. Att undersöka små skillnader är mycket mer intressant för grupperna än att 

fokusera på de stora likheterna (Ashforth och Mael, 1989). 

Att skilja sig från andra gör att gruppen känner större samhörighet internt, men kan försvåra 

samarbete med andra grupper. Prestationsbedömningar av grupper, inklusive den egna, blir 

subjektiva och man tillskriver gärna andra grupper negativa egenskaper. Vid extrema fall kan 

undergruppsrivalitet leda till att företaget delas upp i olika läger, något som är skadligt för 

företaget. (Ashforth och Mael, 1989).  

Grupper kan ha olika statusnivåer. Hogg (2007) menar att en individ som har hamnat i en 

grupp med lägre status, egentligen vill tillhöra gruppen med högre status. Genom att vara 

socialt mobil kan individen förflytta sig mellan grupperna, det vill säga från ut-gruppen till 

innegruppen. För att det ska vara möjligt måste det dock finnas en upplevd möjlighet hos 

individen att utomstående kan ansluta sig till gruppen (Hogg 2007).  

 

  



Hadi Ali Kandidatuppsats VT 2012 Handledare: Nikos Macheridis 
Jonatan Dossou Organisation & Ledarskap 
Carolyn Fox 
   

23 
 

4. Empiri och Analys 

Detta stycke kommer innefatta både den empiri som samlats in och analysen av denna. 

Upplägget är att empirin först presenteras och därefter analyseras och förklaras utifrån 

lämplig teori. Anledningen till detta upplägg är att ge läsaren en klar översikt och minska 

regression i sitt läsande. Det första stycket är skrivet främst för att ge bakgrund till hur 

kontoret och miljön sätt ut. 

4.1 Om kontoret 

Inom Handelsbanken finns en rad lokala kontor. Man vill vara nära den aktiva marknaden och 

kunden då man anser att lokalkännedom leder till i bättre resultat. Företaget tillämpar vad de 

kallar ”Kyrktornsprincipen”, dvs. att det område man kan se från stiftets lokala kyrktorn ska 

ingå i det kontorets affärsområde. I större städer finns det oftast flera kontor, som behandlar 

olika delar av staden. Vissa kontor kan även vara inriktade på en viss funktion, till exempel 

finansiella placeringar.  

På kontoret vi besökte har man 12 anställda. Kontorschefen på det undersökta kontoret 

uppskattar medelåldern till 35 år, vilket är lägre än genomsnittet för Handelsbanken som 

ligger mellan 41 och 45 år (Elektronisk källa 3). Vidare menar chefen att detta beror på att 

flera av kontorets anställda gått i pension under de senaste åren. 

Samtliga anställda på kontoret är anställda av Handelsbanken. Vissa på det undersökta 

kontoret arbetar deltid där och deltid på ett annat kontor i samma stad. Alla som vi intervjuat 

arbetar dock heltid på samma kontor. Alla har fast lön och arbetar utan provision. 

Löneutvecklingen bestäms av kontorschefen efter att medarbetaren har haft sin årliga 

utvärdering. Chefen berättar om hur denne har vissa resurser som skall fördelas på samtliga 

medarbetare. Hur resurserna fördelas bestäms av kontorschefen. Bonusar förekommer inte.  

Verksamheten är indelad i företagsrådgivning och privat rådgivning. Av de medarbetare vi 

talade med, var tre stycken privatrådgivare och en företagsrådgivare. Kontoret är organiserat 

efter en plattare modell, där den högst ansvarige är kontorschefen. Denne rapporterar till 

regionalkontoret, vilket i detta fall är region Syd och beläget i Malmö. Ansvarsfördelningen 

illustreras också i diagrammet nedan (Elektronisk källa 4). 
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Diagram 1. Ansvarsfördelning på det undersökta kontoret 

Privatrådgivarna arbetar med en personlig kundstock bestående av 400 till 600 kunder. 

Kunderna är privatpersoner och arbetsuppgifterna består av att ge kunden rådgivning i allt 

från nya betalkort till större lån. Deras närmaste chef är den ställföreträdande kontorschefen. 

Företagsrådgivaren har också en kundstock. Denne ansvarar för sina företagskunder, men ofta 

även för privatpersonerna bakom de mindre företagen. Det beror på att vid mindre rörelser är 

att ofta är företagets ekonomi nära kopplat med näringsidkarens.  

Gemensamt för båda funktionerna är att man arbetar med sin kundstock så länge som 

medarbetaren är kvar på kontoret och innehar samma yrkesroll. Då rådgivaren följer sina 

kunder under flera år, lär man känna dem och deras ekonomi. Handelsbanken anser att detta 

ger bättre service och resulterar i nöjdare kunder (Elektronisk källa 5).  

4.2 Vad de intervjuade tycker 

På sin hemsida beskriver Handelsbanken sitt mål som följande: 

”Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna. Målet 

ska nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.” 

Handelsbanken via sin hemsida (Länk 6) 

Samtliga medarbetare tycker om att arbeta med sin kundstock och framför allt få följa dem 

under flera år och se hur kundernas ekonomi utvecklas. Medarbetarna är också ense om att 

Kontorschef 

Ställföreträdande 
kontorschef 

Privatrådgivare Företagsrådgivare 

Regionalkontor 
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interaktionen man har med kunderna är den gemensamt starkaste motiverande faktorn för att 

prestera bättre på jobbet.  

Man arbetar aktivt med kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet och det är denna kvalitet som 

medarbetaren främst förknippar med den typiske medarbetaren på Handelsbanken. Strategin 

gäller främst bankverksamheten, men tillämpas också på kontoren vid t.ex. beställning av 

kontors- och annat förbrukningsmaterial.  

Det finns en tanke i hur kontoren utformats. Personalen sitter i ett öppet landskap, där man 

kan boka mötesrum för längre kundmöten. Kontorschefen sitter i ett kontor, fast med 

helglasade väggar, vilket ska öppna upp kontoret och ge en känsla av att chefen är ibland 

medarbetarna. 

En medarbetare menar att det finns en medveten tanke i kontorets utformning och att färgskalan är 

medvetet vald för att påminna om Handelsbankens logga. 

”Titta på där vi sitter nu till exempel. Blå stoldynor, blå pennor, blå dukar, servetter. Allt!” 

Medarbetare 4 

Chefen understryker att Handelsbankens medarbetare har betydligt mindre ramar att rätta sig efter än 

de som arbetar för konkurrenterna, vilket flera av medarbetarna håller med om och uttrycker mycket 

positivt. Samtliga medarbetare betonar hur fritt arbetet är, och under flera intervjuer används följande 

fraser för att beskriva det rådande arbetssättet på kontoret.  

”Frihet under ansvar” 

Medarbetare 1, 2, 4 

”Vi får ta mycket mer beslut här än vad andra får göra hos de andra bankerna.” 

Medarbetare 4 

”På en annan bank hade jag aldrig fått sätta räntor. Inom vissa ramar så klart... Där måste man alltid 

kolla med närmaste chefen för ett ok” 

Medarbetare 3 

Det framgick att chefen inte engagerar sig i detaljer av arbetsuppgifterna, utan istället litar på 

att medarbetaren sköter sitt arbete.
 
En medarbetare framhöll hur denne tidigare hade arbetat 

vid ett annat kontor. Där hade medarbetarens chef betydligt begränsat rådgivarens 
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befogenheter. Den dåvarande chefen hade till exempel träffat medarbetarens kunder utan att 

denne vetat om det. Medarbetaren var mycket missnöjd med detta. 

”(Sådant beteende) passar inte in i den här typen av organisation” 

Medarbetare 3 

Den rådande positiva inställning till frihet under ansvar och individuell befogenhet spelade 

enligt de anställda en stor roll i varför man föredrog att jobba för Handelsbanken. Att ge de 

anställda frihet och befogenheter är enligt teorin om lojalitetsskapande aktiviteter en central 

punkt för att behålla dessa. Att från Handelsbankens sida ge input i form av befogenheter 

uppskattas alltså av de intervjuade på kontoret och är en bidragande faktor till a de stannar hos 

banken. 

Chefen understryker också att Handelsbankens medarbetare har betydligt mindre ramar att 

rätta sig efter än de som arbetar för konkurrenterna.  

När medarbetarna gör dessa uttalanden jämför de med uppfattningar om rådande förhållanden på de 

andra universalbankerna. Ur ett SIT perspektiv kan företaget betraktas som en in-grupp. Genom att 

fokusera på skillnaderna med konkurrenterna befäster medlemmarna gruppens gränser och stärker tron 

på den gemensamma identiteten och värderingarna.  

Det råder konsensus bland medarbetarna att den större befogenheten gör arbetet mer spännande och 

intressant. Även chefen menar att denna frihet är den främsta anledningen till arbetstillfredsställelse 

och att medarbetarna stannar kvar hos företaget. 

Det finns också en stolthet över att vara anställd av Handelsbanken hos de anställda på 

kontoret säger chefen och uttrycker det:  

”Lite stoltare, lite bättre” 

Chefen 

Som en av de tillfrågade säger det. Anställda här är kompetenta och duktiga på det de gör. 

Man vet att man har många erfarna medarbetare inom rörelsen, vilket är en stor resurs. 

Företaget har under många år haft låga kreditförluster och till skillnad från sina konkurrenter 

har man aldrig behövt låna pengar av staten. Det har gjort att man har stolthet i att man har 

kunnat klara sig själva. Samtidigt har man fått flera utmärkelser de senaste åren, till exempel 
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Årets affärsbank 2011. Man är också branschledande i kundnöjdhet bland de fyra stora 

universalbankerna.  

Vad beträffar stoltheten som känns av de intervjuade ger det en indikator till varför 

arbetsgivaren anses attraktiv. Enligt social identitetsteori anses en grupp med hög status mer 

attraktiv än en med lägre. Det är dock svårt att avgöra om Handelsbanken faktiskt har högre 

status hos andra banker eller i samhället. Sannerligen spelar status in i att man stannar på 

banken men på sättet som de intervjuade svarade tolkar vi det inte som en avgörande faktor.  

4.3 Kommunikation och utveckling 

Alla de intervjuade angav möjligheten av att kunna avancera i sin karriär och kunna byta 

position som viktig. Detta märktes både på deras kroppsspråk och ton. Detta var en anledning 

till att man såg det som en klar möjlighet att stanna i banken hela sitt yrkesliv. Kontorschefen 

förklarade även att detta var en strategi från bankens sida. Man vill ha en tydlig dialog med de 

anställda om vart denne vill komma i karriären. Banken försöker också göra det möjligt för 

sina anställda att byta arbetsområden. Alltså inte nödvändigtvis för att avancera i karriären 

utan för att ge nya arbetsuppgifter och behålla intresset för arbetet uppe. En av de anställda 

som arbetat på en annan bank tidigare säger Handelsbanken är tydligare i vad som är möjligt 

karriärmässigt.  

”Vill du gå vidare finns det möjligheter” och ”Man uppmuntras att höra av sig för de vill att 

man ska trivas” 

Medarbetare 3 

I lojalitetsskapande aktivitetsteorin beskrivs tydliga karriärstegar som viktig för att skapa 

output från medarbetarna. Att de intervjuade är medvetna om möjligheterna i Handelsbanken 

och att chefen poängterar detta tyder på att detta är väl implementerat. Som nämnts ovan 

märktes det på de intervjuades ton att detta var ett viktigt område för dem. Framförallt när det 

gällde att arbeta kvar en längre tid i organisationen.  

Medarbetarna berättar att om man vill byta tjänst eller kontor kommer personalavdelningen hjälpa till 

med detta. Det finns också mycket goda möjligheter till att åka på utlandstjänst. Medarbetarna 

uppmuntras att vidga sina vyer och enligt chefen ser företaget gärna att en anställd på sin höjd stannar 

5 år på samma kontor.  
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Om en medarbetare inte trivdes där de var uppmuntrades den anställde att söka en ny position inom 

banken. Det verkade som att de anställda uppskattade att banken visade att de fanns en plats 

för dem även om de skulle tröttna på sin nuvarande. Det implicita kontraktet kan beskriva 

detta som en underförstådd överenskommelse, eftersom det inte var någon officiell policy. I 

kontraktet ingår ett utbyte från den andra parten och även om det inte går att säga exakt vilken 

output det ger från medarbetarna såg de på det som positivt. 

På kontoret är kontorschefen högst ansvarig, även om denne poängterar att det är en plattare 

organisation Det ska vara ”högt i tak” och finnas utrymme för att diskussioner. Chefen att det 

är viktigt att medarbetarna känner att de har stöd från de ansvariga på kontoret, men också 

från regionalkontoret i Malmö. De anställda vill känna sig viktiga och får gehör för sina 

åsikter. Har man presterat väl vill man gärna bli uppmärksammad och få beröm. Målfokusering 

har en roll på kontoret. Främst för att det är ett tydligt sätt att mäta medarbetarens prestation på, vilket 

ger medarbetaren en bättre bild av vad företaget förväntar sig av dem. 

Kommunikationen är alltså viktig. Det är dock på en mer ”lokal” nivå än vad lojalitetsteorin 

säger är av största vikt. Att organisationen förmedlar och förklarar sina beslut för de 

intervjuade verkade alltså inte utifrån intervjuerna påverka hur de så på sin arbetsgivare. Detta 

kan tolkas som att ökad input av kommunikationsåtgärder från ledningen troligtvis inte leder 

till en större ökning av lojalitetsoutput. 

Något av det första som anställda får göra när de börjar på Handelsbanken är att bekanta sig 

med uppförandekoden Mål och medel. I denna står hur anställda förväntas uppföra sig i 

relation till företaget, kunderna och till sina medarbetare.  

 ”Mål och medel är vår bibel”. 

Medarbetare 3  

Uppförandekoden nämndes av samtliga intervjuade. Detta kan tyda på att den var av viktig 

men samtidigt var entusiasmen från dem något varierande. Någon talade om den flyktigt och 

något ointresserat medan en annan var mycket entusiastisk. Förutom som en mall för korrekt 

agerande kan boken tolkas ytterligare med social identitetsteori. Koden skulle då kunna 

beskrivas innehålla värdegrunder som företaget försöker föra över till de anställda. 

Gemensamma värdegrunder skapar grupptillhörighet och kan göra att medarbetarna 

identifierar sig med organisationen och sina arbetskamrater. Chefen förklarade även att boken 
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var exklusiv för de anställda och endast för deras ögon. Detta tyder också på att man vill 

skapa en innegrupp och stärka denna. Om detta är en effektiv aktivitet är utifrån intervjuerna 

svårt att avgöra då reaktionerna varierade. Dock tolkar vi det som att boken har viss betydelse 

eftersom samtliga talar om den.   

4.4 Flexibilitet och det sociala 

Handelsbanken har en policy att man vill att de anställda ska stanna inom företaget från 

”vaggan till graven”. Man satsar på internutbildningar och sociala evenemang som 

kontaktkvällar, där de anställda får möjlighet att knyta nya kontakter från andra kontor i 

samma region. Nästintill all rekrytering till högre nivåer sker internt och 

utvecklingsmöjligheterna inom företaget uppfattas därför som höga. Vill man byta tjänst eller 

kontor kommer personalavdelningen hjälpa den anställda med detta. En av de intervjuade 

uttrycker sig såhär vid frågan om vad denne anser vara viktigast på arbetsplatsen:  

”Kollegerna som är här på kontortet men även de kollegor som man har regelbunden kontakt med, det 

kan ju vara så att de sitter regionalavdelningen t.ex. juristerna, revisorerna och så. Att man ändå har 

en regelbunden kontakt, det är otroligt viktigt att det funkar där också. Där kan jag också tycka att 

Handelsbanken också skiljer sig lite, att även om det är en betydligt större bank än där jag jobbade 

tidigare så är den mer familjär.” 

Medarbetare 2 

Dessa aktiviteter beskrivs bäst som identitetsskapande. Att medarbetarna på kontoret uppfattar 

banken som mer familjär kan tyda på att de sociala aktiviteterna skapar identifikation. Det vill 

säga att den anställde identifierar sig med organisationen i stort och anser sig tillhöra en större 

grupp än bara sina närmaste kollegor. Utifrån social identitetsteori kan detta ses som ett 

tecken på att medarbetare kommer att stanna längre i organisationen än om de bara 

identifierade sig med de närmaste på kontoret. Vad som konstaterats tidigare är även att 

anställda tenderar att vara trognare sina kollegor än organisationen. Ett brett kontaktnät och 

anknytning till kollegor utanför kontoret skulle kunna tänkas hålla kvar den anställde i 

organisationen även om de närmsta kollegorna slutar. Detta beroende på att denne känner 

tillhörighet till organisationen i stort och inte endast till de dagliga arbetskamraterna. 

Det framgår att familjeförhållanden är viktiga för det intervjuade. Det framgår även att 

Handelsbanken vidtar åtgärder för att se till dessa. Anställda erbjuds bland annat flexibla 
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arbetstimmar. Många av medarbetarna är småbarnsföräldrar och därför har man en förståelse 

för om man behöver åka iväg med kort varsel. Dock förväntas det att man är på kontoret 

under dess öppna timmar. Det kan även innebära att den anställde under en tid kan 

omlokaliseras till ett annat kontor eller trappar ner och arbetstiderna. Vill en anställd jobba 

halvtid under en period brukar det gå att ordna. Som en medarbetare säger:  

”Jag känner att vi har sådan flexibilitet på detta kontor och inget jobb med stämpelklocka utan här 

kommer man och går lite som man känner för, det tycker jag är jätte viktigt.” 

Medarbetare 1 

Flextid är en av de fem centrala punkterna för lojalitetsskapande aktiviteter och det är tydligt 

att de intervjuade är tacksamma för denna förmån. Även det att man kan minska på 

arbetstimmarna ses som positivt. Det verkar på det intervjuade som banken lyckats bra med 

denna flexibilitet. Denna input bör utifrån de intervjuades svar ge betydande output. 

På Handelsbanken har ingen blivit uppsagt på grund av arbetsbrist på 25 år. Medarbetarna är 

medvetna om detta och ingen verkar orolig för framtiden, vilket kan tolkas som en del i det 

implicita kontraktet. Som anställd vet man att man har trygghet i sitt jobb så länge man sköter 

sig. 

4.5 Finansiellt utbyte 

Samtliga tillfrågade medarbetare tar upp lönen som en faktor till att man jobbar för ett 

företaget. En av medarbetarna är mycket nöjd med sin löneutveckling, medan de andra menar 

att lönenivån kunde varit bättre.  Samtidigt betonas att det finns andra element som väger upp 

lönen. En av medarbetarna definierar till exempel förhållandet som  

”25 % löneutveckling och 75 % arbetstillfredsställelse” 

Medarbetare 3 

Handelsbanken har också en rad andra förmåner som man erbjuder sina anställda. Det finns 

till exempel friskvårdspaket, lunchförmåner och bidrag för hushållsnära tjänster. Man kan 

också få finansiella förmåner som fördelaktiga räntor på lån, rabatt på kurtage vid aktieaffärer 

och bidrag vid föräldraledighet. En av de intervjuade utnyttjade förmånerna flitigt, medan de 
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andra inte var fullt medvetna om vilka möjligheter det fanns. Vad medarbetarna var medvetna 

om berodde främst på vilken familjesituation man befann sig i. 

Pensionsavsättningsfonden Oktogonen nämndes av samtliga intervjupersoner. Fonden är 

något som gör Handelsbanken unik bland landets fyra universalbanker och är en av fem 

grundpelare i Handelsbankens företagsfilosofi. Ju högre avkastningen banken har ju större blir 

utdelningen. Denna är även lika för samtliga ansällda oavsett position. Det var dock inget 

krav på att den anställde behövde jobba i banken fram till pension utan ersättningen baserades 

på antal år i banken. 

Enligt chefen är Oktogonen något som tidigare har varit mycket viktig för de anställda. Dock har det 

förändrats under de senaste åren. Chefen menar att detta beror på en mer rörlig arbetsmarknad och att 

de anställda idag har större kunskap och möjligheter att placera sina pensionssparningar. Denne 

poängterar dock att det fortfarande pratas mycket om Oktogonen bland de anställda, vilket chefen 

uppfattar som positivt.  

Ingen medarbetare tyckte att detta var en viktig punkt i deras arbete idag, även om de 

uppskattade tillägget de kommer få när de pensionerar sig. Den äldsta medarbetaren som 

intervjuades menade att pensionen låg för långt fram i tiden för att vara relevant för denne nu. 

Han hade till exempel föredragit om hälften av den framtida avkastningen istället betalades ut 

som bonus under den anställdes yrkesverksamma år. När en annan intervjuperson blev 

tillfrågad om oktogonen påverkade hans intresse att stanna kvar inom banken svarade han:  

”Jag tror inte att det är en avgörande faktor, det som är mer avgörande är det här att man inte 

behöver byta arbetsgivare för att göra något annat.” 

Medarbetare 3 

Enligt teorin är en rättvis lönesättning som baseras på prestation viktig. Lönen på Handelsbanken är 

fast men om banken visar bra resultat läggs extra premier på Oktogonen. Ingen av de anställda verkar 

tycka att lönen är enastående men samtidigt framhåller man inte denna som en central faktor till att 

man stannar kvar på en arbetsplats. En anställd utrycker sig: 

”Hade de erbjudit mig 10 000kr mer i lön någon annan stans för samma jobb så kanske det hade vart 

något att fundera på” 

Medarbetare 4 
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Det verkade dock inte som att personen tog detta uttalande med stor seriositet utan snarare ville 

poängtera att pengar alltid spelar en roll. Överlag verkar de anställda se lönen som rättvis för 

branschen.  

Om en ökad lön kulle höja de anställdas output är svårt att avgöra. Enligt lojalitetsteorin är det 

viktigast att lönen anses rättvis. På det stora hela verkar de anställda tycka det.  
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5. Slutsatser 

5.1 Slutdiskussion 

Vad som visat sig i analysen är att både identitetsskapande och lojalitetskapande aktiviteter 

sker systematiskt och medvetet på kontoret. Bankens identitetsskapande aktiviteter som 

diskuterats av de intervjuade var bland annat uppförandekoden Mål och medel och sociala 

träffar med kollegor från andra delar av banken. Vikten av dessa aktiviteter varierar. Den 

identitetskapande aktivitet som bedöms ha störst effekt på att anställda stannar inom 

organisationen är dock de sociala åtgärderna. Den enighet med övriga anställda i 

organisationen kontorets anställda känner påverkas av dessa aktiviteter. Baserat på tidigare 

teorier om risken för kedjereaktioner då en anställd slutar skulle sociala aktiviteter kunna 

minska denna risk. Detta eftersom den anställde kan känna tillhörighet till organisationen i 

stort och inte bara till det kollegorna på det loka kontoret. 

Mål och medel kan spela en roll gällande anställdas känsla av grupptillhörighet. Att säga hur 

avgörande denna är för att behålla de anställda hos banken är inte självklart. Den skulle kunna 

spela en roll i att skapa en innegrupp och identifikation med Handelsbanken. Detta i sin tur 

skulle kunna göra att den anställde föredrar att stanna hos företaget. Detta är dock endast en 

hypotes. Stoltheten som utrycks över att vara anställd av Handelsbanken kan även den stärka 

känslan av en innegrupp. De aktiviteter som använts för att bygga denna känsla av stolthet har 

inte framgått tydligt. Bankens historia och bedrifter har dock förmedlats till de anställda som 

alla uttrycker sig med liknande ord om vad banken står för och dess historia. Med andra ord 

har de identitetskapande aktiviteterna har betydelse för att den anställda stannar hos banken.  

Lojalitetsskapande aktiviteter har i stor utsträckning påverkat uppfattningen av 

Handelsbanken som arbetsgivare hos de anställda. En av sakerna som gör Handelsbanken 

attraktiv jämfört med andra banker är den stora friheten avseende hur arbetet individen gör 

utförs. Det upplevs som att de anställda sätter betydande värde i detta och att det även spelar 

en stor roll till varför man väljer att stanna hos Handelsbanken. Att företaget erbjuder 

möjlighet till karriär och nya positioner inom banken är det som de intervjuade starkast 

påpekat som anledning till att de vill stanna en längre tid inom banken. Vad som verkar vara 

viktigt för kontorets personal är att ha möjligheten att byta tjänst och utvecklas. Ur ett längre 

perspektiv är utvecklingsmöjligheter alltså en input som kan behålla anställda.  
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Flexibiliteten från bankens sida är uppskattad. När de anställda kan påverka sina tider utifrån 

sin livssituation verkar det ge stor uppskattning. En tolkning till detta är att medarbetaren 

slipper välja mellan exempelvis familjen eller jobbet. Man kan alltså både vara en förälder 

och medarbetare på kontoret. Flexibilitet skulle alltså även kunna knytas till social 

identitetsteori ur perspektivet att företaget tar hänsyn till att den anställde har fler än en 

grupptillhörighet. På så sätt minskar företaget risken för att bli bortprioriterad vid en eventuell 

rollkonflikt.  

Vad beträffar lönen och förmånerna verkar dessa spela en mindre roll för att anställda stannar 

jämfört med andra aktiviteter. Pengar har alltid en påverkan men så länge lönen är rättvis ger 

de intervjuade intrycket att det räcker för att de inte lämnar anställningen på grund av denna 

faktor. Bonus input i form av Oktogonen spelar troligtvis en begränsad roll i att medarbetarna 

stannar. De flesta ser den som för avlägsen. Förmodligen har den dock större verkan på de 

äldre medarbetarna som närmar sig pension. Frågan man då kan ställa är om dessa ändå skulle 

stannat i företaget om de trivs oavsett Oktogonen.  

Ser man på de centrala begreppen inom social identitetsteori såsom innegrupper, 

identifikation och status är det dock tveksamt att man skulle kunna skapa detta utan lojalitets 

input. Input som lön, frihet i arbetet och möjlighet till spännande arbetsuppgifter. Om 

arbetsgivaren inte ger bra lojalitetsinput är det förmodligen svårt att ge arbetet hög status eller 

göra banken till en attraktiv grupp att identifiera sig med.  

5.2 Slutsats 

Både identitetsskapande och lojalitetsskapande aktiviteter spelar en stor roll i att de anställda 

väljer att stanna inom Handelsbanken. Vissa aktiviteter kan klassas både som identitet och 

lojalitetsskapande. Exemplet på detta är flexibla arbetstider som både är en lojalitets input 

från företaget och samtidigt en identitetsskapande aktivitet. Aktiviteter behöver alltså inte 

eller kan inte alltid klassas till en viss kategori. Åtgärder såsom uppförandekoden Mål och 

medel eller lön är dock lättare att placera.  

Så var skall resurserna placeras? I stort är de lojalitetsskapande aktiviteterna mer frekventa 

när de anställda utrycker sig om vad som får dem att stanna hos Handelsbanken. Det är alltså 

en rimlig tolkning att de anställda på kontoret sätter störst värde på dessa. Skall man skapa en 

stark identitet krävs det troligen att denna grundar sig på konkret underlag och värderingar. 
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När banken prioriterar frihet och utveckling kan detta i sig tänkas skapa positiva värderingar 

och göra gruppen åtråvärd att tillhöra. Detta även om de inte är direkt identitetsskapande 

åtgärder. 

Man kan dock inte bortse från vikten av identitetsåtgärder. Sociala träffar och aktiviteter 

spelar roll i att skapa en mer familjär känsla och ge en mer konkret bild om vilka som tillhör 

gruppen. Denna identifikation kan göra att en anställd stannar kvar hos arbetsgivaren. Detta 

även om den anställde erbjuds ett nytt jobb med samma villkor. 

Som diskuteras i problemdiskussionen fokuseras tidigare forskning på antingen lojalitet eller 

identitet. Det finns begränsad forskning som berör båda teorier i kombination. Slutsatsen i 

denna uppsats är att båda typer av aktiviteter är centrala för att hålla kvar anställda i ett längre 

perspektiv. Ingen av de två bör alltså bortses ifrån. Lojalitetsskapande aktiviteter uppfattas 

dock som viktigare för de anställda när det direkt har att göra med vad som gör en attraktiv 

arbetsgivare. Också vad som får dem att stanna kvar. I första hand bör alltså resurser allokeras 

till dessa aktiviteter men man skall inte glömma helheten.  

5.3 Vidare forskning 

Vidare bör det undersökas om det finns ytterligare åtgärder som påverkar bibehållandet av en 

organisations anställda. Alltså aktiviteter som inte kan klassas som varken lojalitetsskapande 

eller identitetsskapande och hur dessa i sådana fall kan påverka arbetet för att behålla 

anställda. 

Det kan även göras fler fallstudier på andra kontor, banker eller branscher för att se om 

uppsatsens resultat är generellt för många organisationer.   
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor till chef 

7.1.1 Generella frågor  

Hur många anställda har kontoret? 

Hur länge jobbar en anställd i snitt? 

Hur ser fördelningen av anställningsformer ut? 

Hur länge har kontoret funnits? 

Vad är medelåldern? 

7.1.2 Huvudkontoret - kontoret 

Hur stor kontakt har detta kontor med huvudkontoret? I vilken mån är kontoret självstyrande? 

Finns det några centrala riktlinjer från huvudkontoret, som gäller för nyanställning? 

- I vilken utsträckning använder ni er av dessa? 

- Kompletterar ni dessa på något vis? Har ni några egna värderingar som ni kompletterar 

dessa med? 

7.1.3 Rekrytering av personal 

Vilka anställningsformer använder ni er av? Projektanställning, via bemanningsföretag anställning 

av banken (deltid, heltid)? 

- Om flera, Vilken är vanligast? 

- Hur många är anställda på just detta kontor? 

Hur ser er rekryteringsprocess ut? Varierar den för olika tjänster? 

Vilka egenskaper vill ni helst se hos dem ni anställer? 

Finns det några egenskaper som ni tror gör era medarbetare mer lojala/som ni letar efter i era 

framtida medarbetare? (dvs. tänker man på lojalitet redan i rekryteringsprocessen?) 

7.1.4 Lojalitet hos personalen  

Hur skulle ni definiera lojalitet hos era medarbetare? Hur beter sig en lojal medarbetare? 

Hur viktigt är det för er att era medarbetare är lojala mot Handelsbanken? 

Skulle ni säga att era medarbetare är lojala? Mot Handelsbanken eller mot just detta kontoret (om 

decentraliserat)? 
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Har Handelsbanken något utarbetat lojalitetsprogram? 

- Om ja, vad gör ni för att implementera detta? 

- Kompletterar ni detta program på något sätt? 

Vad gör ni för att öka lojaliteten? 

- Använder ni olika metoder beroende t.ex. på hur länge medarbetaren varit anställd, 

position, familjeförhållanden, ålder ect? 

Vad har chefen för roll i lojalitetsskapandet? 
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7.2 Intervjufrågor till medarbetare 

 

- Vad är din roll i banken?  

- Hur länge har du jobbat här?  

- Berätta om din rekryteringsprocess. 

- Varför sökte du till Handelsbanken?  

- Hur var det när du började jobbet? 

- Vad är viktigast för dig på arbetsplatsen? 

- Vad motiverar dig just nu på jobbet? 

- Är det viktigt för dig att kunna påverka dina arbetsuppgifter? Berätta. 

- Hur trivs du? Berätta varför.  

- Vad anser du chefen ha för roll när det gäller din trivsel? 

- Identitet på Handelsbanken?  

- Finns det några karaktärsdrag för anställda? 

- Vad gör Handelsbanken för att behålla dig som anställd? 

- Hur viktiga är personalförmånerna för dig? 

- Vad är lojalitet för dig?  

- Var ser du dig själv om 5 år? 

- Vad skulle få dig att byta arbetsgivare? 

- Vill du jobba kvar på samma arbetsplats resterande del av ditt yrkesliv? Berätta. 

 


