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Sammanfattning
Intern employer branding
Ett verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare?
Patrik Bergström & Agnes Idoffsson

Högskolan i Halmstad

Vårterminen 2017

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur intern employer branding används och kan
bidra till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal. För att besvara vårt syfte har vi
använt oss av tre frågeställningar: Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som
attraktiv av befintlig personal? På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer
branding för att vara en attraktiv arbetsgivare? och Hur kommuniceras arbetet med employer
branding internt inom organisationen?
För att besvara våra frågeställningar och uppnå syftet använder vi oss av en
metodkombination. Dels kvantitativa enkäter, för att undersöka vilka faktorer som av
personalen uppfattas som mest betydelsefulla för att arbetsgivaren ska vara attraktiv och dels
en kvalitativ intervju med en arbetsgivarrepresentant, för att ta reda på hur arbetsgivaren
arbetar med sin interna employer branding och hur kommunikationen ser ut.
Resultatet visar att den sociala delen i arbetet, med gemenskap och stöd av kollegor är mest
betydelsefullt för att arbetsgivaren ska anses attraktiv. Även intressant och meningsfullt
arbete anses också vara av stor vikt för respondenterna. Att som arbetsgivare kartlägga
medarbetarnas behov och förväntningar kan vara väldigt bra och att jobba internt för att vara
en attraktiv arbetsgivare kan innebära en fördel på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.
Kommunikationen i en organisation är också oerhört betydelsefull och en central del i hur
medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare.

Nyckelord: Employer branding, intern employer branding, arbetsgivarvarumärke, attraktiv
arbetsgivare, kommunikation.

	
  

	
  

Abstract

Intern Employer branding
A tool to become an attractive employer?

Patrik Bergström & Agnes Idoffsson

Högskolan i Halmstad

Spring 2017

The purpose of our survey is to investigate how internal employer branding is used and how it
can be useful to attract and satisfy existing staff. In order to respond to our purpose, we have
used three questions: What factors contributing to the employer being perceived as attractive
by existing staff? In what way does the organization work internally with employer branding
to be an attractive employer?, and how is the work with the employer branding internally
communicated within the organization?
In order to answer our questions and achieve the purpose, we have used a method
combination. Quantitative surveys with the staff, too investigate which factors that are
considered most important for the employer to be attractive and a qualitative interview with
an employer representative, to find out how the employer works with the internal employer
branding and how the communication looks like.
The results show that the social part of the work, with community and support of colleagues
proves to be most important for the employer to be considered attractive. Interesting and
meaningful work is also considered to be very important by the staff. To investigate the needs
of the staff and their expectations can be a good idea. To work internally to be an attractive
employer can provide an advantage for employers in an increasingly competitive labor
market. Communication in an organization is also extremely important and central to how
employees perceive their employers.

Keywords: Employer branding, internal employer branding, employer brand, attractive
employer, communication.

	
  

	
  

Förord
Vi vill tacka Räddningstjänsten för ert trevliga bemötande och för att vi fått genomföra vår
undersökning hos er. Vidare vill vi tacka alla respondenter som tagit sig tiden att besvara vår
enkät, utan er hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra. Ett stort tack även till vår
intervjuperson på Räddningstjänsten som bidragit med information om hur ert arbete för att
vara en attraktiv arbetsgivare ser ut.
Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår handledare Jonas Carlsson på Högskolan i Halmstad.
Dina kloka råd och värdefulla reflektioner har varit till stor hjälp för oss under tiden vi arbetat
med vår uppsats.

Halmstad
Maj 2017
Patrik Bergström & Agnes Idoffsson
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1. Inledning
Arbetsmarknadens förändring med större global konkurrens, stora tekniska framsteg och
snabbare kommunikationsvägar har medfört att individens valmöjligheter på arbetsmarknaden
har ökat. Den ökade konkurrensen innebär större krav på arbetsgivaren och därför är det
viktigt att företag och organisationer lyckas attrahera sina medarbetare att stanna kvar för att
lyckas bibehålla kompetensen inom företaget (Parment & Dyhre, 2009, s 14). Att medarbetare
slutar eller byter arbetsgivare innebär dessutom en ny kostsam rekryteringsprocess för ett
företag (Parment & Dyhre, 2009, s 22). Organisationer som lyckas attrahera och behålla sina
medarbetare och kompetens inom organisationen får därför en fördel gentemot sina
konkurrenter på arbetsmarknaden (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Som en konsekvens av
konkurrensen på arbetsmarknaden blir kraven på arbetsgivaren från de anställda allt högre.
Arbetet är inte längre bara ett sätt att försörja sig på utan det ska också bidra till en personlig
utveckling på olika sätt. För arbetsgivarna gäller det därför att möta nuvarande och potentiella
medarbetares ökade krav för att kunna vara attraktiva (Dyhre & Parment, 2013, s 54).
Ett företags arbetsgivarvarumärke eller employer brand är två olika uttryck som återkommer i
vår undersökning och vi vill redan här i inledningen klargöra att betydelsen av de två olika
begreppen syftar till samma sak, nämligen det arbete som arbetsgivaren lägger ner för att vara
en attraktiv arbetsgivare.
Lloyd (2002) definierar employer branding som: ”the sum of a company ́s efforts to
communicate to existing and prospektive staff that it is a desirable place to work.” (Lloyd,
2002, s 64) Denna definition är den vi utgår från i vår studie.
Backhaus & Tikoo (2004) menar att även om employer branding växer och är ett populärt
begrepp inom organisationer och företag som jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke så finns
det förvånansvärt lite forskning och studier inom ämnet (Backhaus & Tikoo, 2004).
Vi vill med denna undersökning bidra med ökad kunskap om vilka faktorer i arbetslivet som
gör att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av befintlig personal.
Vidare vill vi undersöka hur en organisation kan använda sig av intern employer branding för
att vara en attraktiv arbetsgivare. Slutligen vill vi även undersöka hur den interna
kommunikationen kan påverka de anställdas syn på sin arbetsgivares attraktivitet.

Behov hos befintlig
personal
•
•
•
•
•
•

Social value
Interest value
Application value
Development value
Economic value
Management value
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Figur1:Egen illustration av intern employer branding.

1.1. Kontext och avgränsningar
Undersökningen är genomförd hos Räddningstjänsten, vars främsta uppdrag är att arbeta med
att minska antalet omkomna och skadade. Att arbeta förebyggande är en stor del av arbetet
samtidigt som man försöker minska skattekostnaderna. Detta görs till stor del med hjälp av
tekniken och att man följer den sociala utveckling som finns i samhället. Organisationen är
organiserad i tre avdelningar där två av dessa tillhör den operativa delen i verksamheten, det
förebyggande arbetet och räddningsarbetet. Den tredje avdelningen i organisationen är
personal och kompetensutvecklingsavdelningen som utgör ett stöd till verksamheten.
Organisationen som vi valt att göra vår undersökning hos, har vi valt för att kommunen har
via planeringsdirektivet för 2016- 2018 lagt in att kommunens förvaltningar ska arbeta för att
vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har valt räddningstjänsten som den organisation vi vill göra
vår undersökning hos då de arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare både för anställda
och för personal som ska rekryteras. Vi har valt att avgränsa vår studie till intern employer
branding då vi är intresserade av hur arbetsgivaren blir attraktiv för sina nuvarande anställda.
Även om vi är intresserade även av hur man attraherar nya medarbetare så har vi valt att
avgränsa oss med tanke på arbetets omfattning och tiden vi har till förfogande.

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur intern employer branding används och
kan bidra till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal.

1.3 Frågeställningar
•
•
•

	
  

Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av befintlig
personal?
På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer branding för att vara en
attraktiv arbetsgivare?
Hur kommuniceras arbetet med employer branding internt inom organisationen?
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1.4 Uppsatsens disposition
I det första kapitlet av uppsatsen så sker en introduktion genom att ge bakgrunden till
uppsatsskrivningen. Följt av syftet med undersökningen som även gett upphov till våra
frågeställningar som ska hjälpa oss besvara vårt syfte.
I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen med teori samt tidigare forskning kring
employer branding. Teorin ska ge ett bra underlag och skapa en djupare förståelse samt kunna
fungera som utgångspunkt vid analysens resonemang.
I kapitel tre beskrivs och motiveras metodval och tillvägagångssättet för det empiriska
materialet som ligger till grund för uppsatsen.
I kapitel fyra redovisas resultat och analys i samma kapitel följt av slutsats.
Kapitel fem består av diskussion och förslag till tidigare forskning.

1.5 Förklaringar och tydliggöranden
I denna undersökning används begreppen arbetsgivarvarumärke och employer branding men
vi vill klargöra att båda syftar till samma sak, nämligen arbetsgivarens arbete för att vara en
attraktiv arbetsgivare för både befintlig men också nya potentiella medarbetare. Med intern
employer branding menar vi arbetsgivarens arbete för att vara attraktiv med fokus på den egna
personalen.
Ett antal kategorier inom employer branding har valts ut för att kunna undersöka vad som
bidrar till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal, dessa redogör vi för i kapitel 2.
Dessa kategorier innehåller olika faktorer som på olika sätt påverkar personalens åsikt om sin
arbetsgivares attraktivitet. Vi tycker att det är värt att tydliggöra detta så att inte missförstånd
sker kring vad som menas med kategorier och faktorer, då vi använder oss av båda begreppen
frekvent.
Vi har även medvetet valt att använda oss av en del engelska begrepp då vi inte anser att en
översättning till svenska inte får samma betydelse och därför inte gör uttrycken rättvisa.
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2. Tidigare forskning & Teori
Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) delar i sin forskning in employer branding i olika
värdekategorier. Utifrån dessa har följande kategorier valts ut för att ingå i vår teoretiska
referensram:
• Social value
• Interest value
• Application value
• Development value
• Economic value
• Management value
Vi valde bort kategorin Worklife balance från de värdekategorier som ingick i Dabirian,
Kietzmann & Dibas (2016) studie eftersom att vi anser det vara så många olika individuella
faktorer som påverkar denna kategori att den därför kan vara svår att mäta. Kategorin Intern
kommunikation har lagts till. Kapitlet börjar med en genomgång och betydelse av begreppen
employer branding och intern employer branding. Vi går sedan igenom de utvalda
kategorierna och avslutningsvis redogörs för Maslows behovsteori och Jahodas teori om
arbetets psykologiska effekter för individen.

2.1 Employer branding
Employer branding eller arbetsgivarvarumärke är ett förhållandevis nytt begrepp som under
senare år blivit allt mer aktuellt. Ambler & Barrow (1996) definierar först employer branding
som: "the package of functional, economic and psychological benefits provided by
employment, and identified with the employing company." (Ambler & Barrow, 1996, s 187).
Conference board (2001) definierar begreppet på ett liknande sätt: “en organisations employer
brand signalerar företagets identitet som arbetsgivare. Det omfattar dess värderingar, policys
och beteenden för att kunna attrahera, motivera och behålla företagets nuvarande och
potentiella anställda" (Conference Board, 2001 i Backhaus & Tikoo, 2004, s 502).
Vidare definierar Backhaus (2004) employer branding som “en relativt ny metod när det
gäller att rekrytera, är förmedlandet av en unik och attraktiv image av organisationen som
arbetsgivare- en tydlig arbetsgivaridentitet.” (Backhaus, 2004, s 117).
Ambler & Barrow (1996) lyfter fram att årliga rapporter visar att medarbetarna är en
organisations viktigaste resurs och den största tillgången för ett företags varumärke. Ambler
& Barrows (1996) forskning visar även på att det kan vara fördelaktigt att sammanföra human
resource (HR) och marknadsföring för att på det sättet både stärka företagets HR- område och
på sikt stärka företagets varumärke.
Employer branding handlar alltså om att en organisation ska förmedla till potentiella och
nuvarande medarbetare att arbetsplatsen är attraktiv. (Sullivan, 2004, i Backhaus & Tikoo,
2004). Den definition vi använder oss av som utgångspunkt i vår studie är Lloyds (2002)
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definition av employer branding: ”the sum of a company ́s efforts to communicate to existing
and prospektive staff that it is a desirable place to work.” (Lloyd, 2002, s 64)

2.2 Intern Employer branding
Att säkerställa kompetensen i en organisation är idag inte bara en fråga om att attrahera nya
medarbetare utan handlar också om vad arbetsgivaren kan göra för att behålla värdefulla
kompetenta medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 285). Individperspektivet blir allt
viktigare och den anställde vill inte bara vara en del i en grupp utan kräver även att
arbetsgivaren tillgodoser de individuella kraven (Dyhre & Parment, 2013, s 54).
Jacobsen & Thorsvik (2008, s 285) menar att på senare år har allt mer intresse riktats mot hur
man som arbetsgivare kan knyta de anställda emotionellt till organisationen. Genom att skapa
ett slags psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivaren och den anställde samt se till att detta
efterlevs, hoppas man kunna få de anställda att i högre grad stanna inom organisationen.
Begreppet “psykologiskt kontrakt” används för att beskriva relationen mellan arbetsgivare
och anställd och de informella antaganden och förväntningar de har på varandra. Det
psykologiska kontraktet har sin utgångspunkt i löften man gett varandra och grundar sig
mycket på ömsesidigt förtroende. Det är viktigt att den anställde upplever att det psykologiska
kontraktet följs för att organisationen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare (Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s 285-286). Även Barrow & Mosley (2005) menar att ömsesidigt förtroende
mellan arbetsgivare och arbetstagare är betydelsefullt för att anställda ska bli emotionellt
engagerade och motiverade i arbetet. När sådant ömsesidigt förtroende finns ökar både
organisationens attraktivitet och den anställdes lojalitet (Barrow & Mosley, 2005, s 113).
Att arbeta internt med företagets varumärke, samt att ha väldefinierade värderingar som
genomsyrar verksamheten innebär en konkurrensfördel gentemot andra organisationer.
Kontinuitet i arbetet med företagets employer brand är väldigt viktigt och underhåller man
inte det arbetet så finns risken att övertaget tappas (Backhaus & Tikoo, 2004). Förutom att
man skapar en attraktiv unik organisationskultur så bidrar även detta arbete till att anställda
tenderar att vilja stanna i organisationen (Ambler & Barrow, 1996). Det är viktigt att förstå att
ett attraktivt employer brand aldrig kan kompensera för en dålig organisation. En
organisations varumärke är aldrig starkare än den verklighet den speglar, speciellt inte i ett
längre perspektiv. Det är medarbetarnas verkliga upplevelse av arbetet som spelar roll för
deras upplevelse av hur attraktiv de tycker organisationen är (Barrow & Mosley, 2005, s
64,86).
Övergripande arbetstillfredsställelse kopplas ofta ihop med trivsel och kan påverka den
anställdes uppfattning om hur attraktivt arbetet är. Det är inte ovanligt att man är
tillfredsställd av en del av arbetet men inte av en annan. Det kan därför vara fördelaktigt att
titta på specifika områden inom arbetet för att få en bra överblick över vad som fungerar
tillfredsställande och det blir då också lättare att hitta orsaken till misstrivsel i arbetet.
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Exempel på mer specifika områden kan vara tillfredsställelsen med arbetsuppgifterna, chefen,
arbetskamraterna och lönen (Aronsson et al, 2012, s 219).
Arbetet och arbetsorganisationen har alltså stor betydelse för om den anställde ser på sitt
arbete som ett nödvändigt ont eller som en plats där utveckling och tillfredsställelse nås (P-O
Börnfelt, 2009, s 105). Vidare är det viktigt att understryka att olika individer har olika
upplevelser av hur attraktivt ett arbete är. Två personer med samma arbete kan ha olika
uppfattningar om arbetets och organisationens attraktionskraft. Alla individer har subjektiva
upplevelser och det kan bl.a. ha att göra med individuella skillnader i förmåga, motivation
och/eller kompetens (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s 156).
Medarbetarna är alltså centrala i arbetet med att skapa en attraktiv organisation. De anställda
är en viktig resurs i varumärkesbyggandet och det är betydelsefullt med en tydlig förmedling
av organisationens värderingar. Är ledningen otydlig finns risken att de anställda
underminerar värdegrundsarbetet. Det är därför väldigt viktigt att säkerställa medarbetarnas
värderingar och beteenden så att de överensstämmer med företagets (Berthon et al, 2005).

2.3 Intern kommunikation
Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att den interna kommunikationen är en viktig beståndsdel
för att arbetet ska fungera. Att de anställda samarbetar för att kunna lösa uppgifter är viktigt
och nödvändigt för alla organisationer. Informationen om vad organisationen står för, målet
med verksamheten och förväntningarna på de anställda är också kärnan i varje form av
ledarskap. Samarbetet och koordineringen av arbetsuppgifter kräver att ledning, chefer och
andra medarbetare kommunicerar med varandra. Denna kommunikation i en organisation är
central och väldigt betydelsefull för hur framgångsrik en organisation är. Jacobsen &
Thorsvik (2008) menar vidare att kommunikationen också spelar en stor roll för hur
medarbetarna upplever sitt arbete. Brist på information kan vara en stor källa till frustration,
minskad motivation och förargelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 293-294).
Kommunikationen ses traditionellt som en pågående process mellan personer eller grupper
som sänder eller utbyter information där fokus är informationsöverföring, vilket då både kan
ske muntligt eller via en skriftlig kanal. Kommunikationen är också en del av ett utbyte och
förmedling av idéer, attityder samt känslor från en grupp eller person (Jacobsen & Thorsvik,
2008, s 295).
All intern kommunikation påverkar också organisationens varumärke. All kommunikation
som förmedlas säger något om företaget och det är viktigt att vara medveten om detta
(Barrow & Mosley, 2005, s 151). Det är därför betydelsefullt för ett företag att jobba på ett
smart sätt med sin interna kommunikation. Vanligtvis går information från cheferna ut till
personalen och det är inte ovanligt att information tappas på vägen. Arbetsgivare som vill
uppfattas som attraktiva bör därför vara noga med att hålla stormöten och kommunicera direkt
med sina medarbetare. Dagens teknik möjliggör användandet av olika medier för att förmedla
sin information direkt till sina medarbetare. Det bör också finnas en medvetenhet om att
information som läggs ut på intranätet inte alltid synliggörs för alla medarbetare, då alla inte
går in där kontinuerligt (Dyhre & Parment, 2013, s 132).
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Barrow & Mosley (2005) menar att det kan finnas en fara med att kommunicera ut nya
varumärkeskampanjer internt även om tanken är god och ledningen syftar till att stärka
organisationens varumärke internt. Att göra en stor grej av nya kampanjer kan vara riskfyllt.
Ofta är det så att det som anses som så betydelsefullt och kommuniceras till medarbetarna,
snart ersätts av nya ännu mer betydelsefulla kampanjer. Problemet med detta är då att de
anställda kan bli cyniskt inställda till nya kampanjer och bara ser initiativet som ett i mängden
som ändå inte leder någonstans. I stora organisationer är det dessutom vanligt att det pågår
flera kampanjer samtidigt och de anställda översköljs då med information som sedan inte
leder till något konkret resultat. Det är därför viktigt att se till så att de värderingar som
företagets varumärke bygger på också efterlevs i praktiken. Medarbetarna vill se att det från
ledningens sida arbetas konkret med att förankra de värden företaget säger sig stå för. Endast
då kan det interna varumärkesbyggandet medverka till ett långsiktigt engagemang hos
medarbetarna (Barrow & Mosley, 2005, s 130-131, 141).
Det är därför en god idé att ställa sig frågan om det organisationen kommunicerar internt
stämmer överens med de värderingar som ges uttryck för. Att möjliggöra feedback och
utvärdering tillsammans med medarbetarna är betydelsefullt för att säkerställa att budskapet
man vill förmedla når fram (Barrow & Mosley, 2005, s 151-152). En annan aspekt kring
kommunikationen i en organisation är att när en medarbetare slutar bör det hållas ett
avslutande samtal för att ta reda på varför hen slutar och av vilken anledning. Med en bra
kommunikation här kan man lära sig mer om hur den egna organisationen uppfattas och
därigenom har man också en möjlighet att göra den mer attraktiv (Dyhre & Parment, 2013, s
135).

2.4 Social value
Social value är även det en kategori inom employer branding som anses relevant av Dabirian,
Kietzmann & Diba (2016) och kategorin rymmer den sociala delen av arbetslivet.
Dyhre & Parment (2013) menar att arbetsplatsen för många människor fyller en funktion rent
socialt. Kollegorna är betydelsefulla och många eftersöker en social gemenskap på arbetet.
Attraktiva arbetsgivare förstår detta och uppmuntrar social gemenskap och samvaro både på
och utanför arbetsplatsen (Dyhre & Parment, 2013, s 56). Rubenowitz (2004) menar vidare att
en stark gemenskap och sammanhållning i arbetsgruppen kan motverka krävande
arbetsförhållanden. Känslan av samhörighet och trygghet gör att vi bättre kan hantera
påfrestningar (Rubenowitz, 2004, s 229).
En stor del av tidigare forskning visar att den starkaste anledningen till att anställda stannar
kvar på arbetet är just existensen av emotionella band. Organisationer som arbetar aktivt med
sin organisationskultur och har starka och tydliga processer för socialisation har därför i högre
grad anställda som är emotionellt knutna till sin arbetsgivare. Detta leder också till att de
anställda identifierar sig med organisationen och viljan att stanna i organisationen ökar
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 287).
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Erlandsson (2005) definierar organisationskultur som de värderingar, normer och
föreställningar som delas av det stora flertalet anställda och menar att företagskulturen delvis
skapas på ett omedvetet plan. Företagskulturen i sin tur ligger till grund för företagets
personlighet som i längden bidrar till organisationens identitet, d.v.s. medarbetarnas
självuppfattning (Erlandsson, 2005). En stark organisationskultur är positiv för organisationen
på flera sätt. Anställda stärks av att ha en gemensam agenda och beslutsfattandet i
organisationen förenklas (Ingelsson, 2009, Jacobsen, 2005, s 149-150).
Det blir något mer än att det är en arbetsplats där arbetstagaren enbart arbetar och får sin lön.
Arbetsplatsen blir mer uppskattad och de är då också villiga att kämpa för att bevara den
kulturen. Starka kulturer är betydelsefullt skriver Jacobsen (2005, s 149) och det har också
visat sig att det är de organisationer och företag som är framgångsrika.

2.5 Interest value
Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) har även med kategorin Interest value som en av sina
värdekategorier. Arbetsplatsen ska vara intressant att arbeta på samt att det finns utmaningar
som stimulerar arbetstagaren som i sin tur gör dem motiverade och produktiva.
Organisationer som värnar om samspelet mellan människor och fokuserar på tillvaratagande
samt mobilisering av de mänskliga resurserna ger individen större möjlighet till utveckling.
Nyttan av detta kan ses som en framtidsinvestering för organisationen (Nilsson, Wallo,
Rönnqvist & Davidson, 2011, s 92).
Studier har visat att människor attraheras när de känner att de kan identifiera sig med en
organisation och vad arbetet signalerar. Anställda och arbetsgivare tar beslut om varandra
utifrån hur väl man kan identifiera sig med motpartens värderingar och personlighet
(Backhaus, 2004). Parment & Dyhre (2009) menar att människor vill arbeta i attraktiva
organisationer bl.a. eftersom att det stärker deras eget personliga varumärke. Involverar man
dessutom medarbetarna i företagets arbete med arbetsgivarvarumärket så stärks deras lojalitet
och engagemang ytterligare för företaget. Det finns flera anledningar till att en organisation
bör vara noga med hur arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke utförs. Det har visat sig att
anställda är mer motiverade, mer produktiva och accepterar lägre lön om de trivs med sin
arbetsgivare. Anställda som delar arbetsgivarens värderingar visar sig också att vara mer
lojala och tenderar även att stanna längre på samma arbetsplats (Parment & Dyhre, 2009, s
79-80).
För att anställda ska motiveras och prestera extra för organisationen är det även betydelsefullt
att tydligt informera om organisationens mål. Detaljerad information och frekvent
rapportering av hur man ligger till i förhållande till målen är också viktigt (Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s 288). Målen med arbetet bör också vara satta på en realistisk nivå. (Parment
& Dyhre, 2009, s 79)
Organisationens legitimitet, det vill säga hur organisationen uppfattas och godtas av anställda
och omvärlden, påverkas av olika förhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s 188). Yrken
kan få olika status. Hur status i yrken uttrycker sig och tolkas, kan enligt Ulfsdotter Eriksson
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(2006) bero på vilken privilegiegrupp i samhället individen identifierar sig med. Hög lön,
karriärmöjligheter, hur populärt yrket är samt om det är mansdominerat kan påverka. Även att
individen anser sig göra ett gott och moraliskt arbete påverkar hur man legitimerar sitt arbete
och det får betydelse för individens egen syn på yrkets status. I yrken med lägre lön och
mindre legitimitet kan förmåner bidra till att arbetet blir åtråvärt och att yrkets status ökar.
Ulfsdotter Eriksson (2006) menar att resultatet i deras studie överensstämmer med och visar
på samhällets uppfattningar om vad yrkesstatus innebär. Den uppfattning som råder i
samhället är välintegrerad om vad som anses vara hög- respektive lågstatusyrken i samhället.

2.6 Application value
Även Application value är en av kategorierna som Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) har
med i sin forskning kring employer branding. Det handlar om huruvida arbetet är
meningsfullt och tillfredsställer arbetstagaren med dennes kunskaper och färdigheter.
För anställda är det enligt Aronsson et al (2012, s 171) betydelsefullt att få möjlighet att
tillämpa olika kunskaper och färdigheter i sitt arbete för att kunna utvecklas. Individens inre
motivation antas även vara högre ju mer varierande färdigheter och kunskaper individen får
tillämpa i arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s 155). Arbetstillfredsställelse definieras
som den positiva känsla och välbehag individen känner för sitt arbete och är resultatet av
tillfredsställelsen och uppskattningen individen får på jobbet. Forskning visar att
arbetstillfredsställelse har betydelse för arbetsprestationen och att den även har betydelse för
individens vilja att stanna kvar på sitt arbete (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson,
Sverke, & Torbiörn, 2012, s 218-219).
Sennet (2007) menar att missnöje med en organisation kan förekomma samtidigt som
individen har ett starkt engagemang för densamma. Medarbetare som ges utrymme att försöka
förstå saker och ting utifrån sin egen situation blir starkt bunden till organisationen även om
hen är olycklig överlag. Att känna att ens arbete betyder något gör att ens arbete känns
meningsfullt och bidrar till att människor trivs och stannar kvar på sina arbetsplatser. Sennett
(2007) lyfter även fram begreppet hantverksskicklighet och definierar det som att göra något
bra för dess egen skull. Hantverksskicklighet betonar objektivisering och kan få även mindre
kunniga arbetare att känna stolthet över sitt arbete (Sennett, 2007, s 32, 77).

2.7 Development value
Development value handlar om utvecklingsmöjligheterna i arbetet och är ytterligare en
värdekategori som Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) tar med i sin forskning kring
employer branding.
Backhaus & Tikoo (2004) menar att trenden som idag råder på arbetsmarknaden med
flexibilitet, globalisering och slimmade organisationer gett upphov till att anställda förväntar
sig att organisationen de jobbar i även ska förse dem med kompetensutveckling i utbyte mot
deras ökade flexibilitet och tillgänglighet.

	
  

9	
  

	
  
Arbetet med utbildning och kompetensutveckling på arbetsplatserna är inget nytt utan har
bedrivits länge och idag har det utvecklats till en marknad där det köps och säljs
utbildningstjänster från specialiserade utbildnings och konsultföretag. Sverige blir i allra
högsta grad påverkad av den globala marknaden vilket gör det viktigt för organisationer att
följa med i världsutvecklingen (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 2011 s, 103).
Arbetsplatsen är där arbetstagarna både ska trivas och vara produktiva men det ska även
finnas goda tillfällen för att lära och lära om (Granberg 2004, s 96). Att företag och
organisationer har karriärmöjligheter är viktigt både för att attrahera men även för att
bibehålla befintlig personal. Om det redan från början visar sig att företaget har en
karriärstege så blir arbetsgivaren genast mer attraktiv för den anställde. Kompetensutveckling
är något många organisationer använder sig av där arbetstagarna utbildas med hjälp av både
interna och externa utbildningar (Dyhre & Parment 2013, s 68). Studien som Dabirian,
Kietzmann & Diba (2016) utfört visar dock att anställda inte enbart värderar
utvecklingsmöjligheter och karriärstegen utan att där finns andra faktorer som är viktigare för
att de anställda stannar kvar på arbetsplatsen.
Granberg (2010) menar att efter kompetensutvecklingen som organisationerna väljer att
genomföra, måste de anställda få tid och möjlighet att använda sina nya kunskaper
tillsammans med de gamla. Detta för att inte resurserna som lagts på utvecklingsmöjligheter
för de anställda ska gå till spillo. Även för att inte medarbetaren ska bli frustrerad över att inte
finna möjlighet till att använda sig av den nya kunskapen i praktiken (Granberg 2004, s 100).
Det finns trender även inom kompetensutveckling, vilka tenderar att växla över tid. Detta kan
göra att vissa organisationer faller för “grupptrycket” och väljer att utbilda inom områden på
grund av att omvärlden gör det. Detta kan resultera i att organisationen satsar på
verkningslösa utbildningar. Att därför arbeta systematiskt med planeringen av utbildning i
verksamheten kan vara ett sätt att säkra rätt val av utbildning och kompetensutveckling för
organisationen, vilket motverkar verkningslösa utbildningar (Nilsson, Wallo, Rönnqvist &
Davidson 2011 s, 104). Utvecklingsmöjligheterna kan vara många men drivkraften för att
utvecklas ligger även hos arbetstagaren. Möjligheten till utveckling värderas av många högre
än andra förmåner som kan finnas (Granberg 2004, s 52).
Inom en organisation så är det bra med formella utbildningar men det informella lärandet kan
vara minst lika betydelsefullt, då det också gynnar utvecklingen av ny kunskap.
I det vardagliga arbetet sker sällan ett nytänk, utbildningar kan därav bidra med en
distansering och skapa möjligheter till reflektion. Arbetet kan på så vis utvecklas genom att
medarbetarna använder sig av nyss tillägnade kunskaper (Nilsson, Wallo, Rönnqvist &
Davidson 2011 s, 105). Att informera om karriärmöjligheter inom organisationen är också en
viktig faktor för att kunna attrahera och behålla sina anställda. Vetskapen om att det finns
karriärvägar och möjligheter att utvecklas gör att organisationen blir attraktiv för anställda
men det är också viktigt att kommunicera ut dessa till de anställda. På så sätt ökar
benägenheten att stanna hos arbetsgivaren istället för att söka nya karriärvägar hos andra
(Dyhre & Parment, 2013, s 68-69).
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För att ett arbete ska vara motiverande är det viktigt att de anställda får återkoppling i arbetet.
Feedback på hur de anställda utför sina arbetsuppgifter verkar motiverande och kommer
vanligen från närmsta chef (Aronsson et al, 2012, 171) Att ledare ger feedback till sina
medarbetare om arbetets utförande och framsteg är som sagt viktigt för motivationen, men
också en grundläggande förutsättning för att kunna lära av tidigare erfarenheter (Kaufmann &
Kaufmann, 2010, s 156)

2.8 Economic value
Det ekonomiska värdet i arbetet har betydelse för den anställde och Economic value är också
en kategori som Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) använder sig av i deras forskning.
Ekonomi är en stor del av individers liv, däremot innebär detta inte att själva ekonomin är det
som värderas högst av de förmåner som kan ges av en arbetsgivare. Vilka förmåner som av
arbetstagarna anses mest värdefulla varierar självfallet från arbetstagare till arbetstagare.
Kaufmann & Kaufmann (2010, s 50-51) menar att lön och extra förmåner kan påverka den
upplevda arbetstillfredsställelsen.
Reis & Braga (2016) pekar på studier som visar att när arbetstagare generellt sett är lite äldre
så tenderar de att värdera andra faktorer på arbetet högre än just det ekonomiska värdet. Även
om de ekonomiska förmånerna fortsatt är av stor vikt så tenderar äldre att i högre grad än
yngre att uppskatta och värdera andra delar av arbetet högre (Reis & Braga, 2016).
Tillsvidareanställning är den vanligaste formen av ett anställningskontrakt och skapar för
många en känsla av trygghet. Med tidsbegränsade anställningar så finns det en annan oro om
framtida anställning, upplevelserna kring detta kan variera och beror på hur organisationen/
ledningen agerar. Tillsvidareanställning ger även en försörjningsmöjlighet med en ekonomisk
trygghet (Aronsson et al 2012, s155).
Det finns en arbetskraftsrörlighet på arbetsmarknaden idag som gör valet att byta arbetsgivare
till en naturlig del i en individs yrkeskarriär. Att byta arbetsgivare gör att det kan uppstå både
en kostnad likväl som det kan bli intäkt för arbetstagaren. Det finns olika faktorer som är
bidragande till byte av arbetsplats men det finns en koppling till ekonomin då den kan ses
som viktig att ta hänsyn till vid ett investeringsbeslut och val av arbetsplats (Björklund, Edin,
Holmlund & Wadensjö 2006, s 208).

2.9 Management value
Dabirian, Kietzmann & Diba (2016) har även med management value som en kategori och det
är den sista vi tagit med i vår teoretiska referensram från deras forskning. Dabirian,
Kietzmann & Diba (2016) menar att chefer på arbetsplatsen är nyckelpersoner som spelar stor
roll för om medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen eller inte. Ledaren är den som
uppmuntrar sina medarbetare till delaktighet i beslutsfattandet och har inverkan på att alla
medarbetare tar sitt ansvar för verksamheten. För att kunna skapa ett positivt klimat på
arbetsplatsen är det av stor vikt att som chef hitta en bra balans mellan medarbetarnas
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individuella behov och vilka krav som verksamheten ställer på arbetstagarna (Bergengren
2003 s, 127).
Barrow & Mosley (2005) menar att om ledningens avsikt är att presentera organisationens
employer brand på ett tydligt och konsekvent sätt för att framstå som en attraktiv arbetsgivare,
är det betydelsefullt att det dagliga arbetet genomsyras av företagets värderingar och policys.
Kommunikationen är central när det gäller att förankra organisationens employer brand och
ledningen bör därför vara tydlig när det sker kommunikation kring allt som gäller
organisationens varumärke. Att vara konsekvent över lång tid kan vara utmanande men är av
stor vikt för att lyckas stärka varumärket i en organisation (Barrow & Mosley, 2005, s 65).
För att arbetet med det interna varumärket ska bli lyckat och arbetsgivaren framstå som
attraktiv för sin befintliga personal, är det en förutsättning att ledningen kommunicerar ut
organisationens kultur och konkurrensfördelar. Budskapet måste också ha sin grund i
organisationens värderingar. Budskapen försvinner lätt om informationen blir spretig så
därför bör ledningen noga tänka igenom hur de kommunicerar organisationens varumärke
internt (Dyhre & Parment, 2013, s 154)
För cheferna i organisationen är ledarskapsutbildningar samt konflikthantering komponenter
som behövs för att kunna agera på rätt sätt i situationer där det krävs. Bra utbildningar och
stabil grund att stå på som chef ger en ökad möjlighet till gott inflytande, öppen
kommunikation och tydliga normer i organisationen. Oavsett på vilken nivå som chefen
verkar på bör det finnas utbildningar för att hen ska kunna skapa ett bra arbetsklimat. En
ledare bör även föregå med gott exempel och visa respekt till sina medarbetare (WemanJosefsson & Berggren 2013, s 153).
Som chef så finns det olika kunskapsnivåer beroende på utbildningsnivå, samt vilka
egenskaper som individen har. Det finns inget enkelt “recept” på hur en ledare eller chef ska
vara, det kan bero på i vilken organisation samt vad som gäller och krävs. Det finns
egenskaper som värdesätts när hen skall bli chef förutom det fackliga som rätt utbildning och
erfarenhet. Det är bland annat social kompetens, det handlar då om förmågan att lyssna på
medarbetare, att uppmuntra och motivera, kunna ta till vara på deras engagemang och
entusiasm detta för att kunna nå bästa möjliga resultat (Bergengren 2003, s 129). Egenskaper
som förmåga att fatta beslut, ödmjukhet, socialt intresse men också att kunna vara flexibel är
något som nämns vid ansökningar till dessa tjänster.

Förutom de olika kategorier vi gått igenom ovan så ingår även Maslows behovsteori och
Jahodas teori om arbetets psykologiska effekter för individen i vår teoretiska referensram och
nedan redogörs för dessa båda teorier.
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2.10 Maslows behovsteori
Maslow (i Bergengren, 2003, s 37) försöker med sin behovstrappa ge en beskrivning samt
förklara hur vi som individer prioriterar våra inre behov och vår vilja att utvecklas. Enligt
Maslow så finns det gemensamma behov för oss människor som är liknande för alla, vilka
tillgodoses i en viss rangordning. Först är det våra fysiska behov såsom mat, vatten och sömn
som behöver uppfyllas. Nästa trappsteg är att uppfylla vårt behov av trygghet samt säkerhet.
Nästa steg är behovet av kärlek genom gemenskap och social kontakt. Näst sista steget på
behovstrappan är att behovet av uppskattning och sista steget på trappan är behovet av
självförverkligande (Bergengren, 2003, s 37).

Självförverkligande

Behov av uppskattning

Kärlek och gemenskap

Behov av trygghet och säkerhet

Fysiologiska behov

!
!

Fig 2. Maslows behovshierarki. Ritat utifrån Bergengren (2003, s 37).
Behoven som finns i Maslows behovstrappa är ömsesidigt beroende av varandra via de olika
stegen/ hierarkin som finns. Behov högre upp påbörjas inte innan behoven på lägre nivå är
tillfredsställda. De behov som finns på högre nivåer såsom självförverkligande upplevs inte
som nödvändiga som tvingar oss till att agera för att det är en brist utan det är mer som ett
mål, vår strävan och våra drömmar att uppnå (Weman- Josefsson & Berggren, 2013, s 91-92).
De mänskliga intressena och utvecklingsbehoven är grundläggande och har haft en betydelse
för utvecklingen av arbetsorganisationen, för att skapa möjlighet och utrymme för vår
naturliga utveckling och våra behov (Weman- Josefsson & Berggren 2013, s 92).
Olika människor behöver jobbet för att tillfredsställa olika behov. En del människor behöver
tillgodose sina fysiska behov, andra söker kanske en gemenskap och trygghet i arbetet. De
flesta av oss behöver lite av alla Maslows behov i en lite oklar mix och vi vet inte riktigt om
det är behovet av självförverkligande, behovet av uppskattning eller kanske status som driver
oss. Men en sak kan man slå fast, vart vi än befinner oss så vill vi oftast vidare och därför är
det viktigt att vi känner att vi kan utvecklas hos arbetsgivaren (Dyhre & Parment, 2013, s 7172).
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2.11 Jahodas teori
Jahoda (1992, s 134-139) har utformat en teori om arbetslöshetens psykologiska effekter på
den arbetslösa som än i dag är dominerande inom forskningen. Grundtanken är att en
anställning inte enbart tillgodoser arbetstagarens lön och att hen ska vara produktiv. För
individen finns det också latenta bieffekter som har stor betydelse på för individen.
Jahoda (1992) har kategoriserat fem stycken bieffekter;
1. Att ha en strukturerad vardag, tider att förhålla sig till.
2. Sociala kontakten, med kollegor som inte tillhör deras kärnfamilj.
3. Det finns en strävan efter det kollektiva deltagandet, vilket är för mål som är utöver de
egna personliga.
4. Att känna en social status och identitet.
5. Att ha en regelbunden verksamhet.
Detta är de fem viktigaste av de latenta behoven som människan har. En människa behöver
dessa delar för att känna att arbetet tillgodoser deras behov sedan finns det även andra
arbetsförhållanden som lämnas mycket till önskan av vad ett arbete bör tillgodose. Behoven
är inget som människan medvetet lägger någon tanke på utan det tas för givet, det blir
kännbart då hen ställs inför arbetslösheten. Jahoda (1992) menar att individer vid arbetslöshet
kommer få en sämre hälsa då dessa mänskliga behov inte har samma möjligheter till att
tillgodoses (ibid).

2.12 Sammanfattning tidigare forskning
Sammanfattningsvis kan vi efter en genomgång av vår teoretiska referensram konstatera att
det finns olika faktorer som arbetsgivare behöver tillgodose för att lyckas med sitt arbete att
vara en attraktiv arbetsgivare för sina medarbetare.
Tidigare forskning visar att säkerställa kompetensen i en organisation idag inte bara är en
fråga om att attrahera nya medarbetare, utan det handlar också om vad arbetsgivaren kan göra
för att behålla värdefulla kompetenta medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 285).
Eftersom att individperspektivet blir allt viktigare är det betydelsefullt att arbetsgivaren även
tillgodoser de individuella kraven (Dyhre & Parment, 2013, s 54).
Ambler & Barrow (1996) lyfter i sin forskning fram att årliga rapporter visar att medarbetarna
är en organisations viktigaste resurs och den största tillgången för ett företags varumärke.
Barrow & Mosley (2005) menar att ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och
arbetstagare är betydelsefullt för att anställda ska bli emotionellt engagerade och motiverade i
arbetet. Om ett sådant ömsesidigt förtroende finns, ökar både organisationens attraktivitet och
den anställdes lojalitet (Barrow & Mosley, 2005, s 113).
Tidigare forskning visar även att i arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket, är det
viktigt med väldefinierade värderingar, vilket innebär en konkurrensfördel gentemot andra
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organisationer (Backhaus & Tikoo, 2004). Förutom att man skapar en attraktiv unik
organisationskultur så bidrar även detta arbete till att anställda tenderar att vilja stanna i
organisationen (Ambler & Barrow, 1996).
Tidigare forskning visar även att den interna kommunikationen är en viktig beståndsdel i
organisationer och har betydelse för hur de anställda upplever sitt arbete (Jacobsen &
Thorsvik , 2008, s 293).
Aronsson et al (2012) menar att det inte är ovanligt att man är tillfredsställd av en del av
arbetet men inte av en annan. Det kan därför vara fördelaktigt att titta på specifika områden
inom arbetet för att få en bra överblick över vad som fungerar tillfredsställande och det blir då
också lättare att hitta orsaken till misstrivsel i arbetet(Aronsson et al, 2012, s 219).
Backhaus & Tikoo (2004) menar att även om employer branding växer och är ett populärt
begrepp inom organisationer och företag som jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke så finns
det förvånansvärt lite forskning och studier inom ämnet.
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4. Metod
4.1 Metodval
I denna studie använder vi oss av en deduktiv ansats. Inledningsvis har vi gjort en genomgång
av den tidigare forskningen inom området. Sedan skrev vi vår teoridel som bildar vår
teoretiska referensram. Därefter samlades empiriska data in så att vi sedan skulle kunna dra
slutsatser på insamlat material med hjälp av vår teoretiska referensram (Alvesson &
Sköldberg, 2008, s 56). Referens in i lista
Metodvalet i studien styrs av syftet och våra frågeställningar. I genomförandet av studien har
vi valt att använda oss av metodkombination, vilket innebär en kombination av ett kvalitativt
och kvantitativt tillvägagångssätt. Genom användningen av ”mixed- metods” så ökar tilltron
till resultatets träffsäkerhet. Datan vi får fram genom de olika metoderna ger oss också en mer
fullständig bild av det vi studerar. (Denscombe, 2009, s 149-153).
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju för att kunna förstå och/ eller tolka
fenomen utifrån vad den intervjuade ger oss. Genom kvalitativ forskning synliggörs
mångtydigheten och tolkningsmöjligheter ges vilket gör att vi grundligare kan undersöka vår
problemställning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 19).
Den kvantitativa metoden bidrar till trovärdighet när det gäller vår tolkning och ger en ökad
tillit. Vid presentationen av vårt resultat har vi använt tabeller för att tydliggöra våra resultat.
Att använda sig av kvantitativa data är ett effektivt sätt att delge andra våra resultat
(Denscombe, 2009, s 364).
För att kunna mäta sambandet mellan två eller fler faktorer behöver vi kvantifiera och göra
faktorerna mätbara, så kallade variabler (Eliasson, 2013, s 13).
Med hjälp av metodkombination används kontrasterande metoder som ett sätt att föra vår
analys framåt. En metod kan användas för att ge information åt en annan.
Metodkombinationen innebar också att resultatet från enkätundersökningen hjälpte oss att
välja ut frågor till intervjun och låg till grund för intervjuguiden (Denscombe, 2009, s 154).

4.2 Urval
Inom organisationen där vi utfört vår undersökning valdes en del av medarbetarna ut för att
svara på våra enkäter. Urvalsgruppen var 40 personer för enkäten, denna grupp valdes då det
är den största av yrkesgrupperna i organisationen. Urvalet för intervjun var en avdelningschef
för personal och kompetensutvecklingsavdelningen som valdes ut för att han ansågs mest
lämplig för att kunna besvara våra frågor. I intervjupersonens arbete innefattar även att arbeta
för att vara en attraktiv arbetsgivare.

4.3 Datainsamling
Intervjun valde vi att spela in, detta för att inte missa något samt för att kunna förbli objektiva
(Ahrne & Svensson 2011, s 52-53).
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Validitet och reliabilitet är två återkommande begrepp vid en undersökning som är viktigt att
ta hänsyn till. Validiteten innebär att utgå ifrån syftet för studien och undersöker enbart det
som sägs ska undersöka och inget annat (Thurén 2006, s 26). Utformningen av enkäterna
samt intervjufrågorna att har därför noga genomarbetats och kontrollerats för att säkerställa
validiteten i undersökningen.
Med reliabilitet menas med att mätningarna ska vara korrekt gjorda med ett representativt
urval för att studien ska vara tillförlitlig och representativ. För att få en högre reliabilitet ska
det gå att få ut likande resultat om en annan forskare använder sig av samman metod för att
undersöka samma fenomen (Thurén 2006, s 26).
Den kvantitativa delen av vår undersökning har utförts genom att vi använt oss av en enkät
med totalt 34 frågor. 3 av frågorna är så kallade bakgrundsvariabler som omfattar ålder, år på
arbetsplatsen och år i yrket. 30 av frågorna besvaras genom att respondenterna väljer ett av de
4 alternativen: Stämmer inte alls, Stämmer lite, Stämmer ganska bra, Stämmer helt.

4.4 Analysmetod
Kvantitativa delen: I analysen av den kvantitativa delen i vår undersökning har vi använt oss
av programmet SPSS som är ett dataprogram som hjälper oss att ta fram statistik utifrån
svaren på våra enkäter. En databas har skapats i SPSS där de olika frågorna i enkäten utgjort
variabler. Svaren på de 30 frågorna som kunde besvaras med den fyra gradiga skalan
(Stämmer inte alls, Stämmer helt, Stämmer ganska bra och Stämmer helt) gjorde vi om till
siffrorna 1 till 4 (1= Stämmer inte alls och 4= Stämmer helt). Genom att göra detta får vi
lättare att jobba med materialet och kan ta fram och presentera relevant statistik för att
besvara våra frågeställningar.
När man konstruerar enkäter brottas man med önskemålet att ha många svarsalternativ för att
ge en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt, men det kan vara svårt att hitta rätt i
avgränsningen av de olika alternativens innebörd. Vi har försökt att ha få svarsalternativ i vår
enkät som ändå är tydligt differentierade (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s 73)
Vid bearbetningen av de insamlade enkäterna har vi tagit fram ett medelvärde för var och en
av frågorna 4-33 från vår enkät. Dessa frågor i vår enkät avser att mäta respondenternas
åsikter kring vad det är som gör en arbetsgivare attraktiv. Vi har även valt att slå ihop de
frågor som avser att mäta de olika kategorierna vi vill titta närmare på och kan därigenom se
medelvärdet för de olika kategorierna.
Avslutningsvis har vi ställt faktorer mot varandra där respondenterna fått välja de tre
viktigaste och sätta ut siffrorna 1,2 och 3 där 1 är viktigast. Därefter har en tabell konstruerats
med den totala poängen för de olika faktorerna. I sammanställningen av resultatet har
alternativ 1 fått 3 poäng, alternativ 2 har fått 2 poäng och alternativ 3 har fått 1 poäng.
Kvalitativa: Vid analysen av den kvalitativa delen har vi genomfört en innehållsanalys, vilket
syftar till att analysera dokument eller texter genom att man systematiskt väljer ut kategorier
som man sedan kvantifierar. Det som var styrande var hur problemställningen såg ut vilket
även ligger till grund för hur kodningen skedde. När vi gjorde innehållsanalysen följdes ett
antal steg ex. problemformulering och syfte med analysen, koda allt material och visa på
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liknelser och skillnader. Eftersom att vi är två stycken som kodat så har vi först kodat var för
sig, vilket leder till en högre reliabilitet vid kodningen. Sedan jämförde vi vårt resultat med
vår teoretiska referensram för att kunna finna förklaringar och stöd i teorierna i vår analys
(Watt Boolsen, 2007, s 93-94).

4.5 Etik
Innan intervjun påbörjades så fick intervjudeltagaren möjlighet ge sitt samtycke för att
intervjun skulle kunna spelas in. Deltagaren fick även information om att intervjun är till för
att det skall produceras material i undersökningssyfte (Denscombe, 2009, s 231).
Deltagaren som blev intervjuad, informerades även om att materialet kommer att
anonymiseras så att resultatet inte ska kunna härledas till respondenten av andra läsare (Ahrne
& Svensson, 2011, s 82).
Skulle det förekommit att deltagaren skulle velat säga något vid sidan av inspelningen, då
hade det funnits möjligheten till att pausa inspelningen, istället hade vi då antecknat stödord
för att sedan fortsätta inspelningen och intervjun (Ahrne & Svensson, 2011, s 53).
Information om att respondenten när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte
besvara vissa frågor har getts innan intervjun påbörjats.
Innan enkäterna delades ut fick deltagarna information om undersökningen både muntligt och
skriftligt. Vid utdelningstillfället av enkäten så delade vi ut ett informationsbrev (se Bilaga 1)
där vi redogjorde för undersökningens syfte. I informationsbrevet framgår att undersökningen
enbart kommer användas i vår uppsats och att deltagarna kommer att få ta del av resultatet. Vi
berättade även att svaren från enkäten kommer att analyseras i programmet SPSS. Vi
klargjorde för respondenterna att enskilda svar inte kommer att redovisas, att de är anonyma
och att det är frivilligt att besvara enkäten. Vi har försökt att inte ha känsliga eller påträngande
frågor i enkäten som kan vara stötande för deltagarna. Hänsyn har tagits till de etiska kraven
gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. (Ejlertsson 2014, 32)

4.6 Metoddiskussion
Metodvalet i vår studie har varit metodkombination vilket ger en förstärkning på resultatet av
undersökningen och högre validitet på empirin.
Nackdelen med användningen av enbart frågeformulär är att det inte ger möjlighet till ett
resonemang och därför kan möjligheten till fördjupade svar begränsas (Denscombe 2009, s
153). Det som väger upp i vår undersökning är att det är genomfört både en
surveyundersökning med enkäter och en intervju. Det har varit ett begränsat urval av
intervjuer, en, samt att det även samlas in ytterligare data via en enkät där urvalet var 40
stycken. Då antalet bortfall i undersökningen är relativt få, 0,9%, ger oss en hög validitet på
undersökningen.
En anledning till den höga svarsfrekvensen kan vara att enkäten lämnades ut på en
förutbestämd tid, samt att alla närvarande svarade omedelbart (Denscombe 2009, s 25).
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Med enkäten har vi sett att sista frågan (nr. 34) har varit svår att förstå, det var ett flertal
respondenter som missuppfattade hur frågan skulle besvaras och som därför besvarade frågan
felaktigt på ett sådant sätt att svaren inte går att använda. Vi har därför ett antal bortfall på
fråga 34.
För att kunna mäta faktorerna i de olika kategorierna operationaliserades dessa och vi
konstruerade därför de frågor som ingår i enkäten. (Hartman, 2004, s 293). Vi vill alltså
undersöka respondenternas åsikt om vilka faktorer som påverkar arbetsgivarens attraktivitet.
Då det enbart genomförts en intervju kan det anses som ett lågt antal intervjuer, vi tyckte att
det räckte då vi fick svar på frågorna som ställdes utifrån intervjuguiden. Anledningen är även
att vi valde ut denna intervjuperson genom ett subjektivt urval då vi hade en viss kunskap om
intervjupersonens uppdrag och ansåg han till att vara lämplig för att ge oss trovärdiga svar
och ha relevans för vårt undersökningsområde (Denscombe, 2009, s 37).
Hade vi inte fått in svar som varit relevanta hade det krävts fler intervjuer med ledningen som
arbetar med dessa frågor.
Intervjuguiden har vi konstruerat själva med hjälp av resultaten från enkätundersökningen.
Vi ser vårt val med två metoder, kvalitativ och kvantitativ, som nödvändigt då vi vill få
resultat från flera håll. Dels medarbetarnas perspektiv via en enkät, men även via en intervju
med en arbetsgivarrepresentant för att kunna skapa oss en bild av hur deras arbete ser ut för
att vara en attraktiv arbetsgivare.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer resultatet av vår enkätundersökning samt vår intervju presenteras.
Resultatet analyseras också med hjälp av vår teoretiska referensram. Kapitlet delas in i delar
där våra tre frågeställningar utgör varsin del.

5.1 Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av
befintlig personal?
Resultatet från enkäten redovisar vi genom att först presentera medelvärdet för alla kategorier
som ingår i vår teoretiska referensram (se Tabell 1). Detta för att ge en helhetsbild av hur
respondenterna värderar de olika kategorierna. Vidare redovisas resultatet kategori för
kategori där en frekvenstabell med medelvärdet för var och en av frågorna som ingår i de
olika kategorierna framgår. Avslutningsvis redovisas resultatet av vad de anställda tycker är
mest betydelsefullt när olika faktorer ställs emot varandra.
Resultatet för de olika kategorierna väljer vi att visa genom en tabell med medelvärdet.
Tabell 1. (Medelvärdet för de olika kategorierna. Min=1 Max=4)
Kategorier
Mean
Intern Kommunikation

2,98

Social value

3,67

Interest value

2,95

Application value

3,27

Development value

2,65

Economic value

2,95

Management value

2,98

Alla kategorier får höga medelvärden. Resultatet visar att kategorin Social value får klart
högst medelvärde. Det framgår tydligt att personalen värderar social gemenskap och stöd från
sina arbetskamrater väldigt högt och att det har en väldigt stor betydelse för om de uppfattar
arbetsgivaren attraktiv. Även Application value får ett högt medelvärde. Att ha ett
meningsfullt arbete med intressanta arbetsuppgifter där de anställda känner stolthet över sin
arbetsplats bidrar enligt respondenterna i hög grad till att de upplever sin arbetsgivare
attraktiv. Lägst medelvärde av kategorierna får Development value. Utvecklingsmöjligheter
och möjlighet att avancera i karriären anses av respondenterna vara minst avgörande för
arbetsgivarens attraktivitet.
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Nedan följer resultat och analys för varje kategori och dess frågor.
Tabell 2.1 (Kategorin Intern Kommunikation med medelvärde för respektive fråga. Min= 1
Max= 4)
Intern Kommunikation
N Valid Missing
Mean
4. Kommunikationen fungerar tillfredsställande vid
förmedlingen av information neråt i organisationen

36

0

2,83

5. Jag blir informerad när det sker förändringar på min
arbetsplats som berör mig

36

0

3,03

6. Det finns väl fungerande kommunikationskanaler för att
enkelt kunna förmedla information uppåt i organisationen

36

0

2,72

7. Den allmänna kommunikationen fungerar
tillfredställande på arbetsplatsen

36

0

2,69

8. Informationsflödet mellan dig och din närmsta chef
fungerar

36

0

3,64

Resultatet visar att respondenterna tycker att det är ganska betydelsefullt att
kommunikationen fungerar neråt i organisationen. De tycker även att det är av stor vikt att bli
informerad när det sker förändringar på arbetsplatsen. Vidare kan vi utläsa att respondenterna
även anser att en fungerande kommunikation med närmsta chef har väldigt stor betydelse för
hur de upplever sin arbetsgivare, det är också den fråga inom kategorin intern kommunikation
som värderas högst av respondenterna. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att om att
kommunikationen inte fungerar kan bristen på information bli en källa till frustration,
besvikelse och minskad motivation hos medarbetarna. Resultatet från vår enkätundersökning
ligger i linje med tidigare forskning som menar att medarbetarnas inställning till arbetsgivaren
påverkas positivt om den interna kommunikationen upplevs som välfungerande (Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s 293-294).

Tabell 2.2 (Kategorin Social value med medelvärde för respektive fråga. Min=1 Max=4)
Social value
N Valid Missing
Mean
9. Bra gemenskap med mina kollegor är viktigt för mig

36

0

3,86

10. Det är för mig viktigt med stöd från mina
arbetskamrater i svåra situationer i arbetet
11. Det är för mig viktigt att det finns stöd från mina
kollegor i det dagliga arbetet
12. Bra gemenskap med dina kollegor påverkar din
inställning till att stanna i organisationen

36

0

3,64

36

0

3,36

36

0

3,81
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Resultatet visar tydligt är att de anställda värdesätter en bra gemenskap med sina kollegor
väldigt högt. Stöd från sina kollegor i såväl svåra situationer som i det dagliga arbetet
framstår också som väldigt betydelsefullt. Kategorin social value är den kategori som får
högst medelvärde av samtliga kategorier i vår studie.
Att just kategorin social value M(3,67)värderas så högt av respondenterna i vår
enkätundersökning stärker Maslows (i Bergengren, 2003, s 37) teori om att kärlek och
gemenskap är en central del i de behov vi människor har. Även Jahoda (1992, s 134-139)
lyfter fram vikten av den sociala kontakten i arbetet, där betydelsen av en social identitet och
status framhålls som en av de fem viktigaste latenta behoven hos människan.
En känsla av stark gemenskap hos de anställda bidrar även enligt Rubenowitz (2004, s 229)
till att de bättre kan hantera påfrestningar och krävande arbetsförhållanden. Det faktum att
arbetet på den arbetsplats där vi gjort vår undersökning har just krävande arbetsförhållanden
och stora påfrestningar kan påverka respondenternas inställning till att en stark gemenskap är
oerhört betydelsefull.
En stor del av tidigare forskning visar enligt Jacobsen & Thorsvik (2008, s 287) på att den
starkaste anledningen till att anställda stannar kvar på arbetet är existensen av just emotionella
band. Resultatet i vår enkätundersökning visar att de anställda värderar en stark gemenskap
med sina kollegor väldigt högt och det ligger i linje med tidigare forskning som säger att en
upplevd stark gemenskap påverkar medarbetarnas inställning till att stanna kvar i
organisationen väldigt positivt. Att arbetsplatsen där vi gjort vår undersökning har varierande
arbetstider och en utformning av arbetsuppgifterna där den sociala samvaron har stor
betydelse kan ha påverkat respondenternas inställning.
Tabell 2.3 (Kategorin Interest value med medelvärde för respektive fråga. Min= 1 Max= 4)
Interest value
N Valid Missing
Mean
13. Att jag trivs med mina arbetsuppgifter

36

0

3,33

14. Arbetets innehåll är intressant

36

0

3,39

15. Det finns tydliga mål att arbeta mot

36

0

2,53

16. Det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att
kunna göra ett bra arbete

36

0

2,78

17. Det är viktigt för mig att mitt yrke har en hög status

36

0

2,72

Att trivas med sitt arbete och att arbetsinnehållet är intressant är enligt respondenterna väldigt
betydelsefullt för deras inställning till arbetsgivaren. Backhaus (2004) pekar på att studier har
visat att människor attraheras när de känner att de kan identifiera sig med en organisation och
vad arbetet signalerar. Resultatet från vår enkätundersökning ligger i linje med tidigare studier
och respondenterna anser att intressanta arbetsuppgifter och trivsel i arbetet är väldigt
betydelsefullt för hur de uppfattar sin arbetsgivare.
Dyhre & Parment (2008, s 288) menar att för att anställda ska motiveras och prestera extra för
organisationen är det av stor vikt att ledningen tydligt informerar om organisationens mål.
Resultatet i vår studie visar att respondenterna inte anser att tydliga mål är av stor betydelse
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för hur de uppfattar sin arbetsgivare, medelvärdet M(2,53) hamnar mitt emellan stämmer lite
och stämmer ganska bra. Att det finns tydliga mål att jobba mot, samt att det finns resurser
och förutsättningar för att utföra ett bra arbete anses av respondenterna ha mindre betydelse
för hur uppfattar sin arbetsgivare. Att yrket har en hög status ser inte respondenterna som
avgörande för om de anser arbetsgivaren attraktiv.

Tabell 2.4 (Kategorin Application value med medelvärde för respektive fråga. Min= 1 Max=
4)
Application value
N Valid Missing
Mean
18. Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta
för mig
19. Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats

36

0

3,25

36

0

3,50

20. Det är av stor vikt för mig att få uppskattning från mina
arbetskamrater
21. Det är av stor vikt för mig att få uppskattning från min
chef

36

0

3,17

36

0

3,17

22. Jag känner att det arbete jag utför är betydelsefullt för
mig själv

36

0

3,25

Meningsfulla och intressanta uppgifter framstår som betydelsefulla faktorer för
respondenterna och resultatet ligger i linje med tidigare forskning. Aronsson et al (2012, s
171) framhåller vikten av att anställda får möjlighet att tillämpa olika kunskaper och
färdigheter i sitt arbete och Kaufmann & Kaufmann (2010, s 155) menar att motivationen hos
individen antas vara högre ju mer varierande färdigheter och kunskaper som tillämpas i
arbetet. Resultatet visar även att respondenterna tycker att det har stor betydelse att de känner
en stolthet att jobba på arbetsplatsen. Känslan av att respondenterna utför ett betydelsefullt
arbete för dem själva framstår också som väldigt betydelsefullt. Sennet (2007) lyfter fram just
betydelsen av att känna att ens arbete är meningsfullt och menar att detta bidrar till att
anställda trivs och stannar på sina arbetsplatser. Uppskattning från såväl arbetskamraterna
som närmsta chef värderas också högt av respondenterna.
Kategorin Application value värderas näst högst M(3,27) av samtliga kategorier i vår studie.
Detta ligger i linje med tidigare forskning. Enligt Aronsson et al (2012, s 218-219) har
arbetstillfredsställelse en väldigt stor betydelse för individens inställning till sin arbetsgivare
och påverkar individens vilja att stanna på sin arbetsplats positivt.
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Tabell 2.5 (Kategorin Development value med medelvärde för respektive fråga. Min= 1
Max= 4)
Development value
N Valid Missing
Mean
23. Möjlighet till kompetensutveckling finns om jag
efterfrågar det
24. Goda möjligheter att avancera i karriären

36

0

2,47

36

0

2,25

25. Att det finns möjlighet till att ge feedback till mina
kollegor

36

0

3,22

Dyhre & Parment (2013, s 68) lyfter fram vikten av att företag och organisationer har
karriärmöjligheter för att kunna attrahera men även för att bibehålla befintlig personal.
Resultatet från får studie visar emellertid att respondenterna upplever möjligheten att
avancera i karriären som mindre betydelsefullt. Möjligheten till kompetensutveckling verkar
heller inte vara särskilt betydelsefullt för respondenternas inställning till arbetsgivaren.
Aronsson et al (2012, s 156) menar att för att ett arbete ska vara motiverande är det viktigt att
de anställda får återkoppling i arbetet. Resultatet från visar också på att respondenterna tycker
att det är väldigt att det finns ges möjlighet till feedback.
Studien som Dabirian, Kietzmann & Dibas (2016) studie visar att anställda inte enbart
värderar utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter högt utan att det finns andra faktorer
som är viktigare för att de anställda stannar kvar på arbetsplatsen. Resultatet från vår
enkätundersökning styrker deras tidigare forskning kring betydelsen av utvecklings- och
karriärmöjligheter på arbetsplatsen.
Tabell 2.6 (Kategorin Economic value med medelvärde för respektive fråga. Min=1 Max=4)
Economic value
N Valid Missing
Mean
26. Anställningstrygghet är viktigt för mig

36

0

3,25

27. Konkurrenskraftiga förmåner (förutom lön) är viktigt
för mig
28. Hög lön är viktigt

36

0

2,81

36

0

2,97

29. Friskvårdsbidrag är av stor vikt för mig

36

0

2,78

Resultatet visar att anställningstrygghet har en stor betydelse och anses mer betydelsefullt än
hög lön. Aronsson et al (2012, s 155) lyfter fram just betydelsen av anställningstrygghet och
menar att en tillsvidareanställning ger individen en försörjningsmöjlighet samtidigt som det
innebär en ekonomisk trygghet. Hög lön och andra konkurrenskraftiga förmåner framstår
också som ganska betydelsefulla faktorer för respondenternas inställning till sin arbetsgivare.
Detta stärker Kaufmann & Kaufmanns (2010, s 50-51) påstående om att lön och extra
förmåner påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen. Friskvårdsbidrag har enligt
respondenterna något mindre betydelse för hur de uppfattar arbetsgivaren. En anledning till
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detta skulle kunna vara att det på arbetsplatsen där vi gjort vår studie finns tillgång till gym
och gympasal och att möjligheten även finns att nyttja dessa på ledig tid.

Tabell 2.7 (Kategorin Management value med medelvärdet för respektive fråga. Min=1
Max=4)
Management value
N Valid Missing
Mean
30. Jag känner stöd från min närmsta chef i det dagliga
arbetet
31. Jag känner att min åsikt respekteras i diskussioner med
min chef
32. Bra ledarskap inom organisationen påverkar din
inställning till att stanna i organisationen
33. Jag får återkoppling från min chef/ arbetsledare på mitt
utförda arbete.

36

0

3,14

36

0

3,19

36

0

2,86

36

0

2,72

Resultatet visar att respondenterna värderar kategorin Management value ganska högt. Stöd
från närmsta chef i det dagliga arbetet värderas högt samtidigt som respondenterna också
anser det vara viktigt att ens åsikt respekteras i diskussioner med chefen. Ett bra ledarskap
inom organisationen påverkar enligt respondenterna deras inställning till att stanna i
organisationen positivt. Dabirian, Kietzmann & Dibas (2016) tidigare studie visar att chefer
på arbetsplatsen är nyckelpersoner som har stor betydelse för medarbetarnas inställning till att
stanna på sin arbetsplats. Resultatet från vår enkätundersökning ligger i linje med deras
tidigare forskning. Återkoppling från chef/ arbetsledare på utfört arbete anses av
respondenterna däremot vara mindre betydelsefullt för respondenternas inställning till
arbetsgivarens attraktivitet.

Vi har även valt att ställa olika faktorer mot varandra för att kunna se vad respondenterna
anser vara mest betydelsefullt för arbetsgivarens attraktivitet.
Respondenterna fick besvara frågan: Vilka tre faktorer anser du vara viktigast för att du ska
uppleva arbetsgivaren som attraktiv?
I enkäten fick de välja ut de 3 viktigaste av 10 olika faktorer. De fick markera 1 för viktigast,
2 för näst viktigast och 3 för tredje viktigast. Av respondenternas svar konstruerade vi en
tabell där poängen för varje faktor framgår. Den faktor respondenten ansåg vara viktigast fick
3 poäng, näst viktigast fick 2 poäng och tredje viktigast fick 1 poäng när vi sammanställde
resultatet.
Resultatet av vilka faktorer respondenterna anser som mest betydelsefulla för att
arbetsgivaren ska uppfattas som attraktiv redovisas nedan (Tabell 3).
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Tabell 3. (Resultatet av vilka faktorer respondenterna anser viktigast när faktorerna ställs
mot varandra. Tabell framtagen där svarsalternativ nr.1= 3p, nr.2= 2p, nr.3= 1)
Faktorer som gör arbetsgivaren attraktiv
Poäng
1. Bra Gemenskap

54p

2. Intressant arbetsinnehåll

52p

3. Konkurrenskraftiga löner/ löneutveckling

23p

4. En bra chef

17p

5. Anställningstrygghet

14p

6. Möjlighet till kompetensutveckling

12p

7. Konkurrenskraftiga förmåner (förutom lön)

5p

8. Goda möjligheter att avancera i karriären

4p

9. Hög status

4p

10. Jämställdhet

1p

Bra gemenskap anses vara den viktigaste faktorn för att arbetsgivaren ska anses vara attraktiv.
Nästan lika betydelsefullt anses det vara att arbetsinnehållet är intressant. Dessa två faktorer
framstår som klart mer betydelsefulla än övriga faktorer. Detta stärker vårt tidigare resultat
där respondenterna värderar bra gemenskap och intressanta arbetsuppgifter väldigt högt.
Resultatet ligger också i linje med Jahodas (1992, s 134-139) teori om betydelsen av det
sociala i arbetslivet.
Konkurrenskraftig lön och att ha en bra chef är de faktorer som värderas högst av
efterföljande. Att både konkurrenskraftiga löner och anställningstrygghet värderas högt passar
däremot bra in i Maslows (i Bergengren 2003, s 37)
Behovstrappa där andra steget är behovet av trygghet och säkerhet.
Hög Status, goda möjligheter att avancera i karriären och jämställdhet är de tre faktorer som
av respondenterna anses minst betydelsefulla när de olika faktorerna ställs emot varandra.

5.2 På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer branding för att vara en
attraktiv arbetsgivare?
För att vidare besvara våra två andra frågeställningar genomförde vi en intervju med en
personalchef med bra inblick i verksamheten och ledningens arbete för att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Resultatet från intervjun visar att arbetsgivaren på ett aktivt sätt arbetar för att vara en
attraktiv arbetsgivare genom olika projekt genom åren. Dessa projekt är genomförda och
genomförs för att höja medvetenheten hos personalen kring hur bemötandet är mot varandra
samt vilka attityder som finns på arbetsplatsen. Ett av projekten är “Kunskap äger” som är
ansökt via europeiska socialfonden där de har fått sex miljoner kronor till förfogande under 3
år med start hösten 2016. Detta för att arbeta med samtliga sju diskrimineringsgrunder. År
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2013- 2014 genomfördes även ett kulturprojekt där all heltids personal pratade om
jämställdhet och mångfald samt hade utbildningar, övningar där de även utvecklade ett spel
kring inställningar och förhållningssätt. Detta arbetar de med för att skapa en bra arbetsplats
samt att vara en attraktiv arbetsgivare och för att skapa en fullständigt jämställdhetsintegrerad
arbetsplats. Projekten som genomförs innebär att det ska bidra med en ökad förståelse för
deras uppdrag, en bättre förståelse för samhället och i slutändan kunna ge en bättre service.
Det framgår även att ett stort arbete har genomförts på arbetsplatsen för att ta fram en vision,
samt en värdegrund att arbeta efter. Visionen “Din räddningstjänst- en känsla av trygghet,
Vår räddningstjänst- en trygg arbetsplats och Vi tillsammans- ett säkrare samhälle.“, detta
för att det handlar både om medarbetarna på räddningstjänsten men även om hur de arbetar
tillsammans med samhället.
Organisationskulturen är delvis på ett omedvetet plan men ligger även till grund för
organisationens ”personlighet” det vill säga medarbetarnas självuppfattning (Erlandsson
2005). Att medarbetarna är delaktiga i arbetet är en central del då de anställda ses som en
viktig resurs i varumärkes byggande och är av betydelse med tydligförmedling av
organisationens värderingar. Att arbetstagarna har kunnat vara med i arbetet är en av görande
faktor för att kunna säkerställa medarbetarnas värderingar och beteenden så att de
överensstämmer med arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s 156).
Det framgår även att ledningen anser att det är betydelsefullt att det sker en
kompetensutveckling hos de anställda i organisationen. Kompetensutveckling i form av
utbildningar är i syfte för att ge dem mer kunskap och tillgång till rätt kompetenser för att
utföra ett bra arbete. Enligt arbetsgivarrepresentanten så tar det mellan fem till tio år att
utbilda dem beroende på hur det går för arbetstagaren. Därefter arbetar arbetsgivare och
arbetstagaren aktivt för upprätthållandet av all kompetens som arbetstagaren samlat på sig
under åren. Det framgår i resultatet att arbetsgivaren valt att satsa på att ha ett bra
övningsområde som är välutvecklat. Detta för att medarbetarna ska kunna öva och utvecklas i
olika scenarion. Granberg (2004, s 96) menar också på att arbetsplatsen är där arbetstagaren
både ska trivas och vara produktiva men samtidigt ska det finnas goda tillfällen för att lära
och lära om.
Jacobsen & Thorsvik (2008, s 285) menar på att säkerställandet av den rätt kompetens i
organisationen i dag inte enbart handlar om att rekrytera nya arbetstagare utan att arbetsgivare
värnar om att behålla kompetent personal samt upprätthållandet av kompetens. Då
arbetstagaren får möjligheten till att använda sina kunskaper och färdigheter, bidrar det till att
det skapar en meningsfullhet i arbetet och tillfredställelse hos arbetstagaren. Vilket på så sätt
kan skapa ett större inre driv och motivation då arbetsplatsen låter individen få använda sig av
varierande färdigheter och kunskaper i arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s 155).
Då det finns utmaningar i arbetet som ger arbetstagaren stimulans gör det även arbetstagaren i
sin tur blir motiverade och produktiva. Organisationen värnar om att det ska finnas ett gott
samspel mellan människor, fokus på tillvaratagandet och mobiliseringen av de mänskliga
resurserna så bidrar det också till en större möjlighet för utveckling individuellt för
arbetstagaren. I sin tur kan det även ses som en framtidsinvestering inom organisationen då de
är medvetna om detta (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011, s 92).
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Parment och Dyhre (2009, s 79-80) menar på att människor vill arbeta i attraktiva
organisationer. Skapas möjligheten för delaktighet för den anställde så blir även medarbetarna
mer lojala gentemot arbetsgivaren och arbetstagarens engagemang stärks.
Det framgår också i resultatet att det finns tillgång till fysanläggning, utegym samt tillgång till
alla verkstäder såväl på arbetstid som på fritiden. Möjligheterna för en bra gemenskap ges då
det går att umgås på arbetstid, kvällar och nätter efter klockan 22 om arbetsgivaren anser att
inget annat arbete måste göras. Att kunna uppvakta kollegor vid pensionsavgångar,
födelsedagar med att använda trivsellokalen är även en aktivitet som ofta används på
arbetsplatsen för att skapa en bra gemenskap.
Dyhre och Parment (2013, s 56) menar på att arbetsgivaren vinner på att det finns förståelse
för hur viktigt det är med att förstå att gemenskap och den sociala samvaron är viktigt. Genom
en känsla av tillhörighet och trygghet kan göra att det sker en bättre hantering då det blir
påfrestningar på arbetet (Rubenowitz, 2004, s 229). Forskare har visat på att om de anställda
stannar på en arbetsplats under många år så kan anledningen vara att det finns emotionella
band. Organisationer som arbetar för socialisering, organisationskultur har starka band och
har på så sätt anställd som känner sig mer emotionellt knutna till arbetsgivaren. Då
arbetstagarna möjligtvis identifierar sig med organisationen så ökar känslan av att vilja stanna
kvar på arbetsplatsen.
I intervjun framgår det även att lönen i organisationen ligger högre än i närliggande områden,
men lägre i förhållande till storstäderna, exempelvis Göteborg och Malmö. Utifrån forskning
har det visats att organisationer som är noga med sitt varumärkesbyggande gör att anställda
förblir mer motiverade och mer produktiva men även accepterar lägre lön om de trivs med sin
arbetsgivare och arbetsplats (Parment & Dyhre, 2009, s 79-80).
Det vi ser är att ledningen är medvetna om vikten av bra gemenskap och arbetar aktivt för att
tillgodose detta. Bl.a. jobbar de med projekt för att öka medvetenheten hur de bemöter
varandra och stärka gemenskapen. Enkäten med medarbetarna visade också att de värderar
gemenskapen med sina kollegor högsta av samtliga faktorer, vilket innebär att ledningen och
medarbetarna har liknande åsikter om vad som är betydelsefullt. Att arbetsgivaren och
arbetstagarna har en liknande bild av vad som är betydelsefullt, gör att chansen för
arbetsgivaren att vara attraktiv ökar.

5.3 Hur kommuniceras arbetet med employer branding internt inom organisationen?
I intervjun framgår det att organisationen arbetar med att informera medarbetarna och att de
ska vara delaktiga och ha en förståelse för varför arbetet genomförs. Det sker årligen fyra
möten med förvaltningsinformation där ledningsgruppen närvarar och informerar all personal
om aktuella händelser. Utöver detta så är det arbetsplatsträffar fyra gånger per år. De anser att
den röda tråden i kommunikationen är viktig och att de försöker hålla den, de vill inte gå runt
chefer utan det är den närmsta chefen kommunikationen sker med medarbetaren. Det finns
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formella kommunikationskanaler som de följer men organisationen försöker även ha ett
väldigt öppet klimat då organisationen inte är så stor. Dörren till de som sitter i ledningen står
oftast öppen så möjlighet för samtal finns.
Genom att ledningen väljer att på så här vis kommunicera kan göra att organisationen blir mer
framgångsrik, detta för att kommunikationen är en så pass central del i en organisation
Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 293-294). Kommunikationen påverkar även samarbetet och
koordineringen av arbetsuppgifter vilket påverkas av både chefer, ledningen samt
medarbetarnas samspel. Hade inte kommunikationen fungerat så hade det i stället bidragit till
frustation och en minskad motivation hos medarbetarna. Genom att det hålls större möten och
att det sker en direkt kommunikation kan även påverka hur attraktiva arbetsgivaren är av
medarbetarna.
I resultatet framgår även att kommunikationen sker via morgonmöten, via mailkontakt och
med närmsta chef men även i informella sammanhang. Det går också ut ett informationsblad
som går ut en gång i månaden till anställda där det skrivs om de aktuella händelserna. Då
organisationen även finns placerade på olika lokala orter så anser organisationen det viktigt
med att det finns en god kontakt med teamen på central orten, både för att medarbetarna ska
känna tillhörighet men även information tilldelas och andra utbildningar genomförs.
Även om det är direkt information via media så bör det finnas en viss observans då inte alla
aktivt går in och läser exempelvis på intranät eller på sin mail dagligen. Det finns så klart
även en fördel med dagensteknik som gör det möjligt till direkt information på detta sätt
(Dyhre & Parment, 2013, s 132).
Genom utbildningarna, möjlighet till diskussion och spel visar att det att organisationen
arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det sker då förmedling om förväntningar
och mål men även varför projekten genomförs samt att det ska bidra med en god arbetsplats
för att alla ska må bra och ge den bästa service till samhället. Genom att ledningen har valt att
skapa möjlighet även för aktiva diskussioner och attityder och idéer så sker det ett utbyte
mellan personer och grupper. Kommunikationen på så vis är en pågående process mellan
personer eller ett fler tal grupper (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 295).
I organisationen så anser arbetsgivaren även att avslutningssamtal är en central del då en
anställd slutar är en bra källa till att få information och förslag till förbättring och förändring.
De upplever att personen ifråga känner att det kan vara lättare att öppna sig och vara ärlig.
“En mental inställning att man väldigt gärna är ärlig och öppen så det är ett oerhört bra
tillfälle för att samla sanningen från personal om vad de egentligen tycker men de kan också
komma med väldigt bra förslag på hur vi ska förändra och utveckla”.
De ger ledningsgruppen möjlighet till att föra en diskussion kring det som framkommit och i
vissa fall göra väcka idéer, förbättringar och förändringar. Det kan även vara så att det
därefter förs vidare till ansvarig chef för vidare hantering. Även via medarbetarsamtal och
med medarbetarenkäten så är ledningen uppmärksamma med vad som lyfts och tar till sig vad
som resultaten visar för att organisationen ska ta sig framåt och utvecklas och fortsätta i en
bra riktning.
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Resultatet från enkätundersökningen visar att medarbetarna anser att det är väldigt
betydelsefullt att kommunikationen med närmsta chef fungerar och att ledningen framhåller
att de inte vill gå runt chefer när de kommunicerar med medarbetarna kan påverka
medarbetarnas inställning. Att arbetsgivaren fortsätter jobba med kommunikationen, försöker
vara tydliga och håller en röd tråd i sin kommunikation är betydelsefullt för att de ska
uppfattas som attraktiv av sina medarbetare.
5.4 Sammanfattande analys
Resultatet från enkätundersökningen visar att gemenskap och stöd från sina kollegor värderas
väldigt högt av respondenterna. Resultatet från enkätundersökningen stämmer bra överens
med Dyhre & Parments (2013, s 56) åsikt där de menar att kollegorna är betydelsefulla och att
många eftersöker en social gemenskap på sin arbetsplats. Även i intervjun med
arbetsgivarrepresentanten framgår att ledningen är medveten om vikten av en bra social
gemenskap på arbetsplatsen vilket enligt Jacobsen & Thorsvik (2008, s 287) leder till att de
anställda identifierar sig med organisationen samt att de i högre grad tenderar att stanna inom
organisationen. En stor del av tidigare forskning visar att den starkaste anledningen till att
anställda stannar kvar på arbetet är just existensen av emotionella band (Jacobsen & Thorsvik,
2008, s 287)
Resultatet visar att ledningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för befintlig
personal och att de arbetar aktivt med olika projekt där medarbetarna får arbeta med och
reflektera över beteenden och värderingar. Kaufmann & Kaufmann (2010, s 156) menar att
involvera arbetstagarna kan vara en avgörande faktor för att organisationens och
medarbetarnas värderingar ska stämma överens.
Arbetsgivaren arbetar tillsammans med medarbetarna aktivt för att upprätthålla kompetensen
som arbetstagaren samlat på sig under åren. I resultatet framgår att arbetsgivaren valt att satsa
på att ha ett bra övningsområde som är välutvecklat för att medarbetarna ska kunna öva och
utvecklas i olika scenarion samt bibehålla sin kompetens. Jacobsen & Thorsvik (2008, s 285)
pekar just på vikten av att säkerställa kompetensen i organisationen i dag inte enbart handlar
om nyrekrytering utan om att arbetsgivaren värnar befintlig personal.
Resultatet visar att den interna kommunikationen anses vara en ganska betydelsefull faktor
för respondenternas upplevelse av sin arbetsgivare. Ledningen är också medveten om vikten
av att ha en bra intern kommunikation och arbetar aktivt för att säkerställa en fungerande
kommunikation inom organisationen. Dyhre & Parment (2013, s 132) framhåller också att
arbetsgivare som vill vara attraktiva bör vara noga med sin kommunikation och regelbundet
hålla stormöten och ha en direkt kommunikation med sina medarbetare. Vid
kommunikationen av värderingar är det betydelsefullt att ledningen arbetar aktivt och också
visar att de värden man säger sig stå för också efterlevs i praktiken (Barrow & Mosley, 2005,
s 130-131, 141).
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Det är viktigt att understryka att individer har subjektiva upplevelser av vad ett attraktivt
arbete är. Olika individer kan alltså ha olika uppfattningar om ett arbete och en organisations
attraktionskraft (Kaufmann & Kaufmann, 2010, 156).

5.5 Slutsats
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur intern employer branding kan bidra till
att attrahera och tillfredsställa befintlig personal. För att besvara vårt syfte har vi använt oss
av tre frågeställningar:
•
•
•

Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av befintlig
personal?
På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer branding för att vara en
attraktiv arbetsgivare?
Hur kommuniceras arbetet med employer branding internt inom organisationen?

En slutsats vi kan dra är att respondenterna upplever att flera faktorer är betydelsefulla och
påverkar deras syn på arbetsgivarens attraktivitet. Gemenskap och stöd av kollegor visar sig
vara den viktigaste faktorn för att arbetsgivaren ska vara attraktiv. Även intressant och
meningsfullt arbete är väldigt betydelsefullt enligt respondenterna.
Det som respondenterna anser vara minst betydelsefullt är utvecklingsmöjligheter och
möjlighet att avancera i karriären. Även att det finns tydliga mål att arbeta mot anses mindre
betydelsefullt av respondenterna för att deras arbetsgivare ska vara attraktiv.
En andra slutsats vi kan dra är att även om arbetsgivaren där vi utfört vår undersökning inte
har uttalade employer branding strategier, så har de länge arbetat för att vara en attraktiv
arbetsplats. Det visar på att de är medvetna om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare,
delvis för att kunna behålla sin befintliga personal eftersom att det är resurskrävande att
nyrekrytera men också för att medarbetarna ska kunna utföra ett bra arbete.
Efter att ha genomfört vår undersökning kan vi se att arbetet med intern employer branding är
betydelsefullt för organisationer och att det i hög grad kan påverka medarbetarnas syn på
arbetsgivarens attraktivitet.
En slutsats vi kan dra av detta är att det är betydelsefullt för en arbetsgivare att kartlägga
medarbetarnas behov och deras förväntningar. Detta kan innebära en fördel i arbetet för att
vara en attraktiv arbetsgivare på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.
Kommunikationen i en organisation är också oerhört betydelsefull och en central del i hur
medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare.
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6. Diskussion
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur intern employer branding kan bidra till
att attrahera och tillfredsställa befintlig personal.
Av resultatet framgår att gemenskap och stöd av kollegor är de faktorer som fått högst
medelvärde.
Intressant är att mål att arbeta mot visar sig vara mindre betydelsefullt för respondenterna. En
anledning kan vara att deras arbete är oförutsägbart och att arbetet därför är svårplanerat. De
måste ständigt ta hänsyn till oförutsedda situationer i det operativa arbetet.
Det som också är anmärkningsvärt är att det ur resultatet framgår att möjlighet till
kompetensutveckling och möjlighet att avancera i karriären är mindre betydelsefullt för
respondenterna. Det kan vara så att de går in med insikten att det inte finns så många
möjligheter att avancera i karriären och att man väljer att arbeta inom räddningstjänsten av
främst av andra skäl. Arbetets utformning gör att personalen hela tiden samlar på sig ny
kompetens och utvecklar sig som en naturlig följd av arbetets utformning. Det kan bidra till
att respondenterna inte värderar kompetensutveckling på samma sätt, då de regelbundet
samlar på sig den erfarenhet som hjälper dem i arbetet.
Arbetets utformning skulle kunna vara en anledning till att respondenterna upplever att det är
betydelsefullt med en känsla av mening med sitt arbete. Barrow & Mosley (2005, s 113)
skriver i sin forskning att ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagarna
kan göra att anställda blir mer engagerade och motiverade. Det är möjligt att respondenterna
upplever att det ges tillräckligt med utrymme för att utvecklas i sin yrkesroll utan att behöva
avancera i karriärerna. Människor är individer och har olika behov som behöver
tillfredsställas, jobbet är en del av att tillfredsställa de olika behov som finns. Vissa människor
behöver de fysiska behoven, andra söker gemenskap och en trygghet i arbetet. Maslaow
behovstrappa är något som alla människor behöver från i en oklar mix där det kan vara om
självförverkligande, uppskattning och eller status som driver behoven (Dyhre &Parment
2013, s 71-72). Enligt Dyhre & Parment (2013, s 71-72) så är det för arbetstagare av stor vikt
att känna att det finns utveckling hos arbetsgivaren. Det betyder inte att det måste vara att
avancera i karriären.
Ytterligare en sak vi anser vara anmärkningsvärt är att när faktorerna ställs emot varandra så
anses hög lön vara den tredje viktigaste faktorn, vilket går emot resultatet där medelvärdena
på alla frågor framgår. Där anses anställningstrygghet vara högre än just lönen.
Vår metod kan ha bidragit till att resultaten blir tvetydigt. En annan anledning kan vara att
hög lön värderas högre när den faktorn ställs mot andra.
Även om vi utgått från tidigare forskning när vi kategoriserat faktorerna så är det möjligt att
ett antal av faktorerna hade passat in även i andra kategorier. Konsekvensen om vi
kategoriserat de olika faktorerna fel är att resultatet i så fall blir snedvridet. Vi har varit noga
när vi konstruerat frågorna men enkätens utformning kan också ha en inverkan på resultatet.
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Resultaten i vår undersökning ligger i linje med tidigare forskning på området som visar att
gemenskap på arbetsplatsen värderas väldigt högt och många gånger spelar en avgörande roll
för hur man trivs på sin arbetsplats.
En avgörande slutsats vi kan dra av vår undersökning är att det är många faktorer som
behöver tillgodoses hos medarbetarna.Att kartlägga dessa behov och förväntningar hos sin
befintliga personal kan därför vara en god idé för en arbetsgivare för att kunna vara attraktiv.
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att utföra en liknande undersökning i andra
organisationer där arbetet är annorlunda utformat, för att se om detta innebär skillnader på
resultatet. Vi har utfört vår undersökning hos Räddningstjänsten där arbetsuppgifterna och
arbetets utformning skiljer sig rejält mot andra yrken.
Ett annat förslag till vidare forskning är fördjupa sig i de olika kategorierna ytterligare genom
att undersöka fler faktorer. Vi har inte tagit hänsyn till ålder, kön etc. i vårt urval och
ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur dessa olika parametrar inverkar
på resultatet.

6.1 Vetenskaplig och Etisk diskussion
När teorin och tidigare forskning valdes ut fanns aspekten med att i största möjliga mån få
med olika genus, etnicitet samt även makt och inflytande. Det valdes ut forskning både från
kvinnliga och manliga skribenter, med en variation av etnisk bakgrund. Det varierar från både
internationella och svenska forskare. Fördelen med att använda sig av både internationella och
svenska forskare ger det oss ett bredare perspektiv.
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Bilaga 1.

Hej!
Vi heter Agnes Idoffsson och Patrik Bergström och är två studenter som studerar sista
terminen på programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning
Arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Vi håller just nu på med vår c-uppsats som
behandlar ämnet intern employer branding. Syftet med vår c-uppsats är att undersöka vilka
faktorer som bidrar till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal i en organisation.
För att kunna få svar på våra frågeställningar genomför vi en undersökning ute i en
organisation och vi är väldigt tacksamma om du vill ta dig tiden att svara på vår enkät.
Undersökningen görs enbart i studiesyfte och kommer användas i vår c-uppsats. Du som
deltagit i undersökningen kommer att ha möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. Vi
kommer inte att redogöra för var vi har genomfört undersökningen. Enkäten kommer att
behandlas konfidentiellt och du är helt anonym.
När enkäterna är ifyllda kommer vi att lägga in dem i SPSS, ett dataprogram som används för
att kunna ta fram statistik.
Det är frivilligt att delta i denna undersökning men vi hoppas att du vill medverka eftersom
dina svar är viktiga för oss.
Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande!

Agnes Idoffsson
agnido14@student.hh.se
Patrik Bergström
patber14@student.hh.se

	
  

	
  

	
  

Bilaga 2.

1. Ålder:________________
Ringa in ditt svarsalternativ!
2. Antal år på nuvarande arbetsplats
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
över 26 år

3. Antal år inom yrket
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
över 26 år

	
  

	
  

	
  

Kryssa i det svarsalternativ som enligt dig är viktigt för att du ska uppleva
arbetsgivaren som attraktiv. Obs! Endast ett kryss per fråga!
Intern kommunikation
4. Kommunikationen fungerar tillfredsställande vid förmedlingen av information neråt i
organisationen.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

5. Jag blir informerad när det sker förändringar på min arbetsplats som berör mig.
Stämmer inte alls
Stämmer lite
Stämmer ganska
Stämmer helt
6. Det finns väl fungerande kommunikationskanaler för att enkelt kunna förmedla
information uppåt i organisationen.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

7. Den allmänna kommunikationen fungerar tillfredsställande på arbetsplatsen.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

8. Informationsflödet mellan dig och din närmaste chef fungerar.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Social value
9. Bra gemenskap med mina kollegor är viktigt för mig.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

10. Det är för mig viktigt med stöd från mina arbetskamrater i svåra situationer i
arbetet.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

11. Det är för mig viktigt att det finns stöd från mina kollegor i det dagliga arbetet.
Stämmer inte alls

	
  

Stämmer lite

Stämmer ganska
	
  

Stämmer helt

	
  

12. Bra gemenskap med dina kollegor påverkar din inställning till att stanna i
organisationen.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Interest value
13. Att jag trivs med mina dagliga arbetsuppgifter.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Stämmer ganska

Stämmer helt

Stämmer ganska

Stämmer helt

14. Arbetets innehåll är intressant.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

15. Det finns tydliga mål att arbeta mot.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

16. Det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

17. Det är viktigt för mig att mitt yrke har en hög status.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Application value
18. Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta för mig.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

19. Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

20. Det är av stor vikt för mig att få uppskattning från mina arbetskamrater.
Stämmer inte alls
	
  

Stämmer lite

Stämmer ganska
	
  

Stämmer helt

	
  

21. Det är av stor vikt för mig att få uppskattning från min chef.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

22. Jag känner att det arbete jag utför är betydelsefullt för mig själv.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Development value
23. Möjlighet till kompetensutveckling finns om jag efterfrågar det.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

24. Goda möjligheter att avancera i karriären.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

25. Att det finns möjlighet till att ge feedback till mina kollegor.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Economic value
26. Anställningstrygghet är viktigt för mig.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

27. Konkurrenskraftiga förmåner (förutom lön) är av stor vikt för mig.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

28. Hög lön är viktigt.
Stämmer inte alls

29. Friskvårdsbidrag är av stor vikt för mig.
Stämmer inte alls

	
  

Stämmer lite

Stämmer ganska
	
  

Stämmer helt

	
  

Management value
30. Jag känner stöd från min närmsta chef i det dagliga arbetet.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

31. Jag känner att min åsikt respekteras i diskussioner med min chef.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

32. Bra ledarskap inom organisationen påverkar din inställning till att stanna i
organisationen.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

33. Jag får återkoppling från min chef/arbetsledare på mitt utförda arbete.
Stämmer inte alls

Stämmer lite

Stämmer ganska

Stämmer helt

34. Vilka tre faktorer anser du vara viktigast för att du ska uppleva arbetsgivaren som
attraktiv?
Sätt ut siffrorna 1, 2 och 3, där 1 är viktigast och 3 är av mindre vikt.
OBS! Välj endast 3 alternativ!
Goda möjligheter att avancera i karriären
Intressant arbetsinnehåll
Möjlighet till kompetensutveckling
Jämställdhet
Anställningstrygghet
En bra chef
Konkurrenskraftiga förmåner
Konkurrenskraftiga löner/löneutveckling
Bra gemenskap
Hög Status
Tack för din medverkan!

	
  

	
  

	
  
Bilaga 3.
Intervjuguide
Information innan påbörjad intervju.
– Anonymitet så att resultatet inte härleds till den intervjuade, materialet kommer vara
konfidentiellt.
– Intervju personen måste ge sitt samtycke till intervju samt till att den blir inspelad.
– Finns möjlighet till att avstå att svara på frågor och eller avsluta intervjun när denne
önskar.
Frågor
1. Hur arbetar ni med employer branding (att vara en attraktiv arbetsgivare) i
organisationen?
- Organisation
- Arbetsplats
2. Hur kommuniceras detta arbetet ut till medarbetarna i organisationen?
3. Har arbetsgivaren uttalade mål och strategier för att arbeta med att bli attraktiv
för sina anställda.
– Generellt
– Med employer branding, konkret
4.
–
–
–
–

Hur förmedlas informationen inom organisationen?
Dagliga uppgifter i arbetslagen
Förändringar inom organisationen
Upp och ner i org.
Feedback?

5. Vilka arbetar arbetsgivaren för att behålla personal?
6. Vilka konkurrensfördelar finns det i organisationen för anställda?
– Utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling på vems initiativ), den sociala
gemenskapen, de dagliga uppgifterna
7. Vad anser ni i ledningen gör er arbetsplats attraktiv?
8. Vad tror ledningen är de största motivationsfaktorerna i arbetet?
9. Arbetar organisationen/arbetsplats på ett visst sätt för att stärka gemenskapen?
– teambildning
– afterwork etc.
10. Hur ser verksamhetens personalomsättning ut?

	
  

	
  

	
  
11. Vilken är den vanligaste anledningen till att en anställd hos Er slutar/säger upp
sig?
12. Utför ni avlutningssamtal med personalen som varit anställd som valt att
sluta/säga upp sig? Vad ser ni för fördelar om ni gör det?

	
  

	
  

Agnes Idoffsson

Patrik Bergström

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

