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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ledningen i den 
aktuella organisationen arbetar för att marknadsföra sig gentemot sina 
medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare vill vi beskriva och 
analysera om medarbetarna uppfattar organisationen som en attraktiv 
arbetsgivare och vad som bidrar till deras uppfattning. Vi har också för avsikt att 
beskriva och analysera hur uppfattningarna mellan ledning och medarbetare 
stämmer överens.  
 
För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar genomfördes en 
intervjustudie med personer ur företagsledningen. Dessutom genomfördes en 
enkätstudie bland medarbetarna på den största avdelningen på företaget.  
 
Resultaten visar att ledningen indirekt arbetar med intern Employer Branding på 
olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs bland annat genom att 
försöka skapa en gemensam värdegrund, bra arbetsklimat och sociala 
förutsättningar på arbetsplatsen. De arbetar även med personalvård och de 
strävar efter att leda organisationen på ett sätt som engagerar och utvecklar 
medarbetarna för att de ska känna sig delaktiga. Ytterligare ett sätt som företaget 
arbetar med är individuell lönesättning och ett bonussystem som ska medverka 
till att ge konkurrenskraftiga och marknadsmässiga löner.  
 
Enkätstudien visar att i huvudsak anser medarbetarna att organisationen är en 
attraktiv arbetsgivare. Detta då flertalet anser att organisationen har ett bra 
arbetsklimat, de trivs med sina kollegor och de uppskattar personalförmånerna. 
De flesta medarbetarna anser även att företaget ger bra förutsättningar för att 
skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. De är även nöjda med sina 
arbetsuppgifter och anser att det finns utvecklingsmöjligheter för dem. Det 
framkommer i resultatet att de flesta är nöjda med sin närmsta chef och känner 
delaktighet vid förändringsarbeten.  
 
I studien visar det sig att både ledningen och medarbetarna är överens om att 
företaget har ett bra arbetsklimat och att det finns bra utvecklingsmöjligheter. 
Det som skiljer i uppfattning är att de flesta medarbetarna anser att det inte finns 
möjligheter att prova andra tjänster inom organisationen. Dessutom är flertalet 
medarbetare inte är nöjda med sin lön och tycker sig inte kunna påverka den. 
Ytterligare en skillnad i uppfattning är att ledningen anser att det finns ett glapp i 
kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.  
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att både ledningen och 
medarbetarna delar uppfattningen att organisationen är en attraktiv arbetsgivare.  
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till ämnesområdet som följs av 
syftet med studien och de frågeställningar vi önskar få besvarade. Därefter 
presenteras den studerade verksamheten, centrala begrepp och avgränsningar. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund  
På senare tid har begreppet Employer Branding fått en allt större utsträckning i 
det svenska arbetslivet. Det handlar om att företagen marknadsför sig som 
arbetsgivare för att bygga ett starkt varumärke på kompetensmarknaden. Alla 
företag har ett varumärke som arbetsgivare, vare sig de vill eller inte. Frågan är 
om man vill påverka det (Stranne, 2002). Dagens organisationer har allt mer 
kommit till insikt att det är viktigt att arbeta med att försöka påverka sitt 
arbetsgivarvarumärke. Om företaget har tydliga värderingar så har de också 
förmågan att attrahera de människor som står för och representerar samma 
värderingar (Cable & Turban, 2003). På lång sikt är ett starkt 
arbetsgivarvarumärke avgörande för att vara konkurrenskraftig. Då företag ser 
sina anställda som sin främsta konkurrensfördel krävs det att man lyckas 
attrahera, rekrytera och behålla de anställda som har den rätta attityden. På 
samma sätt som ett företag marknadsför sitt varumärke på konsumentmarknaden 
för att sälja produkter och tjänster, så kan företag även marknadsföra sitt 
arbetsgivarvarumärke på kompetensmarknaden. Idag vet man att ett varumärke 
betyder mycket mer än bara en logotyp eller ett namn (Price, 2004) och det 
framhävs att företag inte längre har råd att ignorera arbetet med Employer 
Branding. 
 
Det huvudsakliga syftet med Employer Branding har varit att utveckla och 
stärka organisationens externa rykte gentemot potentiella medarbetare, men idag 
går det mot ett mer integrerat synsätt. Detta synsätt innebär att de löften som 
arbetsgivaren förmedlar till den externa kompetensmarknaden skapar 
förväntningar som ska uppfyllas internt, både hos den nyrekryterade och hos den 
redan befintliga personalen (Mosley, 2007; Price, 2004).  De som arbetar inom 
området poängtera att det handlar lika mycket om intern som extern 
marknadsföring. Detta uttrycks av Sartan & Schumann (2006): 
 

“If the brand doesn`t live on the inside, it can´t thrive on the outside.” 
 
Inom Employer Branding ses personalen som företagets ambassadörer. Detta då 
det är de anställda som förmedlar organisationens värderingar till framtida  
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potentiella medarbetare (Price, 2004). Nilson (2000) menar att 
arbetsgivarvarumärket måste vinna tillit hos de anställda. Det är därför av vikt 
att man som arbetsgivare även marknadsför sig gentemot sin nuvarande personal 
så att man får dem att stanna kvar i organisationen. Att även marknadsföra sitt 
arbetsgivarvarumärke gentemot sin befintliga personal blir således ett sätt att 
stärka sin konkurrenskraft. Hur kan företag då använda intern Employer 
Branding för att lyckas behålla bra personal? Denna fråga väckte vårt intresse 
och vi valde därför att studera detta område. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Vilka faktorer är det som gör att bra personal väljer att stanna kvar inom 
organisationen? Employer Branding är ett högaktuellt ämne där framför allt den 
interna delen inom Employer Branding fångat vårt intresse. Med anledning av 
detta har vi för avsikt att undersöka hur den aktuella organisationen arbetar med 
intern Employer Branding. Vi vill studera om deras medarbetare upplever att 
organisationen är en attraktiv arbetsgivare och vad som påverkar dem att stanna 
inom organisationen.  
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ledningen i den aktuella 
organisationen uppger att de arbetar för att marknadsföra sig gentemot sina 
medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer vi att 
undersöka om medarbetarna uppfattar organisationen som en attraktiv 
arbetsgivare och vad som bidrar till deras uppfattning. Dessutom kommer vi att 
diskutera hur uppfattningarna mellan ledning och medarbetare stämmer överens 
med varandra. För att besvara vårt syfte kommer vi att söka svar på följande 
frågeställningar: 
 

1. Hur kan företagsledningens arbete för att organisationen ska vara attraktiv 
att arbeta i karaktäriseras? 

 
Denna frågeställning avser att besvara hur ledningen karaktäriserar en 
attraktiv arbetsgivare och hur de uppger att de arbetar för att vara attraktiva 
gentemot sina medarbetare. Vidare söker vi svar på ledningens syn på 
organisationen som attraktiv arbetsgivare. Frågeställningen syftar även till att 
ta reda på varför de anser att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 
2. Vad anser medarbetarna om företaget som arbetsgivare?  
 

Vi har för avsikt att undersöka om medarbetarna anser att organisationen är en 
attraktiv arbetsgivare, om de har för avsikt att stanna kvar inom organisationen  
samt vad som påverkar deras uppfattning. Dessutom söker vi svar på om det 
finns några skillnader i uppfattningar hos olika grupper av medarbetare. 
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3. Hur överensstämmer ledningens uppfattning om organisationen som 
attraktiv arbetsgivare gentemot medarbetarnas uppfattning? 

 
Utifrån resultaten från de tidigare frågeställningarna har vi för avsikt att 
diskutera och analysera om ledningens och medarbetarnas uppfattningar 
stämmer överens. 

1.3 Företagspresentation 
Det studerade företaget är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som äger 
och förvaltar 18 500 lägenheter. Med allmännyttigt bostadsföretag menas att 
bostadsföretaget ska drivas utan enskilt vinstsyfte och främst förvalta fastigheter 
med hyresrättslägenheter. Med detta inte sagt att de inte uppnår årliga vinster 
eller delar ut skälig avkastning till dess ägare. 2007 års omsättning var 1.085 
mkr och resultatet uppgick till 76 mkr. Företagets vision och affärsidé visar att 
de ska ha ett varierat utbud av bostäder som ska passa kunder med olika 
önskemål och behov. De arbetar med att utveckla befintliga lägenheter och 
tillföra nya lägenheter för att kompletterar beståndet. För att öka trivsel, trygghet 
och gemenskap läggs stor vikt vid att utveckla den omgivande miljön i 
bostadsområdena. Företaget har 127 personer anställda där samtliga består av 
tjänstemän. Medarbetarnas uppfattning om verksamheten mäts varje år och 
utifrån detta kan de sedan genoföra förbättringsåtgärder och projekt. År 2007 var 
medelvärdet 4,35 på en femgradigskala, detta göra att värdena har stigit från 
2006 men de har inte nått målet som var på 4,40. Målet för 2008 är därför 
oförändrat och ligger på 4,40. 

1.4 Centrala begrepp 
Två centrala begrepp i detta arbete är intern Employer Branding och attraktiv 
arbetsgivare. Utifrån den teoretiska referensramen har vi formulerat en egen 
definition av begreppen som gäller för detta arbete: 
 
Intern Employer Branding innebär att som arbetsgivare marknadsföra sig 
gentemot sina medarbetare genom att motivera och utveckla dem så att de 
stannar kvar inom organisationen och genom detta arbete uppfattas av sina 
medarbetare som en attraktiv arbetsgivare.  
 
Övriga begrepp som förekommer i uppsatsen definieras i löpande text.  
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till intern Employer Branding som innebär att 
marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke gentemot sina anställda. Syftet med 
studien är att vara beskrivande och analyserande, vi har såtillvida inte något 
normativt syfte med denna studie. 

1.6 Disposition 
För att underlätta läsandet kommer vi här att ge en bild av innehållet i denna 
uppsats. 
 
Efter denna inledning följer kapitel två, där presenterar vi vår 
sammanställning av litteraturen som förklarar vad intern 
Employer Branding innebär, varför och hur ett företag kan 
arbeta med detta.  
 
Metodologiska utgångspunkter och studiernas genomförande 
presenteras i kapitel tre.  
 
 
Utifrån studiens frågeställningar presenteras resultatet från 
intervjustudien och enkätstudien i kapitel 4.  
 
 
I kapitel fem presenteras metoddiskussionen där vi diskuterar 
våra metodologiska utgångspunkter, studiens genomförande, 
vår förförståelse, etiska aspekter, undersökningens reliabilitet 
och validitet samt studiens generaliserbarhet.  
 
 
I kapitel sex presenteras vår resultatdiskussion som följs av en 
sammanfattande slutsats och avslutande reflektioner. Kapitlet 
avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
 

Kapitel 2 
Intern 

Employer 
Branding 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Resultat 

Kapitel 6 
Resultat 

diskussion 
 

Kapitel 5 
Metod 

diskussion 
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2 INTERN EMPLOYER BRANDING 
 

I kapitlet beskrivs vad intern Employer Branding innebär och varför det kan 
vara bra för organisationer att arbeta med det. Vidare beskrivs hur en 
organisation kan arbeta för att behålla bra personal. Avslutningsvis presenteras 
en sammanfattning av kapitlet. 

 
 
För att lättare få en helhetsförståelse för hur en organisation kan arbeta med 
intern Employer Branding för att bli en attraktiv arbetsgivare har vi skapat en 
egen modell enligt figur 1 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Egen konstruerad modell 
 
Denna modell beskriver hur arbetet med Employer Branding kan sägas bestå av 
två delar, intern och extern. Intern Employer Branding innebär att företaget 
marknadsför sig gentemot sin nuvarande personal genom att motivera och 
utveckla dem. Det innebär också att få dem att dela arbetsgivarvarumärkets 
värderingar, vilket kan bidra till att lyckas behålla bra personal. Extern 
Employer Branding innebär att marknadsföring sker ut mot framtida potentiella 
medarbetare för att förmedla företagets värderingar så att företaget kan attrahera 
och rekrytera personal som är rätt just för det aktuella företaget. Pilarna som går 
mellan dessa visar att båda delarna påverkar varandra. Inom Employer Branding 
ser man den befintliga personalen som företagets ambassadörer utåt. Hur den 
befintliga personalen uppfattar sin arbetsgivare och förmedlar dess värderingar  
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utåt kan komma att påverka arbetssökande. Samtidigt påverkar extern Employer 
Branding den interna på så sätt att den marknadsföring som sker utåt väcker 
förväntningar hos både arbetssökande och den befintliga personalen. Dessa 
förväntningar ska sedan kunna uppfyllas internt. Om företaget lyckas arbeta med 
både intern och extern Employer Branding kan förutsättningarna för att bli en 
attraktiv arbetsgivare förbättras, både inåt organisationen och utåt. 

2.1 Vad innebär intern Employer Branding? 
För att förstå innebörden av intern Employer Branding kommer vi först att 
förklara huvudbegreppet Employer Branding. Översatt till svenska betyder 
Employer Branding, arbetsgivarvarumärke. Vad innebär det att ha ett 
arbetsgivarvarumärke? På samma sätt som ett företag marknadsför sitt 
varumärke på konsumentmarknaden för att sälja produkter och tjänster, kan 
företag även marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke på kompetensmarknaden 
för att hitta rätt medarbetare. Idag vet man att ett varumärke betyder så mycket 
mer än bara en logotyp eller ett namn (Price, 2004). Price (2004) menar att 
genom varumärkets existens uppmuntrar de människor att utveckla ett 
förtroende för dess produkter, tjänster och personal. Vidare menar han att 
välkända varumärken är värdefulla i sig själva och dagens företag arbetar hårt 
för att behålla deras varumärkesimage. Som Nilson (2000) säger är varumärket 
en genväg till kommunikation på grund av att det följs av intryck och känslor. 
För att ett företag ska ha ett starkt varumärke och få affärsmässig kraft bör de 
uppfylla vissa kriterier som att skapa starka värden, vara särskiljande och ha en 
klar identitet. Han menar vidare att varumärket bör vara attraktivt och 
representera en positiv upplevelse, men inte minst vinna tillit hos anställda och 
kunder. 
 
Employer Branding handlar om företagets image som arbetsgivare och 
definieras av Barrow & Ambler (Barrow & Mosley, 2007, sid. xvi) som ”the 
package of functional, economic and psychological benefits provided by 
employment and identified with the employing company” där 
arbetsgivarvarumärkets primära roll är ”to provide a coherent framework for 
management to simplify and focus priorities, increase productivity and improve 
recruitment, retention and commitment". Det innebär att de anställdas 
värderingar bör identifieras med arbetsgivares värderingar. 
Arbetsgivarvarumärket fungerar då som ett verktyg för ledningen att använda 
för att förbättra företagets produktivitet och förbättra rekryteringsarbetet samt 
för att lyckas behålla bra personal. På ett strategiskt sätt försöker man förstå vad 
som engagerar folk och vad organisationen står för och vad de inte står för 
(Rosethorn, 2007). Kaliprasad (2006) menar att Employer Branding grundar 
identiteten hos ett företag som arbetsgivare och som ett idealiskt val av  
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arbetsgivare för potentiella och existerande medarbetare. Det huvudsakliga 
syftet med Employer Branding har varit att utveckla och stärka organisationens  
externa rykte gentemot potentiella medarbetare, men idag går det mot ett mer 
integrerat synsätt. Synsättet innebär att de löften som arbetsgivaren förmedlar 
till den externa kompetensmarknaden skapar förväntningar som ska uppfyllas 
internt, både hos nyrekryterade och hos befintliga personalen (Mosley, 2007; 
Price, 2004).  Här kommer Employer Branding in, som Stranne (2002) säger 
handlar Employer Branding lika mycket om intern marknadsföring som extern 
marknadsföring. 
 
Intern Employer Branding har koppling till intern marknadsföring. Den interna 
marknadsföringen växte fram ur tjänstemarknadsföringen som vände sig till den 
del av personalen som hade de interaktiva relationerna med kunderna med syfte 
att hantera servicemötet bättre och mer självständigt. I tjänsteföretag är det 
väsentligt att den personal som representerar företaget gentemot kunden har 
kunskap om bland annat företagets affärsidé, strategier och visioner annars 
representerar de inte företaget på ett tillfredsställande sätt (Gummesson, 2002). 
Gummesson (2002) menar också att den marknadsföring som sker externt även 
påverkar marknadsföringen internt. Då exempelvis arbetsgivaren intervjuas i TV 
eller tidning upplevs detta ofta som värdefullt hos personalen. Konceptet intern 
Employer Branding handlar om att de anställda som förstår och tar till sig 
organisationens kultur, värderingar och affärsmål är mer benägna att dela 
gemensamma mål med organisationen och arbeta för dessa mål samt att de delar 
med sig av denna information med andra människor (Price, 2004). Detta menar 
Price kan leda till att medarbetarna i förlängningen stannar kvar i 
organisationen, vilket kan vara en fördel då det är kostsamt att förlora duktig 
personal (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

2.2 Varför intern Employer Branding? 
I ovanstående avsnitt beskrevs vad Employer Branding och intern Employer 
Branding innebär, man kan fråga sig varför det kan vara givande för en 
organisation att arbeta med detta? Som Kaliprasad (2006) nämner är 
investeringar i företagets personal ett väl beprövat sätt att stärka sin 
konkurrenskraft. Han menar att rekryteringsarbete är en riskfylld process som 
kräver noggrann undersökning och planering för att få rätt medarbetare till 
organisationen. Rekryteringsarbetet och därmed konkurrenskraften kan då 
stärkas genom att strategiskt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, både externt 
och internt (Price, 2004; Moroko & Uncles, 2007). Det framkommer i Cable & 
Turbans artikel (2003) att företag som förmedlar ett positivt rykte genom sitt 
arbetsgivarvarumärke där deras värderingar är tydliga har en förmåga att 
attrahera människor som står för och representerar samma värderingar som  
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företaget. Samtidigt är det viktigt för organisationen att internt arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke så att den nuvarande personalen delar och 
förmedlarorganisationens visioner till framtida potentiella medarbetare, vilket 
innebär att de fungerar som företagets ambassadörer (Stranne, 2002). Dessutom 
menar Backhaus & Tikoo (2004) att intern Employer Branding hjälper 
organisationen att skapa en arbetsstyrka som kan vara svår för andra företag att 
efterlikna och på så sätt stärka sin konkurrenskraft. 
 
Att marknadsföra sig internt gentemot sin personal är en långsiktig och 
målinriktad process. Om denna process är framgångsrik kan detta leda till en 
bättre informerad personal som blir motiverad i sitt arbete samt att det genererar 
bättre trivsel på arbetet vilket i sin tur kan leda till lägre sjukfrånvaro. 
Samarbetsvilja och samarbetsförmåga kan även öka vilket kan bidra till att de 
anställda känner ett ansvar i sitt arbete och i företagets verksamhet. Ytterligare 
kan en framgångsrik intern marknadsföring leda till att alla arbetar mot samma 
riktning, detta kan bidra till att organisationen på lång sikt fungerar smidigt och 
blir mer flexibel vid förändringar i både yttre som inre miljö (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). 
 
Employer Branding är inte något program som snabbt kan genomföras för att 
fräscha upp organisationen (Rosethorn, 2007). Det är ett långsiktigt arbete för att 
gör organisationen attraktiv mot sina anställda och blivande anställda. En central 
del då man marknadsför sig gentemot sin personal är motivation, där man vill 
påverka människor att ändra sina attityder och värderingar (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). Att motivera sin personal kan göras på många olika sätt. Vi 
kommer i nästa avsnitt att beskriva hur organisationen kan arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

2.3 Hur kan företag arbeta med intern 
Employer Branding? 

Som vi i tidigare avsnitt har presenterat fungerar arbetet med intern Employer 
Branding som ett konkurrensmedel om man lyckas nå ut till sina medarbetare. 
Det kan bland annat göras genom att motivera sin personal. Vad är det då som 
motiverar människor att arbeta? Enligt Wolvèn (2000) och Price (2004) är det 
enklaste svaret att man arbetar för att försörja sig. Detta kan tänkas självklart 
men är mer komplext än så. Det är tydligt att det är många andra faktorer än 
bara ekonomin som gör att människor väljer att arbeta. Det kan man se när även 
solventa människor fortsätter att arbeta, trots att de inte behöver göra det. 
Human Resource Management (HRM) växte fram med influenser från 
Hawthorne-studien där det framkom att personal som upplevde tillfredställelse 
och motivation i sitt arbete var mer villiga att ge tillbaka till organisationen och  
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där med blev mer produktiva (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhr, 2005; 
Price, 2004). Utifrån resultatet från Hawthornestudien började 
forskningsområdet gällande motivation i arbetslivet växa fram som visade på 
olika sätt hur en anställd kan motiveras i sitt arbete (Eriksson-Zetterquist et al., 
2005). Hur kan företaget motivera sina medarbetare? Inom forskningen finns 
olika faktorer som motiverar individer i deras arbete, dessutom motiverar olika 
faktorer olika individer (Hackman & Oldham, 1980). Vissa faktorer är 
återkommande och framträdande vad gäller hur personers motivation kan 
påverkas. Vi kommer nedan att presentera några av de faktorerna.  

2.3.1 Personalidé 
För att motivera sina medarbetare kan ett hjälpmedel vara att utforma en 
personalidé. Hansson (1997) menar att en personalidé fyller precis samma 
funktion som en affärsidé men gentemot sina medarbetare. Vidare menar han att 
det är ett underlag för att forma personalmål och personalstrategier och som 
utgångspunkt blir det tydligt vad företaget behöver göra för att ta tillvara de 
resurser man har. Här är utgångspunkten formulerad vilken personal man vill ha 
till företaget och val av strategier för kompetensutveckling, organisation och 
ledning. I de flesta företag behövs fler än en affärsidé och personalidé, ju 
snävare man täcker området desto lättare att bygga upp strategier. Vidare menar 
Hansson (1997) att en personalidé ska kunna ge svar på varför en medarbetare 
ska satsa på just det här företaget och den här arbetsuppgiften. Den ska vara 
tydlig så att den attraherar rätt personer. Personalidén är ett hjälpmedel för 
företagsledning och chefer för att kunna beskriva vad medarbetare betyder för 
företagets utveckling samt vad medarbetarna kräver i utbyte. Hansson (1997) 
menar vidare att en personalidé inte är statisk utan måste hela tiden ses över och 
utvecklas vart eftersom företaget utvecklas.  

2.3.2 Arbetsuppgifter 
Företaget kan skapa förutsättningar för att personalen ska bli motiverad och 
tillfredsställd i sitt arbete. Det kan bland annat göras genom att strukturera 
arbetet så att det utförs effektivt samtidigt som medarbetarna känner 
engagemang i arbetet och att arbetet ger personlig belöning och tillfredsställelse 
(Hackman & Oldham, 1980; Price, 2004; Hansson, 1997). Hackman & Oldham 
(1980) menar att det behövs föränderliga delar i arbetet som utvecklar 
psykologiska tillstånd hos personen och genom dessa tillstånd öka den inre 
arbetsmotivationen. På ett annat sätt kan detta förklaras med att "vissa 
grundläggande egenskaper hos arbetet leder till upplevelser hos individen, 
som i sin tur får vissa konsekvenser både för individen själv och det arbete som 
han utför" (Eppler & Nelander, 1984, sid. 45). Hackman & Oldham (1980) 
menar att det finns många olika faktorer som påverkar en persons 
arbetsmotivation och att olika personer blir motiverade av olika saker. De 
nämner framförallt fem grundläggande egenskaper hos arbetet som kan vara  
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användbara för att påverka individens arbetsmotivation. Dessa är variation i 
arbetsuppgiften, helheten, betydelsefullheten, självstyre samt återkoppling på 
arbetets resultat (Hackman & Oldham, 1980). Wolvén (2000) menar att 
arbetstillfredsställelse påverkas av känslan av engagemang, delaktighet och 
meningsfullhet i arbetet.  

2.3.3 Utvecklingsmöjligheter 
Ett sätt för att motivera och behålla personal enligt Docherty (1996) och 
Kaliprasad (2006) är att skapa förutsättningar genom aktivt stöd för utveckling i 
arbetet. Ambitiös personal är ofta medveten om vikten av att vara uppdaterad i 
sin kunskap. Detta gör att de har ett behov att få möjligheten till utveckling i sitt 
arbete (Kaliprasad, 2006). Docherty (1996) menar att det kan göras genom att 
exempelvis tillhandahålla formell utbildning eller lärande genom arbetet. Vidare 
menar han att ett sätt är att integrera lärandet i det dagliga arbetet genom 
utformningen av arbetet men även genom planerings-, uppföljnings- och 
belöningssystem. Det är viktigt att företaget skapar en kultur som stödjer lärande 
i organisationen. Detta kan göras genom öppenhet hos och stöd från ledningen 
(Docherty, 1996; Ellström, 2004). Docherty (1996) menar vidare att ge 
förutsättningar för att ta eget ansvar leder till inspiration och motivation hos 
medarbetarna. Ett annat sätt för att utveckla kompetensen hos medarbetarna är 
att kontinuerligt tillhandahålla ny kunskap om företaget och dess produkter samt 
ge möjlighet till vidareutbildning (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 

2.3.4 Ledarskapets betydelse 
Ledarskapet är en viktig faktor för att bidra till att motivera och behålla sin 
personal och detta kan bland annat göras genom att vara ett föredöme och visa 
sin egen motivation genom sitt beteende som ledare (Kaliprasad, 2006). 
Kaliprasad (2006) beskriver att precis som att den anställde har vissa behov som 
denne önskar få uppfyllt från organisationen, så har organisationen vissa 
förväntningar på beteende hos sina medarbetare. Ledningens ansvar för att få det 
önskade beteendet från sina medarbetare kan kallas för ledande eller 
motiverande, då motivation handlar om att påverka människor att ändra attityder 
och värderingar (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Kaliprasad, 2006). 
Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att syftet med att marknadsföra sig 
internt är att få en effektiv organisation. För att detta ska lyckas menar de att det 
krävs engagemang från ledningen. De menar vidare att för att motivera och 
behålla bra personal bör chefen fungera som ett stöd, ge positiv feedback, ge 
förutsättningar för utveckling och använda sig utav ett bra belöningssystem. 
Kommunikation handlar även om aktivt lyssnande menar Kaliprasad (2006) där 
det är viktigt att chefen lyssnar och värdesätter medarbetarnas personliga åsikter 
och försöker förstå arbetstagarens personliga behov och mål. Arbetsglädje och 
motivation kan skapas genom att chefen är delaktig i verksamheten, informerar 
och engagerar personalen och premierar goda prestationer på ett riktigt sätt  
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(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Kaliprasad, 2006). Gummesson (2002) 
menar att hålla personalen välinformerad genom kommunikation är ett bra sätt 
för att höja arbetsmotivationen. Genom information kan man också säkerställa 
att anställda på alla nivåer i företaget känner sig delaktiga i företagets utveckling 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 

2.3.5 Belöning 
Som vi tidigare har nämnt arbetar människor av fler anledningar än bara att få 
lön. Lönen är dock viktig, men hur viktig den är varierar mellan olika individer. 
För att kunna tillgodose personers behov menar Hansson (1997) att pengar är ett 
av de vanligaste medlen. Han att något som också är viktigt är den vardagliga 
uppskattningen och uppmärksamheten. Om lönesystem och belöningar ska 
åstadkomma engagemang, lärande och kompetensutveckling är det viktigt att de 
premierar sådana resultat som är viktiga för individen. Vidare menar Hansson 
(1997) att systemet måste vara individuellt utformat, eftersom varje individ är 
olika och har olika förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att lönen och 
belöningar upplevs av medarbetaren som rättvist. Lönesystemet måste premiera 
de resultat som ligger i organisationens mål, det vill säga det ska uppmuntra den 
anställde att se helheten och inte bara sin individuella prestation (Hansson, 
1997). Detta är något som även framkommer i Porter and Lawler´s expectancy 
theory, där de i sin teori tar upp hur en person kan motiveras när de har olika 
värderingar och prioriteringar beträffande belöning. Teorin förespråkar att 
arbetet bör vara utformat så att effektiv prestation leder till belöning som 
individen själv uppskattar. De menar att personer presterar bättre om de får 
belöningen som för den personen är tillfredsställande, vilket varierar från person 
till person. Det kan variera från yttre belöning som lön till inre belöning som 
tillfredsställelse i arbetet i sig själv. Teorin beskriver att en persons motivation 
påverkas av tre saker. Det handlar för det första om hur attraktiv belöningen är 
för den enskilde och att belöningen ska matcha individens behov. För det andra 
att prestation och belöning ska innebär att om man uppnår utsatt mål så ska man 
också få den önskade belöningen. För det tredje handlar det om ansträngning 
och prestation, där de menar att individen anstränger sig bara om denne tror att 
det finns en möjlighet att uppnå det önskade målet (Pinnington & Edwards, 
2000).  

2.3.6 Sociala behov 
Som vi tidigare diskuterat kan man fråga sig varför människor arbetar, ett svar 
kan vara att det är för att försörja sig, ett sätt att överleva. Enligt Human 
Relations-rörelsen handlar arbetet om mer än bara att försörja sig. De menar att 
den sociala drivkraften hos människor är den som främst driver oss att arbeta 
(Wolvén, 2000). Människor har ett behov av stöd, gemenskap och uppskattning 
vilket man kan få genom arbetet. Man kan säga att arbetet kan ses som något 
som ger individen något i utbyte, detta då arbetet bland annat ger kontakt med  
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andra människor och en känsla av identitet. Vidare menar Wolvén (2000) att en 
individs beteende påverkas av den arbetsgrupp den omger sig av. I en 
arbetsgrupp där individen känner sig trygg, uppmuntrad och respekterad av sina 
chefer och kollegor präglas dennes beteende på ett sådant sätt att den själv 
uppmuntrar andra i arbetet. Enligt Kaliprasad (2006) är nyckeln till 
organisationers framgång dess personal, men vad som är lika viktigt är 
arbetsklimatet. Klimatet är en övervägande nyckelfaktor när det kommer till att 
behålla och motivera personal. Om de flesta anställda skulle vara positivt 
inställda och vilja prestera sitt bästa skulle detta självklart göra att 
organisationen blev effektiv och produktiv.  Vidare skulle negativa personer inte 
få stöd från gruppen och antagligen lämna arbetsplatsen. Om de flesta anställda 
å andra sidan skulle var negativt inställda och ha inställningen att göra så lite 
som möjligt och komma undan med så mycket som möjligt, så skulle detta bli 
normen. Personer som vill vara främst i en sådan organisation skulle troligtvis 
lämna företaget i avsaknad av stöd (Kaliprasad, 2006).Carless & Wintle (2007) 
diskuterar att för att attrahera, motivera och behålla bra personal och öka 
produktiviteten kan man använda sig utav "work-life balance" policys och 
program. Det handlar om att företaget tar hänsyn till den anställdes 
familjesituation och fritid, i form utav att företaget försöker hjälpa till med att de 
anställda får en balans i livet mellan arbete och fritid. Detta kan enligt Carless & 
Wintle (2007) göras på många olika sätt men som exempel kan nämnas karriär 
väg, flextid, möjlighet till barnomsorg och semester.  

2.4 Sammanfattning 
Fördelen att arbeta med intern Employer Branding och stärka företagets 
arbetsgivarvarumärke är att det kan öka möjligheten till att attrahera och behålla 
bra och engagerad personal. Detta kan i sin tur bidra till att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Detta gör även att företaget minskar kostnaderna vid rekrytering, 
personalomsättning och sjukfrånvaro. Vidare blir det nöjdare kunder då 
personalen är mer nöjd, mår bra och kan sitt varumärke vilket kan bidra till ett 
mer konkurrenskraftigt företag. En central del då det handlar om att 
marknadsföra sig gentemot sin personal är att lyckas med att motivera dem i 
arbetet. Allmänt kan sägas att för att vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att 
man lyckas motivera sina medarbetare och att detta kan göras på många olika 
sätt. Vidare är det av vikt att arbetsgivaren behandlar sina medarbetare som 
individer och tar vara på deras olika behov. Företaget kan genom olika vägar 
öka arbetsmotivation hos sina anställda. Om företaget lyckas motivera sina 
anställda kommer dessa troligtvis att stanna i företaget då de anställda ser 
företaget som en attraktiv arbetsgivare. Vissa grundläggande egenskaper hos 
arbetet ökar individens arbetsmotivation men detta kan variera från individ till 
individ.  
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3 METOD 
 

I detta kapitel redogörs för undersökningens upplägg och tillvägagångssätt. 
Inledningsvis beskriver vi våra metodologiska utgångspunkter. Detta följs av ett 
avsnitt som redogör för hur informationssökningen har gått till. Kapitlet 
avslutas sedan med två avsnitt, där första avsnittet redogör för arbetsgången 
kring intervjustudien och andra avsnittet redogör för arbetsgången kring 
enkätstudien.  

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
För att på ett lätt sätt skilja mellan olika sätt att forska på kan man kalla detta för 
kvalitativt inriktad forskning och kvantitativt inriktad forskning (Patel & 
Davidson, 2003). I den kvalitativa metoden arbetar man med sådant som går att 
beskrivas med ord, som vid intervjustudier. I den kvantitativa metoden arbetar 
man med sådant som går att beskrivas med siffror, som vid enkätundersökningar 
(Eliasson, 2006). Med vårt syfte som utgångspunkt ansåg vi att en kombination 
av kvalitativ och kvantitativ metod skulle kunna komma att passa vår studie. 
Den kvalitativa forskningsinriktningen kändes som ett lämpligt val för att få 
fram en beskrivning av hur ledningen arbetar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Detta då vi ansåg att genom intervjuer kunde vi ställa öppna frågor 
till intervjupersonerna och utifrån deras svar tillsammans diskutera kring ämnet. 
Den kvantitativa forskningsinriktningen var ett naturligt val då vi, genom en 
enkätstudie, ville fånga så många individers uppfattningar som möjligt kring 
organisationen som arbetsgivare. Enligt Patel & Davidson (2003) sägs det att 
den kvalitativa och kvantitativa inriktningen är oförenliga, men de menar att så 
inte är fallet. Även Eliasson (2006) nämner att det inte är fel att kombinera olika 
metoder, men hon menar att man bör ta hänsyn till ändamålet. 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) finns det olika sätt för forskarna att förhålla sig 
till hur man relaterar teori och empiri. Dessa förhållningssätt kan sägas vara 
deduktion och induktion. Deduktion innebär att forskaren använder sig utav 
allmänna teorier och drar slutsatser utifrån dessa. Här menar de att forskningen 
blir mer objektiv då man använder sig utav befintliga teorier. Induktion kan 
nästan beskrivas som en motsats till deduktion då man här inte använder sig utav 
befintliga teorier utan snarare skapar en generell teori utifrån de 
forskningsresultat som framkommit (Patel & Davidson, 2003). I denna studie  
kan sägas att vi snarast har en deduktiv hållning, men med induktiv hållning vid 
bearbetning och analys av intervjuerna. 
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3.2 Informationssökning 
Då vi började söka litteratur inom ämnet Employer Branding visade det sig att 
det var svårt att finna teorier kring ämnet. Däremot fann vi flera vetenskapliga 
artiklar. I en av dessa artiklar nämner Moroko & Uncles (2005) just att det 
saknas teorier kring ämnet och att det till största delen oftast handlar om att 
definiera fenomenet Employer Branding. Då vi sökte information kring ämnet 
var vår ambition att söka litteratur som i vid bemärkelse anknutit till våra 
forskningsfrågor. Detta gjorde vi genom att till stor del använda oss utav 
Internet som sökmetod. Vi har till största delen sökt information på bibl.liu.se, 
där vi har sökt på fulltextsamlingar som exempelvis Business Source Premier, 
Emerald och Academic Serch Premier. Vi har även sökt information på 
google.com. Begrepp som använts vid våra sökningar har varit Employer 
Branding, intern Employer Branding, attraktiv arbetsgivare, 
arbetsgivarvarumärke, attrahera personal, behålla personal, utveckla personal, 
intern marknadsföring, HRM, rekrytering, kompetensförsörjning, 
relationsmarknadsföring, branding och varumärke.  Mycket av den litteratur som 
vi har använt har inhämtats från HumSam-biblioteket vid Linköpings universitet 
samt Linköpings Stadsbibliotek. Vi har även använt oss utav kurslitteratur vi 
använt vid PA-programmet i Linköping. Även tidigare uppsatser inom området 
har givit oss hjälp och idéer under arbetets gång.  

3.3 Intervjustudien 
3.3.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden (bilaga 2) hade en viss grad av standardisering och en låg grad av 
strukturering (Patel & Davidson, 2003). Detta innebär att intervjuguiden 
innehöll vissa grundfrågor som gav stort svarsutrymme för respondenten. Detta 
för att inte styra respondenten åt något specifikt håll utan för att försöka fånga en 
så bred beskrivning som möjligt om hur de arbetar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Enligt Kvale (1997) har kvalitativa intervjuer som mål att upptäcka 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Vidare menar Kvale att man vill 
upptäcka vad som sker och vad som händer, vilket vi ansåg överensstämde med 
vårt syfte. 

3.3.2 Intervjupersoner  
För att göra urvalet till intervjuerna diskuterade vi med vår kontaktperson på det 
aktuella företaget om vilka i företagsledningen som skulle vara lämpliga att 
intervjua, med hänsyn till vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån detta kom 
vi gemensamt fram till att följande fyra tjänstepositioner var de mest 
framträdande på företaget inom det berörda ämnet: VD, marknadsföringschef, 
personalchef samt förvaltningschef. Valet av VD, marknadsföringschef samt  
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personalchef kändes som ett naturligt val då dessa är nära knutna till frågor om 
hur organisationen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Att vi dessutom 
valde förvaltningschefen berodde på att denne är den person i ledningen som 
arbetar närmst verksamheten, vilket gör att denne når ut till många medarbetare i 
sitt dagliga arbete. Senare visade det sig att VD inte hade möjlighet att avsätta 
tid till någon intervju, så det blev totalt tre personer ur ledningen som 
intervjuades.  Av de intervjuade var två män och en kvinna där en av dem hade 
arbetat inom organisationen i tjugo år och de andra två hade arbetat inom 
organisationen i mindre än två år. 

3.3.3 Intervjusituation 
Några dagar innan intervjuerna skulle ske skickade vi ett informationsbrev 
(bilaga 1) till vår kontaktperson på företaget. Detta vidarebefordrades till de 
aktuella personerna så de skulle få möjlighet att kunna förbereda sig och 
reflektera kring ämnet. Här beskrev vi i stora drag vad intervjun skulle handla 
om och hur resultat och citat skulle komma att redovisas i vår rapport. Vi 
genomförde sedan intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats och vi var 
båda delaktiga vid samtliga intervjuer. Med intervjupersonernas samtycke 
spelade vi in intervjuerna på bandspelare. Fördelen med att spela in på 
bandspelare är att man får med allt som sägs och på så sätt är det lättare att 
analysera materialet senare (Kvale, 1997). Intervjuerna tog cirka 40 minuter 
vardera att genomföra. 

3.3.4 Bearbetning och analys 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa. Då vi inte hade för 
avsikt att göra tolkningar av texten, som man exempelvis gör inom 
hermeneutiken (Kvale, 1997), tog vi inte med pauser, suckanden eller liknande. 
Vi inspirerades snarare av meningskoncentrering då vår avsikt var att finna 
gemensamma mönster (Kvale, 1997) från intervjuerna som kunde representera 
resultatet från företagsledningen. Efter transkriberingen läste vi var och en 
igenom samtliga intervjuer för att få en helhetsbild. Vi strukturerade sedan upp 
vad de enskilda hade svarat och jämförde sedan svaren mellan de intervjuade för 
att se vilka likheter och skillnader som fanns. Sedan gick vi tillsammans igenom 
materialet och diskuterade fram vilka delar ur materialet som var relevanta för 
vår studie. Vid presentation av citaten hade vi för avsikt att inte visa vem som 
uttalade vad. Detta för att man i möjligaste mån inte skulle kunna koppla ihop 
citaten med enskilda individer. Dessutom fördelade vi citaten på så sätt att 
samtliga intervjupersoner representerades. 
 
Då vi presenterar resultaten från intervjustudien och uttalar oss om ledningen 
innebär detta endast de tre intervjupersonerna, inte de övriga i ledningen. 
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3.4 Enkätstudien 
3.4.1 Skapandet av enkät 
Då vi skulle konstruera vår enkät (bilaga 4) började vi, utifrån vår teoretiska 
referensram, med att identifiera fem olika områden som skulle fånga 
medarbetarnas uppfattning om sin arbetsgivare. Dessa områden var 
arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ledarskap, belöning och sociala behov.  
Enkätfrågorna konstruerades sedan efter dessa områden. Stor del av enkäten 
skapades med hög grad av standardisering och hög grad av strukturering, vilket 
innebär att enkäten innehöll ett antal påståenden med fasta svarsalternativ (Patel 
& Davidson, 2003). För att kunna mäta medarbetarnas uppfattningar använde vi 
oss utav en så kallad Likert-skala, ett instrument för att mäta attityder (Patel & 
Davidson, 2003). Enkäten kom även till viss del att bestå av frågor med låg grad 
av strukturering, vilket innebar att respondenten fick möjlighet till större 
svarsutrymme (Patel & Davidson, 2003) för att med egna ord beskriva 
fenomenet.  
 
Vi inledde enkäten med bakgrundsfrågor som innehöll avdelning, kön, ålder, 
anställningstid, familjesituation samt utbildningsnivå. Vidare formulerades 
påståenden med fasta svarsalternativ som bestod av en sexgradigskala från 
"instämmer helt" till "instämmer inte alls" (nr 1-29 och 22). Av dessa var fem 
påståenden negativt formulerade (nr 3, 6, 7, 11 och 16) och de var slumpvis 
fördelade bland de positivt formulerade påståendena. Mot slutet av enkäten 
placerades de öppna frågorna. Vid fråga 21 fick respondenten svara med egna 
ord och på fråga 23 fick respondenten ta ställning genom att svara ja eller nej. 
Sista frågan, nummer 24, var helt öppen för egna kommentarer om respondenten 
önskade tillägga något. 
 
Innan vi delade ut enkäten kontrollerades den av vår handledare på universitetet 
samt några närstående och efter några kommentarer från dem gjordes vissa 
mindre justeringar. 

3.4.2 Urval 
Då urvalet av undersökningsgrupp till enkätstudien skulle göras diskuterades 
detta tillsammans med vår kontaktperson på företaget. Vi kom då fram till att vi 
skulle vända oss till den avdelningen med flest antal medarbetare. Detta på 
grund av att vi ville fånga så många individers uppfattningar som möjligt. I 
denna avdelning ingick även ett antal mindre avdelningar med flera olika 
tjänstepositioner. Vi valde dessutom att endast vända oss till medarbetarna vilket 
medförde att ingen person med chefsbefattning deltog i enkätstudien. 
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3.4.3 Bortfall  
Vid vår enkätstudie delade vi ut 63 enkäter och svarsfrekvensen blev 71 procent, 
vilket resulterade i ett externt bortfall på 18 stycken. Det interna bortfallet för 
bakgrundsfrågorna förekom vid kön, ålder och anställningstid (1 st), sambo/gift 
(2 st) samt barn som bor hemma (6 st). Vid påstående 4, 10, 11, 13, 16 och 22 
hade vi ett internt bortfall.  Vid påstående 12 var det tre interna bortfall och vid 
fråga 23 var det fyra interna bortfall. På den öppna frågan, nummer 21, var det 
19 interna bortfall.  

3.4.4 Datainsamling 
Inför enkätstudien informerade vår kontaktperson den berörda avdelningen om 
syftet med studien samt vilka som genomförde den.  Vi konstruerade även ett 
missiv (bilaga 3) där vi förklarade för respondenten vilka vi var, syftet med 
studien, att deltagandet var frivilligt samt att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt. Missivet och enkäten lades sedan ner tillsammans i ett kuvert och 
delades ut av medarbetarnas närmsta chef. Respondenterna ombads lägga de 
ifyllda enkäterna i det bifogade svarskuvertet, märkt med universitetets logotyp, 
och lämna det i vår kontaktpersons postfack. För att försöka få in fler enkäter 
skickades en påminnelse till samtliga i undersökningsgruppen via e-post från vår 
kontaktperson. 

3.4.5 Databearbetning 
För att bearbeta vårt material kodade vi de kvantitativa data som framkom från 
undersökningen. Den registrerade sedan i statistikprogrammet SPSS. De öppna 
frågorna i enkäten analyserades på ett liknande sätt som resultaten från 
intervjuerna, vilket innebär att vi sökte efter gemensamma mönster som kunde 
representeras av undersökningsgruppen. 
 
För att få en första helhetsbild av vårt undersökningsmaterial skapade vi 
frekvenstabeller för varje påstående. Resultatet från frekvenstabellerna 
presenteras i den kodade enkäten (bilaga 4). Vi fortsatte att bearbeta vårt 
material genom att utföra ett korrelationstest med hjälp av Pearsons 
produktmomentkorrelation. Detta test gjordes för de påståenden som ingick i de 
fem olika områdena som enkäten var konstruerad utifrån.  Här visade det sig att 
påståendena gällande ledarskap korrelerade och detta skapade vi ett index av 
(bilaga 5:B). För att beräkna om det fanns några skillnader i uppfattning utifrån 
våra bakgrundsfrågor utfördes t-test för två oberoende stickprov. Dessutom 
utförde vi en envägs ANOVA, för att beräkna om det fanns några skillnader i 
uppfattning mellan de olika avdelningarna. Ytterligare detaljer kring de olika 
statistiska beräkningarna redovisas i bilaga 5. 
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Vi valde att stryka påstående 11 då vi ansåg att detta påstående inte svarade bra 
på våra frågeställningar vilket då inte var relevant för studiens syfte.  Med 
hänsyn till respondenterna valde vi även att inte presentera resultaten från fråga  
21 då det är respondenternas egna ord. För att inte göra påstående 20 ("jag anser 
att organisationen är en bra arbetsgivare") onödigt svårförstådd i enkäten har vi 
använt ordet "bra" istället för "attraktiv".  
 
Då vi presenterar resultaten från enkätstudien och uttalar oss om medarbetarna 
innebär detta endast de medarbetare som svarat på enkäten, inte de övriga på 
företaget. 
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4 RESULTAT 
 

I kapitlet redovisas de resultat som framkommit i studien. Inledningsvis 
presenteras resultaten från intervjustudien som sedan följs av resultaten från 
enkätstudien. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning. 

 

4.1 Hur kan företagsledningens arbete för att 
organisationen ska vara attraktiv att 
arbeta i karaktäriseras? 

4.1.1 Hur karaktäriserar ledningen en attraktiv 
arbetsgivare? 

Vid intervjun ställde vi frågan vad det innebär för intervjupersonerna att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Något som ledningen tydligt framhåller är att det är 
viktigt att företaget har en positiv företagskultur, vilket innebär att det är en bra 
stämning bland medarbetarna där man trivs tillsammans. 
 

 "… jag tror att det viktigaste är grundstämningen i företaget, att det 
känns bra, att det är framåt och att folk mår bra och tycker det är kul att 
gå till jobbet." 

 
Ytterligare en faktor som de intervjuade lyfter fram är att organisationen bör 
ledas på ett sätt som engagerar och utvecklar medarbetarna. De menar att 
beslutsfattandet bör finnas ute bland medarbetarna för att de ska ha möjlighet att 
påverka och känna sig delaktiga i organisationen.   
 

"En attraktiv arbetsgivare för mig är en arbetsgivare som kan 
tillhandahålla eller har en organisation där man har möjlighet att 
utvecklas. Man har bra ledare, man har möjlighet att påverka och vara 
med, vara delaktig i förändringsarbete till exempel." 

 
Vidare är personalvård och lön viktiga delar för att vara attraktiv som 
arbetsgivare enligt ledningen. I personalvården ingår en bra fysisk arbetsmiljö 
och förutsättningar för förebyggande friskvård såsom exempelvis 
träningsmöjligheter. Dessutom ska arbetsgivaren betala ut en relevant och 
marknadsmässig lön. 



 

 25

”Sen tror jag på att det är faktorer som, alltså allmän personalvård hur 
man ser på personalen. Då tänker jag på träningsmöjligheter, 
arbetsmiljöfrågor vid smutsiga arbeten och sådana saker.” 
 
”Jag tror också att hur som helst så är ju alltid lönen en viktig del. Att 
man har marknadsmässiga löner tror jag är verkligen en grej som drar.” 

4.1.2 Hur uppfattar ledningen att de arbetar för att vara 
en attraktiv arbetsgivare? 

Något som de intervjuade anser att ledningen arbetar aktivt med är att 
organisationen ska ha en gemensam värdegrund, vilket innebär att det ska finnas 
en samsyn på hur man ska vara och agera. Dessa baseras på kärnvärden; 
kundnära, professionella, offensiva, stabila och engagerade, dessa har 
personalen själva arbetat fram. Genom att levandegöra kärnvärdena försöker de 
skapa en positiv arbetsmiljö och god stämning på företaget. Däremot framkom 
det inte vid intervjuerna att organisationen har en konkret formulerad 
personalidé. För att ytterligare skapa förutsättningar för god social atmosfär har 
företaget en egen husmor som serverar fri frukost varje dag och något lite extra 
på fredagar. De arbetar även med personalvård såsom träningsmöjligheter och 
den fysiska arbetsmiljön i form av bra ergonomiska hjälpmedel. 
 

”Det jag vill nämna är att det vi gör just nu är verkligen det här med att 
vara en attraktiv arbetsgivare är att vi jobbar då med vår gemensamma 
värdegrund, våra kärnvärden…” 

 
”Sen har vi ju även jobbat med att erbjuda ett paket av olika förmåner 
kan man väl säga då. Lönen är ju grunden då, men vi har ju ett 
bonussystem, vi har träningskort, vi har frukost, fri frukost då när alla 
får smörgås och kaffe…” 

 
Något som ledningen också anser att de arbeta med för att vara en attraktiv 
arbetsgivare är att ge konkurrenskraftiga och marknadsmässiga löner. Företaget 
har ett bonussystem samt individuell lönesättning där de vill kunna belöna 
medarbetare som presterar mer än vad som förväntas från dem. Även om de 
anser att lönerna inte skiljer markant mellan olika grupper och individer så är det 
ändå en form av instrument att använda för att belöna individer som gör något 
extra.  
 
Ledningen anser att organisationen leds på ett sätt som ger medarbetaren 
utvecklingsmöjligheter och de strävar efter att medarbetaren ska vara delaktiga 
och få en helhetsbild av företaget. Detta görs bland annat genom olika 
utbildningar, men även genom att uppmuntra medarbetarna att söka tjänster som 
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annonseras internt. Alla rekryteringar som sker annonseras först internt innan de 
går ut externt. Ytterligare ett sätt för att få medarbetarna delaktiga är att 
ledningsprotokoll läggs ut på intranätet så alla kan ta del av vad som händer och 
sker i organisationen. Företaget arbetar även genom hela företaget där 
medarbetarna får vara med vid de processer som finns. 
 

”…det här med utvecklingsmöjligheter så annonserar vi alla tjänster 
internt först, för att visa att vi vill att man ska utvecklas inom 
företaget…” 
 
”Man sitter i projektgrupper eller man är processledare eller ingår i en 
del i en viss process som också gör att man får en mera helhetsbild av 
företaget. Man blir involverad i saker och ting som man kanske annars 
inte skulle bli involverad i.” 

 
Genom att satsa på ovanstående hoppas man få medarbetaren att känna 
delaktighet i företaget och att man har en möjlighet att påverka i olika 
beslutsprocesser. 

 
De intervjuade anser att ledningen arbetar med att få medarbetarna att känna 
engagemang i företaget och att få dem att känna att deras insatser är viktiga och 
att det bidrar med något till organisationen.  
 

”Att alla är engagerade och tror på det här är väl det viktigaste. Att man 
tycker att det här är viktigt och att det bidrar. För någonstans så är vi ju 
ett företag, någonstans ska det ju bidra till resultatet så man måste ju tro 
på att glada och nöjda medarbetare påverkar resultatet i slutändan. Det 
är jätteviktigt.” 

 
De intervjuade framhåller även att arbetet med arbetsgivarvarumärket och 
arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är inte något som utvecklas på kort 
tid utan att det måste ses som ett långsiktigt arbete. 
 

”…det är ett långsiktigt arbete. Om vi pratar om Employer Branding och 
varumärke så är det ju ingenting man utvecklar på kort tid utan det här 
är ju ett långsiktigt arbete.” 

 
Vi frågade de intervjuade om det var något som de ansåg att organisationen 
kunde blir bättre på för att vara en attraktiv arbetsgivare. Här svarade samtliga 
att något de upplevde som kunde blir bättre var ledarskapet. Detta är även ett 
område som de har börjat arbeta mer aktivt med. De eftersträvar ett mer tydligt 
och homogent ledarskap. 
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”Vi måste liksom närma oss, det är idag ett litet glapp mellan ledning 
och medarbetare av olika anledningar som har skett över tiden, som inte 
är bra. Så jag tror att för att man ska känna att det är en riktigt bra 
arbetsgivare måste man känna ett större förtroende för ledningen än man 
har idag.” 
 
”Det är ju bland annat ledarskapet. Att bli kraftfullare och ha ett 
gemensamt ledarskap så att säga, att hämta kraften, att ha ännu mer 
samarbete och jobba tillsammans. Så det är därför vi gör den här stora 
satsningen nu kring ledarskapet.” 

4.1.3 Synen på organisationen som attraktiv arbetsgivare 
Ledningen anser att organisationen är en attraktiv arbetsgivare. De menar att 
organisationen tar hand om sin personal och att de har låg personalomsättning. 
Vidare anser de att organisationen arbetar på ett bra sätt med strukturfrågor 
exempelvis hur de arbetar med ledarskap, medarbetarskap, delaktighet samt 
utveckling. De anser också att organisationen har en positiv stämning och att de 
bryr sig om varandra med ett trevligt bemötande.  
 

"Absolut, det tycker jag faktiskt /…/ sedan är det ju också allt runt 
omkring, trivselgörande faktorer och friskvårdsaktiviteter också att ja, 
jag ser absolut att det är en väldigt attraktiv arbetsgivare." 

4.1.4 Varför ska en arbetsgivare vara attraktiv? 
Ledningen framför att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna attrahera och behålla bra personal, vilket är en viktig framgångsfaktor. 
 

”Ja, det är ju jätteviktigt. Det är ju medarbetarna som gör jobbet, så ju 
bättre individer man får in och ju längre de presterar desto bättre mår 
företaget desto bättre resultat gör företaget.” 

 
Om företaget lyckas attrahera de kandidater de vill ha ute på marknaden och att 
få bra personal att stanna kvar i organisationen blir företaget konkurrenskraftig. 
Ledningen anser att det är extra viktigt för just deras organisation då det är ett 
tjänsteföretag där medarbetarna är kundnära. Dessutom är det kostsamt att 
rekrytera ny personal. 
 

”…Det vill säga det här med varumärket så att säga. Och det märker 
man ju att det är ju många som söker till XX för att de har hört att vi är 
bra som arbetsgivare, att vi har, att vi är attraktiva. Det får man jobba 
hårt för, just varumärket. Men sen är det ju även de som redan finns inne 
i huset. Att det stannar kvar. För det är ju otroligt kostsamt att rekrytera 
nytt.” 
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4.2 Vad anser medarbetarna om företaget som 
arbetsgivare? 

För att underlätta läsningen i detta avsnitt vill vi förtydliga att detaljer kring de 
beräkningar som har gjorts finns samlade i bilaga 5, här finns även den 
bedömningsskala som vi utgått ifrån då vi analyserat resultaten. Vi vill även 
uppmärksamma att resultaten från påståendena i enkäten är graderade från ett till 
sex där sex alltid är ett positivt värde oavsett hur påståendet är formulerat.  

4.2.1 Undersökningsgruppens sammansättning 
Undersökningsgruppen består av 63 personer varav 45 personer svarade. 
Åldersmässigt befinner sig gruppen mellan 20 år och 62 år där medelåldern är 
42 år. Av dessa är nio män och 35 kvinnor, en svarande valde att inte fylla i kön. 
Den som har arbetat längst på företaget har varit där i 36 år och den senaste 
anställdes för ungefär ett år sedan, igenomsnitt är anställningstiden hos 
undersökningsgruppen 11 år. I undersökningsgruppen har 3 personer 
grundskoleutbildning, 24 personer gymnasieutbildning och 18 personer 
eftergymnasial utbildning. 34 personer är gifta eller sambo och 25 personer har 
barn som bor hemma.  

4.2.2 Anser medarbetarna att organisationen är en 
attraktiv arbetsgivare och har de för avsikt att stanna 
inom organisationen? 

Resultatet visar att medarbetarna anser att organisationen är en attraktiv 
arbetsgivare. Detta då samtliga svarar på den övre delen av skalan (bilaga 4, nr 
20). I figur 2 nedan presenterar vi antalet svarande per svarsalternativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Medarbetarnas uppfattning om organisationen som arbetsgivare 
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på företaget de närmsta fem åren?

30

4

11
Ja
Nej
Bortfall

Vidare visar vår undersökning att nästintill samtliga av de svarande kunde 
rekommendera andra att söka sig till organisationen. Av 44 personer svarade 43 
(bilaga 5:E) att de kunde rekommendera andra att söka sig till deras arbetsplats, 
en svarade att denne inte kunde rekommendera andra att söka sig till 
arbetsplatsen medan en person valde att avstå från att svara (bilaga 4, nr 22).  
 
Då det gäller frågan om medarbetarna har för avsikt att stanna inom 
organisationen de närmsta åren, svarar 30 personer att de hade för avsikt att 
stanna.  11 personer svarar att de inte har för avsikt att stanna och fyra valde att 
avstå från att svara på frågan (bilaga 4, nr 23). Detta framgår av figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Medarbetarnas uppfattning om de 

tror att de kommer att vara kvar på företaget 

4.2.3 Vad påverkar medarbetarnas uppfattning? 
Här kommer vi att presentera de resultat som framkommit i studien gällande 
arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ledarskap, belöning och sociala behov 
 
Arbetsuppgifter  
Vi kommer här att presentera medarbetarnas uppfattningar om deras 
arbetsuppgifter. Resultatet nedan i figur 4 visar att medarbetarna upplever en 
hög variation i sina arbetsuppgifter och att de upplever arbetsuppgifterna som 
meningsfulla. Dessutom anser de att målen med deras arbetsuppgifter är tydliga. 
Ett resultat som skiljer sig något åt är påstående 6 där medelvärdet ligger något 
lägre än de övriga. Detta kan tydas som att deras möjligheter att påverka sina 
arbetsuppgifter är ganska små (bilaga 4, nr 5, 6, 7 och 8). 
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Figur 4. Påståenden kring arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Då vi har analyserat resultaten vad gäller medarbetarnas uppfattning om 
utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen har cirka 75 procent (bilaga 5:E) av 
medarbetarna svarat att de anser att det finns utvecklingsmöjligheterna på 
arbetsplatsen. Cirka 23 procent (bilaga 5:E) har svarat att de anser att det inte 
finns möjligheter till utveckling (bilaga 4, nr 13). Vidare svarar cirka 59 procent 
(bilaga 5:E) att det finns möjlighet att prova på andra tjänster inom 
organisationen (bilaga 4, nr 14).  
 
Ledarskap  
För att få fram vilken uppfattning de svarande hade kring ledarskapet skapade vi 
index ledarskap (bilaga 5:B) som handlade om hur medarbetaren upplever att 
hon/han får stöd, feedback samt information från sin närmsta chef. Resultatet 
från index ledarskap visar ett medelvärde på 4,4, vilket kan tydas som att 
medarbetarna anser att de är ganska nöjda med sin närmsta chef. 
 
Då det gäller medarbetarnas uppfattning om hur företagsledningen informerar 
om olika förändringar som sker i organisationen (bilaga 4, nr 18) visar resultaten 
att cirka 80 procent (bilaga 5:E) anser att de får information regelbundet från 
ledningen.  Vidare har cirka 60 procent (bilaga 5:E) svarat att de känner sig 
delaktiga när förändringar ska genomföras i organisationen (bilaga 4, nr 19). 
 
Lön 
Ett antal påståenden ställdes som rör medarbetarnas lön. Dessa handlar om hur 
nöjda medarbetarna är med sin lön, om de anser att de kan påverka sin lön samt 
om företaget har ett bra belöningssystem (bilaga 4, nr 9, 10 och 12). I figur 6 
presenterar vi hur många som har svarat på varje svarsalternativ. Här kan vi se 
att de flesta av de svarande inte är nöjda med sin lön. Detta kan vi se då 31 
personer har markerat sin uppfattning mellan nivå ett och tre, 14 personer  
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mellan nivå fyra och sex där ingen person har markerat sin uppfattning på nivå 
sex. Resultaten visar att cirka 56 procent (bilaga 5:E) av medarbetarna anser att 
om det presterar bra kan detta påverka deras lön positivt och 51 procent (bilaga 
5:E) anser att företaget har ett bra belöningssystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Medarbetarnas uppfattning om lön 
 
Sociala behov 
Sociala behov handlar om arbetsplatsen har ett bra arbetsklimat och om 
medarbetarna trivs med sina kollegor. Det handlar även om företaget skapar 
förutsättningar för de anställda att umgås på arbetsplatsen samt om de anser att 
arbetsgivaren ger dem förutsättningar för att få bra balans mellan privatliv och 
arbetsliv (bilaga 4, nr 1, 2, 3 och 4). Detta framgår av figur 7 nedan. Här kan vi 
se att en stor del av de svarande anser att det är ett bra arbetsklimat på företaget 
och att de trivs med sina kollegor. De svarandes uppfattningar om 
förutsättningarna för att umgås socialt på arbetsplatsen visar att cirka hälften 
tycker att det ges möjligheter för att umgås. En stor del av de svarande anser att 
företaget ger möjligheter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. 
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Figur 7. Medarbetarnas uppfattning om arbetsklimat, kollegor, förutsättningar att  
umgås och balansen mellan privatliv och arbetsliv 

 
I den öppna frågan (bilaga 4, nr 21) där medarbetarna med egna ord förklarade 
om de ansåg att organisationen var en bra respektive mindre bra arbetsgivare 
framkom att flera personer ansåg att det positiva med organisationen var 
förmånerna och arbetsklimatet. De flesta som skrev något negativt om företaget 
tog upp att lönerna var för låga.  

4.2.4 Skillnader i uppfattning 
I resultatet undersöktes om det fanns skillnader i uppfattning mellan grupper av 
anställda om man uppfattar företaget som en bra arbetsgivare (bilaga 4, nr 20) 
och om deras uppfattning om lön (bilaga 4, nr 9). De bakgrundsvariabler vi valt 
att titta på är kön, ålder, anställningstid, sambo/gift, har barn som bor hemma 
och utbildningsnivå. Resultatet visade inte någon signifikant skillnad. 
 
Då vi testade skillnader mellan de olika avdelningarnas uppfattning om lön 
framkom ingen signifikant skillnad, men vid en jämförelse av de olika 
avdelningarnas medelvärde kunde vi se en viss skillnad. Resultatet redovisas i 
form av medelvärden per avdelning i figur 8 som visar att avdelning A och C 
anser att lönen är låg och avdelning B, D och E anser att den är ganska låg 
(bilaga 5:C). 

Kollegor

42

3
Arbetsklimat

4

41

Mindre bra
Bra
Bortfall

Balans mellan privatliv och arbetsliv

9
1

35

Förutsättningar att umgås

23 22



 

 33

Medelvärden gällande förutsättningar 
för de anställda att umgås

1
2
3
4
5
6

A B C D E
Avdelning

M
ed

el
vä

rd
e

Medelvärden lön per avdelning

1

2

3

4

5

6

A B C D E

Avdelning

M
ed

el
vä

rd
e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Skillnader i uppfattning om lön mellan avdelningar 
 
Vidare framkom inte heller någon signifikant skillnad då vi testade skillnader 
mellan avdelningar gällande uppfattning om förutsättningar att umgås på 
arbetsplatsen. Även här kunde vi se en viss skillnad mellan avdelningarna då vi 
jämförde de olika medelvärdena, vilket presenteras nedan i figur 9. Resultatet 
visar att avdelning A och C ligger lägre i medelvärde till skillnad från övriga 
avdelningar (bilaga 5:D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Skillnader i uppfattning om förutsättningar för de anställda att umgås 

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkom att ledningen anser att de arbetar för att 
organisationen ska ha en gemensam värdegrund med hjälp av dess kärnvärden. 
Genom att levandegöra dessa vill de skapa en bra arbetsmiljö och en positiv 
stämning på företaget. De arbetar även med personalförmåner, exempelvis 
träningskort och frukost. Dessutom arbetar de för att ha marknadsmässiga och 
konkurrenskraftiga löner med bonussystem och individuell lönesättning. De 
arbetar även för att medarbetarna ska ha utvecklingsmöjligheter genom 
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utbildningar, deltagande i projekt och genom att uppmuntra medarbetarna att 
söka lediga tjänster inom organisationen. Detta menar ledningen ger 
medarbetarna en helhetsbild av företaget och en känsla av delaktighet. Något 
som ledningen anser att de bör arbeta mer med är ledarskapet vilket de arbetar 
aktivt med. 
 
Sammanfattningsvis framkom i enkätstudien att flertalet svarande anser att 
organisationen är en attraktiv arbetsgivare, att de har för avsikt att stanna kvar 
inom organisationen och att de kan rekommendera andra att söka sig dit. Det 
framkom även i resultaten att medarbetarna överlag är nöjda med sina 
arbetsuppgifter och de anser att det finns utvecklingsmöjligheter för dem. 
Däremot tycker en del att de inte har möjlighet att prova på andra tjänster inom 
organisationen. De svarande är ganska nöjda med sin närmsta chef. De anser 
även att företagsledningen informerar om förändringar och de känner 
delaktighet. Flertalet av medarbetarna är inte nöjda med sin lön och strax över 
hälften anser att de inte har möjlighet att påverka sin lön genom prestation. 
Ungefär hälften anser att belöningssystemet är bra. Större delen av medarbetarna 
anser att företaget har ett bra arbetsklimat och de trivs med sina kollegor. Det är 
även en stor del av de svarande som anser att företaget skapar bra förutsättningar 
för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Däremot menar cirka hälften 
att det inte finns förutsättningar att umgås socialt på arbetsplatsen.  
 
Vi har inte hittat några signifikanta skillnader i uppfattning mellan grupper av 
anställda om man uppfattar företaget som en bra arbetsgivare eller om deras 
uppfattning om lön utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid, 
sambo/gift, har barn hemma och utbildningsnivå. 
 
Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan de olika avdelningarnas 
uppfattning om lön och bra förutsättningar att umgås på arbetsplatsen. Däremot 
kunde vi se en viss skillnad mellan avdelningarna då vi jämförde medelvärden. 
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5 METODDISKUSSION 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens upplägg och tillvägagångssätt. I 
första avsnittet reflekterar vi över våra metodologiska utgångspunkter. Detta 
följs av två avsnitt där vi först diskuterar genomförandet av intervjustudien och 
sedan genomförandet av enkätstudien. Vidare reflekterar vi över vår 
förförståelse och etiska aspekter. Vidare diskuterar vi kring undersökningens 
validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring 
resultatens generaliserbarhet. 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter  
Efter vi genomfört undersökningen diskuterade vi kring våra metodologiska 
utgångspunkter. Vi kom vi fram till att kombinationen av en kvantitativ och 
kvalitativ forskningsinriktning fungerade i det stora hela. Däremot uppkom 
några få svårigheter och vi diskuterade hur resultatet hade kunnat utfalla om vi 
valt endast en forskningsinriktning. 
 
Om vi valt kvantitativ forskningsinriktning hade detta inneburit att vi skulle ha 
genomfört en enkätstudie även med företagsledningen. Fördelen med detta hade 
varit att både ledningen och medarbetarna hade fått svara på nästan exakt samma 
frågor. Detta hade kanske underlättat vid databearbetningen då vi skulle jämföra 
resultaten, eftersom vi då haft samma underlag från de båda 
undersökningsgrupperna att utgå ifrån. Till viss del kunde vi se denna brist i vårt 
arbete då vi skulle jämföra uppfattningarna mellan ledning och medarbetare. Det 
blev en viss svårighet då vi skulle tolka resultatet eftersom vi inte hade ställt 
exakt samma frågor till både ledning och medarbetare. Däremot tror vi ändå inte 
att detta hade varit ett bättre alternativ. Exempelvis tror vi att en nackdel hade 
varit att vi skulle ha kunnat leda in dem på olika områden som de själva inte 
hade funderat över, vilket inte var vårt syfte. Vårt syfte var att få fram deras 
beskrivningar med egna ord och egna reflektioner kring hur ledningen arbetade 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi inte att vi skulle ha fått fram 
på samma sätt genom en enkätstudie.  
 
Om vi valt kvalitativ forskningsinriktning hade detta inneburit att vi skulle ha 
genomfört en intervjustudie även med medarbetarna. Precis som ovan tror vi 
fördelen hade varit att vi hade kunnat ställa samma frågor till både ledning och 
medarbetare, vilket kanske skulle ha underlättat tolkningen av resultatet. 
Ytterligare en fördel med att intervjua medarbetarna hade kunnat vara att vi fått 
en mer beskrivande bild av organisationen som arbetsgivare genom de 
intervjuades egna ord och reflektioner. Däremot upplevde vi att om vi hade valt 
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att genomföra intervjuer med medarbetarna hade vi inom ramen för detta arbete 
fått begränsa oss till att endast intervjua ett fåtal medarbetare. Eftersom vårt 
syfte var att fånga så många individers uppfattningar som möjligt kände vi att 
detta var inte något alternativ.  

5.2 Intervjustudien 
Något som vi upptäckte då vi genomfört intervjustudien var att vi önskade att vi 
haft fler och mer tydliga frågor kring den interna delen av Employer Branding. 
Dessutom hade vi gärna haft fler stödpunkter under vissa frågor för att bättre 
fånga ämnet. Däremot upplevde vi att det underlättade med en intervjuguide 
som i alla fall delvis var baserad på den teoretiska referensramen för att få svar 
på vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
Vidare diskuterade vi kring det sätt vi gick tillväga då vi gjorde urvalet av 
intervjupersoner. Det bästa för att få ett tillförlitligt resultat skulle förmodligen 
ha varit att intervjua samtliga personer i företagsledningen. Detta var tyvärr inte 
möjligt då det inte fanns utrymme för att hinna hantera allt material. Vi skulle 
även ha kunnat göra ett slumpmässigt urval. Detta såg vi däremot inte som något 
alternativ då vi ville intervjua de personer som hade en central roll i att 
marknadsföra företaget och aktivt arbeta med övergripande personalfrågor. Vi 
diskuterade även om bortfallet av intervjun med VD har påverkat resultatet. Vi 
tror dock inte att det har påverkat resultatet något nämnvärt då de övriga 
intervjupersonerna hade så likartade svar.  
 
Något vi också diskuterade var om det var en fördel eller nackdel att skicka ut 
informationsbrevet inför intervjun. Vår tanke bakom detta var att de skulle 
kunna reflektera över ämnet innan intervjutillfället. Det kan diskuteras om det 
var en fördel eller nackdel.  Om de inte skulle få reda på ämnesområdet innan så 
skulle kanske deras svar blivit än mer ärliga och svaren skulle ligga dem nära 
tillhands. Vi trodde ändå inte att detta vore ett bra sätt att arbeta på. Vi ansåg att 
personen borde få ta ställning till om de ville bli intervjuade inom ämnet samt att 
vi trodde att svaren skulle bli något trovärdiga om personen fick möjlighet till 
reflektion.  
 
Vi anser att det var bra att sitta på personernas arbetsplats och vi upplever inte 
att de blev störda av att vi spelade in intervjuerna på band. Under intervjuerna 
var vi båda närvarande och delaktiga där vi valde att ställa varannan fråga var. 
Ibland inflikade vi i varandras frågor, vilket bidrog till att det blev en mer 
avslappnad dialog. Vi ansåg även att det var bra att båda var med under 
intervjuerna, då vi kunde diskutera intervjuerna efteråt för att se att vi hade 
uppfattat respondentens svar på samma sätt. Kvale (1997) menar att intervjuaren 
är ett redskap och att intervjua är ett hantverk. Med detta menar han att 
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intervjuaren påverkar hur resultatet av intervjun blir beroende på hur duktig 
intervjuaren är. Vi anser oss själva vara amatörer när det gäller att intervjua, 
men hoppas på att detta inte har påverkat resultatet negativt. Att intervjuaren kan 
påverka intervjun är dock något man kan ha i åtanke.  
 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar ville vi få fram de mest 
relevanta svaren från intervjuerna genom att söka mönster. Då svaren visade sig 
vara väldigt liktydiga kändes detta som ett bra sätt att arbeta på. Att till exempel 
tolka texten i likhet med hermeneutiken var för oss inte ett alternativ, då det inte 
var syftet med studien. 

5.3 Enkätstudien 
Inför enkätstudien var vår önskan att vi skulle skapa enkäten efter att ha 
genomfört intervjuerna med personerna ur ledningen. Detta blev dock inte 
möjligt då vi fick anpassa oss till de tider som företaget kunde avsätta för 
intervjuer. Vi tror att om detta hade varit möjligt så skulle det kunna ha hjälpt 
oss att ställa andra och kanske bättre frågor till medarbetarna. Vi utgick 
visserligen från teorin då frågorna till enkäten skapades, men det hade varit 
intressant att ta upp de delar som ledningen beskrivit för att se hur medarbetarna 
hade ställt sig till det. Vi vet exempelvis i efterhand att om vi hade haft 
möjlighet att utföra detta så skulle vi ha skapat fler frågor som berörde 
ledningen. Dessutom hade vi även skapat frågor kring företagets värderingar, 
exempelvis om medarbetarna delar företagets värderingar samt om de var 
medvetna om företagets affärsidé.  
 
Då vi skapade enkäten diskuterade vi om vi skulle ha ett jämnt eller ojämnt antal 
svarsalternativ. Patel & Davidson (2003) nämner något som kallas för 
"centraltendensen", detta betyder att de flesta har tendensen att ge svar som 
ligger nära mitten. Om man använder sig utav en skala med fler svarsalternativ 
så sprider sig svaren bättre. Vidare menar Patel & Davidson (2003) att man kan 
undvika centraltendensen genom att välja ett jämnt antal svarsalternativ. Vi 
ansåg att detta var ett bra sätt och valde såtillvida att använda oss utav sex 
svarsalternativ för att öka spridningen på svaren och undvika centraltendensen. 
Då vi bad vår handledare samt anhöriga att läsa igenom och kommentera 
enkäten tror vi att detta ökade chansen till att få en bra enkät, med frågor som är 
relevanta och lätta att förstå.  
 
Från början var vår ambition att genomföra en totalundersökning på företagets 
samtliga anställda, exklusive företagsledningen. Vi ansåg att detta skulle kunna 
öka studiens reliabilitet (Thurén, 1991). Det visade sig dock att det skulle bli för 
mycket material för att hinna hantera på ett bra sätt. Det skulle även ha varit ett 
alternativ att ta ett stickprov då vi hade kunnat generalisera resultaten till hela  
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företaget. Vi valde istället att lämna enkäter till alla medarbetare på den största 
avdelningen på företaget vilket fångade stor del av organisationens anställda 
samtidig som vi kunde studera en hel avdelning.  Vidare upplevde vi detta som 
ett bra val då vi även skulle genomföra en intervju med chefen för denna 
avdelning. 
 
Det var ett relativt högt bortfall på en av avdelningarna, vilket möjligtvis kan ha 
påverkat resultatet. Vi valde dock att använda oss utav de svar som vi fick in 
från den avdelningen. Däremot valde vi att inte redovisa detta bortfall då vi 
befarade att detta skulle kunna härledas till den aktuella avdelningen och att 
detta skulle kunna ha upplevts som utpekande.  

5.4 Förförståelse 
När vi talar om förförståelse kan vi enkelt kalla det för förutfattade meningar 
(Thurén, 1991). Det handlar om att vi har en slags förståelse för allt runt om 
kring oss då vi genom vår uppväxt har lärt oss vad det är. I denna studie kunde 
det vara så att vi har en slags förförståelse för ämnet Employer Branding då vi 
har hört och läst om det innan vi påbörjade vårt arbete. Detta gjorde att vi gick 
in med denna förståelse när vi började skriva vår uppsats, uppsatsen blev på så 
sätt impregnerad av vår förförståelse vare sig vi ville det eller inte. Vi tror ändå 
att det kan vara bra att ha en viss förförståelse då det hade varit svårt att skriva 
inom ett ämne som man inte hade någon kunskap om. Vi diskuterade också om 
vår förförståelse kan ha påverkat arbetet på något sätt. Möjligtvis gjorde den det 
då vi hade en positiv inställning till Employer Branding, vilket skulle ha kunnat 
ha impregnerat arbetet. Detta då vi kanske omedvetet sökte efter den litteratur 
som stämde överens med vårt synsätt samt att frågorna i enkäten kan ha styrt 
respondenterna till att tänka positivt och inte givit dem utrymme att vara 
kritiska.  

5.5 Etiska aspekter 
Under forskningsprocessen är det många olika val som man bör ta hänsyn till, 
dessa är bland annat etiska överväganden. Det kan bland annat handla om att 
inte göra andras ord till sina egna. Detta kan man undvika genom att hänvisa till 
rätt referenser (Ekengren & Hinnfors, 2006), vilket är något som vi har försökt 
att vara noggranna med i vårt arbete. Den berörda undersökningsgruppen bör i 
förväg informeras om vilka det är som utför undersökningen, om syftet med 
undersökningen och undersökningens genomförande (Ekengren & Hinnfors, 
2006). Det informerade vi om till båda våra undersökningsgrupper. Vi valde att 
skicka ut information både inför intervjuerna och inför enkätstudien.  Dessutom 
informerades de intervjuade ytterligare om detta muntligt vid intervjun och 
medarbetarna informerades även om detta i missivet tillhörande enkäten. 
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Konfidentialitet kan förklaras som att man inte redovisar data i arbetet som kan 
härledas till individen (Kvale, 1997). Ekenberg & Hinnfors (2006) menar att 
man bör ta hänsyn till den grupp man studerar, för att inte kränka personernas 
identitet. I vår intervjustudie tog vi hänsyn till detta genom att inte hänvisa citat 
till en viss person. I vår enkätstudie tog vi hänsyn till detta genom att dels inte 
redovisa det stora bortfallet från en av avdelningarna och dels genom att vid vår 
databearbetning valde vi att avstå från att redovisa vissa statistiska resultat. 
Dessutom valde vi att presentera avdelningarna som A, B, C, D samt E och inte 
vid deras rätta namn. Dessa var även slumpmässigt namngivna, vilket innebar 
att de inte följde någon logisk ordning.  

5.6 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet handlar om studiens trovärdighet och är två 
återkommande och viktiga begrepp inom forskningen. Man kan enkelt förklara 
reliabilitet med om undersökningen är pålitlig och att validitet handlar om vi 
verkligen har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka och ingenting annat 
(Eliasson, 2006). Svensson & Starrin (1996) menar att begreppen validitet och 
reliabilitet inom den kvalitativa forskningen har ganska bestämda innebörder 
medan det i den kvantitativa forskningen finns olika synsätt på vad detta 
innebär. Trost (2007) diskuterar att detta är begrepp som inte bör användas vid 
kvalitativa studier. Han menar att man bör tala om studiens trovärdighet istället. 
Vi har ändå valt att diskutera reliabilitet och validitet vad gäller både 
intervjustudien och enkätstudien vilket presenteras nedan.  

5.6.1  Intervjustudien 
Då det handlar om reliabiliteten kan man enligt Svensson & Starrin (1996) 
diskutera om det finns något "konstant objekt". Med detta menar de att personen 
som intervjuas kan ha olika sinnesstämning, vilket skulle kunna påverka svaren i 
intervjun. Eliasson (2006) menar att reliabiliteten bestäms av hur mätningar 
utförs och bearbetas. Vidare menar hon att vid en kvalitativ undersökning kan 
man öka reliabiliteten genom att se till att inte missförstå den information man 
får av intervjupersonen. Vi försökte i vår studie att få en hög reliabilitet genom 
att vid intervjuerna försäkra oss om att vi hade förstått det som intervjupersonen 
har sagt. Om vi var osäkra på vad intervjupersonen menade under intervjun så 
bad vi personen att förtydliga resonemanget. Dessutom var vi båda närvarande 
vid intervjutillfället vilket vi tror kan bidra till högre reliabilitet. 
 
Gällande validiteten i denna studie så utgick vi från vårt syfte och våra 
frågeställningar för att undersöka det vi hade för avsikt att undersöka (Eliasson, 
2006). Då vi var två personer som intervjuade kan vi kalla detta för 
undersökningstriangulering. Detta är en metod för att öka validiteten och 
innebär att det är flera intervjuare som samlar information (Svensson & Starrin, 
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1996).  Vi försökte även att få högre validitet genom feedback från de 
intervjuade (Svensson & Starrin, 1996).  Detta gjorde vi genom att de 
intervjuade fick läsa igenom de resultat som kom fram vid intervjuerna för att 
försäkra oss om att vi tolkade intervjupersonerna rätt. 

5.6.2  Enkätstudien 
Reliabiliteten i en studie handlar om undersökningen är pålitlig, att den går att 
upprepa och då får samma resultat. Vi kan alltså säga att reliabiliteten är hög om 
vi kan lita på att resultaten i undersökningen går att upprepa (Eliasson, 2006). 
För att öka reliabiliteten i vår studie hade vi ställt olika frågor i enkäten inom 
samma område, som var avsedda att mäta samma sak, detta kan kallas för 
kongruens (Trost, 2007). Då vi bearbetade datan gjorde vi detta tillsammans för 
att minska risken för att data skulle kodas eller matas in fel. Precision handlar 
bland annat om att vara noggrann vid databearbetningen (Trost, 2007). 
 
Validiteten handlar om att man undersöker det man har för avsikt att undersöka 
(Trost, 2007; Eliasson, 2006; Patel & Davidson, 2003). Det är alltså viktigt att 
utgå ifrån syfte och frågeställningen för att på så sätt säkerställa att vi verkligen 
har undersökt det vi ville undersöka och ingenting annat (Eliasson, 2006). För 
att få hög validitet i enkätstudien har vi operationaliserat begreppen utifrån vår 
teoretiska referensram för att göra dessa mätbara (Eliasson, 2006).  

5.7 Generaliserbarhet 
De resultat som presenterades i denna studie gäller endast den grupp som 
studerades. Vi kan endast härleda resultaten från intervjuerna till de tre 
intervjupersonerna och vi kan endast härleda resultaten från enkätstudien till de 
personer som svarade på enkäten. Dock torde resultaten eventuellt kunna 
generaliseras, till en viss del, till liknande verksamheter och avdelningar. 
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6 RESULTATDISKUSSION 
 

Inledningsvis i kapitlet kommer resultatet från intervjustudien att diskuteras som 
följs av en diskussion av enkätstudiens resultat. Vidare diskuteras skillnaden 
mellan ledningens och medarbetarnas uppfattning om organisationen som 
attraktiv arbetsgivare. Därefter presenteras en sammanfattande slutsats som 
följs av avslutande reflektioner. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Hur kan företagsledningens arbete för att 
organisationen ska vara attraktiv att 
arbeta i karaktäriseras? 

Utifrån resultaten framkommer att ledningens arbete med att vara en attraktiv 
arbetsgivare visar att de anser att personalen är en viktig framgångsfaktor för 
företaget. Ledningen strävar efter att förmedla företagets värderingar som är 
kopplade till arbetsgivarvarumärket ut till sina medarbetare. Barrow & Mosley 
(2007) menar att de anställda ska kunna identifiera sina värderingar med 
arbetsgivarens värderingar. De menar vidare att om företaget lyckas med detta 
fungerar arbetsgivarvarumärket som ett verktyg för ledningen att förbättra 
företagets produktivitet och förbättra rekryteringsarbetet samt lyckas behålla bra 
personal. Även Price (2004) hävdar att de anställda som tar till sig 
organisationens kultur, värderingar och affärsmål är mer benägna att dela 
gemensamma mål med organisationen, arbeta för dessa mål och dela med sig av 
detta till andra människor. Det framkommer även i resultatet att ledningens 
arbete innebär att genom olika strategier marknadsföra organisationen som 
arbetsgivare gentemot sina medarbetare. Detta tolkar vi att de indirekt arbetar 
med intern Employer Branding för att kunna attrahera och behålla bra personal. 
I litteraturen kring intern Employer Branding beskrivs att det är viktigt att inte 
glömma att marknadsföra sig som arbetsgivare gentemot sin befintliga personal 
(Stranne, 2002) och att arbetsgivarvarumärket måste vinna tillit hos de anställda 
(Nilson, 2000). 
 
Att marknadsföra sig som arbetsgivare gentemot sin personal handlar till stor del 
om att lyckas få dem motiverade i arbetet. Genom att lyckas motivera sin 
personal kan man påverka deras attityder och värderingar (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). I resultaten framkommer att organisationen arbetar med 
olika strategier för att få sina medarbetare att känna sig motiverade i arbetet. 
Detta för att öka möjligheterna att förmedla företagets värderingar och på så sätt 
behålla bra personal inom organisationen. Vi kommer att presentera och 
diskutera några av de olika strategierna nedan.  
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Ytterligare ett sätt som företag kan arbeta med då det gäller intern Employer 
Branding är att ha en utformad personalidé. Hansson (1997) menar att 
personalidén är ett underlag för att forma personalmål och personalstrategier och 
som utgångspunkt blir det tydligt vad företaget behöver göra för att ta tillvara på 
de resurser man har. Då vi frågade ledningen om de har en utformad personalidé 
fick vi olika svar. Detta tolkar vi som att de inte har någon gemensam konkret 
utformad personalidé, som de arbetar utifrån när formar sina olika 
personalstrategier. Däremot kan vi se i resultatet att ledningen arbetar utifrån 
sina kärnvärden för att skapa en gemensam värdegrund och detta tolkar vi som 
att det är en form av en personalidé. 
 
Det visar sig i undersökningen att ledningen strävar efter att det ska vara en god 
och bra stämning i företaget och de vill att företaget ska ha en gemensam 
värdegrund. En strategi som framkommer är att genom att försöka levandegöra 
de kärnvärden som ligger till grund för företagets värderingar vill man skapa en 
positiv arbetsmiljö där personalen trivs och tycker det är kul att gå till arbetet. 
För att skapa sociala förutsättningar på arbetsplatsen har företaget fri frukost 
varje dag och det serveras något lite extra på fredagar. Price (2004) menar att det 
främst som driver människor att arbeta är vår sociala drivkraft. Han menar 
vidare att människor har ett behov av stöd, gemenskap och uppskattning vilket 
kan ges genom arbetet. Även Wolvén (2000) menar att arbetet kan ses som 
något som ger individen något i utbyte, detta då arbetet bland annat ger kontakt 
med andra människor och en känsla av identitet. Ytterligare en strategi är att 
ledningen arbetar med hälsofrämjande åtgärder i form av förebyggande arbete 
såsom exempelvis träningsmöjligheter. Dessutom erbjuds personalen 
ergonomiska hjälpmedel och de arbetar för att medarbetarna ska känna sig 
trygga och säkra på arbetsplatsen.  
 
Ledningen uttrycker att det är viktigt att organisationen leds på ett sätt som 
engagerar medarbetarna så att de känner en helhet i företaget och dess 
utveckling. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att det är viktigt att ge 
regelbunden information till sina anställda om företagets framtidsplaner så att 
anställda på alla nivåer känner sig delaktiga i företagets utveckling. Detta är 
något som ledningen berättar att de arbetar med på olika sätt. Exempelvis 
publiceras ledningsprotokoll ut på företagets intranät, detta för att ge 
medarbetarna möjlighet att få information om vad som händer i ledningen.  De 
satsar dessutom på ledarskapet och kulturen då detta är ett område som de anser 
att de behöver utveckla. Här strävar man efter att ha ett nära ledarskap som 
innebär ett bättre samarbete mellan ledning och medarbetare. Enligt Gummesson 
(2002) handlar det interna marknadsföringsarbetet mycket om att skapa 
relationer mellan ledning och anställda och mellan olika funktioner.  
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Docherty (1996) och Kaliprasad (2006) menar att ett sätt att motivera och 
behålla personal på är att skapa förutsättningar genom aktivt stöd för utveckling 
i arbetet. Docherty (1996) menar vidare att utveckling i arbetet kan göras genom 
att tillhandahålla formella utbildningar eller lärande genom arbetet. I resultaten 
kan vi se att ledningen arbetar för att få medarbetarna att utvecklas och känna 
engagemang genom att de får delta i olika projekt som genomförs i 
organisationen. Ledningen arbetar för att beslutsfattandet ska finnas ute bland 
medarbetarna så att de känner att de kan påverka och på så sätt känna sig 
delaktiga i organisationen. Detta kan även bidra till medarbetarna 
vidareutvecklas. Ytterligare ett sätt att utbilda personalen på är dels genom 
formella utbildningar och dels genom att uppmuntra medarbetarna att söka de 
tjänster som annonseras internt. 
 
I resultatet kan vi se att ledningen menar att för att vara en attraktiv arbetsgivare 
bör man betala marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner. På företaget 
använder man sig av ett bonussystem samt individuell lönesättning där man vill 
kunna belöna de som presterar mer än vad som förväntas från dem. Även om 
ledningen anser att det inte skiljer markant mellan de olika grupperna och 
individerna så är det ändå en form av instrument att använda för att kunna 
belöna individer som gjort något extra. I Porter and Lawler´s expectancy theory 
som handlar om belöning och prestation, beskrivs att individen anstränger sig 
bara om denne tror att det finns en möjlighet att uppnå det önskade målet. 
Vidare menar de att arbetet bör vara utformat så att effektiv prestation leder till 
belöning som individen själv uppskattar (Pinnington & Edwards, 2000). 
 
Ytterligare ett resultat som framkommer är att ledningen anser att arbetet med 
att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om långsiktigt arbete. Arnerup-Cooper 
& Edvardsson (1996) menar att intern marknadsföring är en kontinuerlig process 
som är långsiktig och målinriktad. Vidare menar de att om man på ett 
framgångsrikt sätt marknadsför sig internt leder detta till en mer motiverad och 
bättre informerad personal samt bättre trivsel i arbetet. Vidare menar de att detta 
gör även att alla arbetar mot samma riktning, detta borde även göra att 
organisationen på lång sikt fungerar smidigt och blir mer flexibel i förändringar 
både yttre som inre miljö. 

6.2 Vad anser medarbetarna om företaget som 
arbetsgivare? 

I vår teoretiska referensram har vi tidigare redovisat att för att vara en attraktiv 
arbetsgivare bör arbetsgivaren kunna motivera sin personal och på så sätt få dem 
att stanna kvar i organisationen. Resultaten från vår studie visar på att 
undersökningsgruppen i huvudsak anser att organisationen är en attraktiv 
arbetsgivare. Detta visas i resultatet från påståendet ”Jag anser att organisationen  



 

 44

är en bra arbetsgivare” då samtliga svarande har svarat mellan fyra och sex på 
den sexgradiga skalan. Dessutom svarar flertalet att de tror att de kommer att 
vara kvar inom organisationen de närmsta fem åren. Ytterligare ett resultat, som 
tyder på att de svarande anser att organisationen är attraktiv som arbetsgivare, är 
att 43 av 44 svaranden kan rekommendera andra personer att söka sig till 
organisationen som arbetsplats. Price (2004) menar att om arbetsgivaren inte 
lyckas leva upp till de anställdas förväntningar kommer de troligtvis att lämna 
företaget. Av resultaten kan sägas att organisationen i någon mån lyckas i sitt 
arbete med intern Employer Branding genom att motivera och behålla dess 
personal. Price (2004) menar att det är viktigt för organisationen att 
marknadsföra sig som arbetsgivare gentemot sin personal då personalen 
förmedlar organisationens visioner till framtida potentiella medarbetare, detta är 
något som Stranne (2002) kallar företagets ambassadörer. Vi kan här tolka 
resultaten som att medarbetarna fungerar som företagets ambassadörer då näst 
intill alla kan tänka sig att rekommendera andra personer att söka sig till 
organisationen. Vidare har vi diskuterat att flertalet medarbetare anser att det är 
en bra organisation och att flertalet kan rekommendera andra att söka sig till 
arbetsplatsen detta ser vi som en paradox då dessa resultat skiljer sig något mot 
resultatet som berör om medarbetarna har för avsikt att stanna kvar i 
organisationen. Detta kan dock vara svårt att uttala sig om då de som har för 
avsikt att lämna organisationen kan ha flera olika anledningar till detta som inte 
har med deras attityd till arbetsgivaren att göra. Det kan exempelvis handla om 
pensioneringar, tjänstledighet för studier eller liknande.  
 
Vilka uppfattningar har medarbetarna om sina arbetsuppgifter? Hackman & 
Oldham (1980) nämner att variation och meningsfullhet i arbetsuppgifterna är 
några av de grundläggande egenskaperna som kan vara användbara för att 
påverka individens arbetsmotivation. Resultatet visar att flertalet medarbetare 
anser att de har bra variation i sina arbetsuppgifter och att de upplever dem 
meningsfulla. De flesta tycker också att målen med sina arbetsuppgifter är 
tydliga. Detta torde tyda på att flertalet medarbetare är nöjda med sitt arbete. 
Däremot är det några av medarbetarna som upplever att möjligheten att påverka 
sina arbetsuppgifter är små. Resultaten gällande utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen visade på att flertalet ansåg att det fanns goda möjligheter till 
utveckling och att företaget satsar på det bland annat genom att de får delta i 
olika projekt.  Docherty (1996) och Kaliprasad (2006) menar att skapa 
förutsättningar genom aktivt stöd för utveckling i arbetet är ett sätt för att 
motivera och behålla personal. Däremot anser 41 procent att de inte har 
möjlighet att prova på andra tjänster inom organisationen, vilket skulle kunna 
göra att utvecklingsmöjligheterna begränsas något.  
 
Resultaten från enkätstudien visar att de flesta verkar ha en fungerande 
kommunikation med sin närmsta chef. Flertalet anger att de får stöd och  
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uppmuntran från sin närmsta chef när de kommer med nya idéer och de anser att 
de får feedback regelbundet. Dessutom anser flertalet att den närmsta chefen 
delar med sig av information på ett bra sätt. Detta är något som är viktigt enligt 
Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) och Kaliprasad (2006), som säger för att 
motivera och behålla bra personal bör chefen fungera som ett stöd, ge positiv 
feedback, ge förutsättningar för utveckling och använda sig utav ett bra 
belöningssystem. Arbetsglädje och motivation kan skapas genom att chefen är 
delaktig i verksamheten, informerar och engagerar personalen och premierar 
goda prestationer på ett riktigt sätt. Förutom detta tolkar vi även att de svarande 
anser att företagsledningen ger regelbunden information om olika förändringar 
som ska ske i organisationen och att de känner sig delaktiga då dessa 
förändringar ska genomföras.  Detta skulle man kunna tolka som att relationen 
mellan ledning och anställda fungerar, vilket är viktigt då företaget marknadsför 
sig gentemot sin personal (Gummesson, 2002). 
 
Medarbetarnas uppfattning om lön visar på att flertalet anser att lönen är låg. Vi 
kan även se att två avdelningar verkar mindre nöjda med sina löner än de övriga 
tre avdelningarna. Missnöjet kring lön framkom även vid den öppna frågan. En 
fundering kring detta kan vara att man kanske aldrig är helt och fullt nöjd med 
sin lön, vilken man skulle kunna se då det inte är någon som svarat att de 
instämmer helt med att de är nöjda med sin lön. Vi såg det dock som intressant 
att det var så pass många av de svarande som svarade på de allra lägsta nivåerna 
på den sexgradiga skalan. Då lön är en bidragande faktor till motivation skulle 
detta kunna tolkas som att förutsättningarna att motivera personalen försämras 
något. Hansson (1997) menar att för att kunna tillgodose personers behov är 
pengar ett av de vanligaste medlen. Han menar också att det är viktigt att lön och 
belöningar upplevs av medarbetarna som rättvisa. Då det gäller 
belöningssystemet anser ungefär hälften att det är ett bra belöningssystem och 
hälften inte. Strax över hälften av de svarande anser att de inte kan påverka sin 
lön positivt även om de presterar bra. Detta ser vi som intressant då många av 
medarbetarna anser att företaget är en bra arbetsgivare men att de inte är nöjda 
med sin lön. Price (2004) menar att människor har ett behov av stöd, gemenskap 
och uppskattning och att den sociala drivkraften driver oss att arbeta. Vi kan här 
diskutera att lönen förmodligen inte är det enda som gör att en person trivs och 
motiveras i sitt arbete (Price, 2004). Detta torde kunna visa på att andra faktorer 
bidrar till medarbetarnas attityd till arbetsgivaren. I detta fall skulle det kunna 
vara relationen till närmsta chef, kollegor och arbetsklimatet vilket flertalet 
medarbetare var nöjda med. Detta är något som Kaliprasad (2006) nämner då 
han menar att arbetsklimatet och ledarskapet bidrar till att motivera och behålla 
sin personal.  
 
Som vi nämner ovan är arbetsklimatet en övervägande nyckelfaktor när det 
kommer till att behålla och motivera personal (Kaliprasad, 2006). Resultaten  
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visar på att flertalet medarbetare anser att det är ett bra arbetsklimat på 
arbetsplatsen och att de trivs med sina kollegor. Det framkom även i den öppna 
frågan att det är ett trevligt företag som lyckas skapa en öppen och bra stämning 
på arbetsplatsen. Däremot tycker ungefär hälften av de svarande att företaget 
inte lyckas skapa bra förutsättningar för de anställda att umgås på arbetsplatsen. 
Av resultaten kan tydas att det är två avdelningar som har lägre medelvärde än 
övriga avdelningar. Emellertid anser flertalet av de svarande att organisationen 
skapar bra förutsättningar för medarbetaren att skapa balans mellan privatliv och 
arbetsliv. Studiens resultat visar också att många tycker att företaget har bra 
personalförmåner och att man värnar om sina anställda. Några saker som nämns 
är träningskort, fri frukost, kaffe och frukt. Det nämns även att företaget arbetar 
mycket med hälsofrämjande åtgärder.  
 
Resultaten från vår studie visade inga större skillnader i uppfattningar hos 
medarbetarna gällande kön, ålder, anställningstid, familjesituation eller 
utbildningsnivå. De skillnader som framkom var att avdelning A och C var 
något mer missnöjda med sin lön än övriga avdelningar samt att de ansåg att det 
till viss del saknades förutsättningar för de anställda att umgås på arbetsplatsen. 
Detta tolkar vi som att avdelning A och C inte är helt nöjda med sin situation 
eftersom det både verkar mindre nöjda över sin lön och att förutsättningarna för 
dem att umgås på arbetsplatsen är något små. Vi tolkar detta som att det skulle 
kunna bero på att dessa avdelningar har ett snävare arbetsområde som är svårare 
att påverka genom prestation och på så sätt kan detta bidra till att möjligheten att 
påverka sin lön är liten.  Att dessa avdelningar även anser att förutsättningarna 
för dem att umgås på arbetsplatsen är små skulle möjligtvis kunna bero på hur 
deras arbetssituation ser ut.  

6.3 Likheter och skillnader i uppfattning 
mellan ledningen och medarbetarna 

Utifrån resultaten kan vi se att ledningens uppfattning och medarbetarnas 
uppfattningar stämmer väl överens då det gäller arbetsklimatet på företaget. 
Både ledning och medarbetare anser att det är ett bra arbetsklimat på företaget 
där man trivs med sina kollegor. Något som torde kunna påverka arbetsklimatet 
är exempelvis ledningens arbete med personalförmåner som friskvård, frukost 
och frukt. Detta kan vi se i resultaten då medarbetarna uppskattar dessa 
förmåner. Vi tolkar detta som att ledningens arbete med arbetsklimatet når ut till 
medarbetarna på ett bra sätt.  
 
Vidare tycks de intervjuade och medarbetarna överensstämma i uppfattningar 
vad gäller möjligheten till utveckling på arbetsplatsen. Det möjliggörs på olika 
sätt bland annat genom att medarbetarna får delta i olika projekt som genomförs 
i organisationen. Däremot kan vi se att det är flera medarbetare som anser att det  
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inte finns möjligheter att prova andra tjänster inom organisationen. Detta anser 
vi skiljer sig något åt från ledningens uppfattning. De intervjuade nämner att de 
uppmuntrar sina medarbetare att prova andra tjänster genom att de har möjlighet 
att alltid söka lediga tjänster inom organisationen innan dessa annonseras 
externt. 
 
Vi tolkar resultaten som att medarbetarna anser att kommunikationen med 
närmsta chefen och med företagsledningen fungerar bra.  Vi finner detta 
intressant då det framkommer att ledningen har en annan uppfattning. I resultatet 
från intervjuerna med ledningen framkommer att det finns ett glapp mellan 
ledning och medarbetare. Utifrån resultaten i enkätstudien kan vi inte se att 
medarbetarna upplever detta glapp.  
 
Då det gäller uppfattningar om lön kunde vi se att resultaten skiljde sig något åt. 
De intervjuade från ledningen anser att det är viktigt att företaget betalar ut en 
relevant lön till sina medarbetare som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. 
Här kan vi se att de flesta medarbetare har en annan uppfattning då många svarar 
att de inte var nöjda med sin lön. Det är även värt att notera att strax över hälften 
anser att de inte kunde påverka sin lön genom prestation. Detta ser vi intressant 
då det genom intervjuerna framkom att företaget har ett belöningssystem med 
individuell lönesättning som ska kunna belöna de som presterar mer än vad som 
förväntas från dem. En tolkning av detta skulle kunna vara att vetskapen om 
möjligheten att påverka sin lön kanske inte har nått fram till medarbetarna på ett 
bra sätt. En annan tolkning skulle kunna vara att de prestationer som krävs är 
svåra att nå för medarbetarna. 
 
En likhet som vi tydligt kan se är att både de intervjuade och medarbetare anser 
att organisationen är en attraktiv arbetsgivare. Det tolkar vi som att ledningens 
arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare når fram till medarbetarna på ett bra 
sätt. Vi kan se vissa avvikelser i uppfattningar men på det stora hela är både 
ledning och medarbetare överens om att organisationen är en attraktiv 
arbetsgivare. 

6.4 Sammanfattande slutsats 
Utifrån studiens syfte kommer vi här att presentera de slutsatser som vi har 
kommit fram till. Ledningen arbetar med ett flertal strategier för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Detta bland annat genom att levandegöra företagets 
kärnvärden och på så sätt få en gemensam värdegrund som ska bidra till en 
positiv arbetsmiljö. Dessutom arbetar de för att skapa förutsättningar för 
medarbetarna att umgås på arbetsplatsen, de arbetar även med personalvård på 
olika sätt. Ledningen anser att det är viktigt att organisationen leds på ett sätt 
som engagerar och utvecklar medarbetarna. De menar att det ska finnas en  
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möjlighet för medarbetarna att påverka och känna sig delaktiga i organisationen. 
Ytterligare en strategi som företaget arbetar med är individuell lönesättning, 
konkurrenskraftiga och marknadsmässiga löner samt ett bonussystem.  
 
Flertalet medarbetare uppfattar organisationen som en attraktiv arbetsgivare. 
Detta torde bero på att de anser att organisationen har ett bra arbetsklimat och att 
de trivs med sina kollegor. Det framkommer även att de flesta medarbetarna 
uppskattar personalförmånerna och de anser att företaget ger bra förutsättningar 
för dem att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Dessutom anser de flesta 
att de är nöjda med sina arbetsuppgifter och att det finns möjligheter till 
utveckling på arbetsplatsen. Det har även framkommit i vår studie att flertalet 
medarbetare är nöjda med sin närmsta chef. Dessutom upplever de flesta 
medarbetarna att de får regelbunden information från ledningen och de känner 
delaktighet vid förändringsarbete. 
 
Medarbetarnas och ledningen är båda överens om att företaget har ett bra 
arbetsklimat och att det finns bra utvecklingsmöjligheter. Däremot skiljer sig 
uppfattningen något kring möjligheten att prova andra tjänster på företaget, här 
anser medarbetarna att den möjligheten inte är så stor medan ledningen anser att 
de uppmuntrar medarbetarna till detta. Något vi också har kommit fram till är att 
ledningen anser att det finns ett glapp gällande kommunikationen mellan ledning 
och medarbetare, detta är inget som vi kan styrka utifrån medarbetarnas svar. 
Dessutom skiljer sig uppfattningarna åt kring lönen, här anser ledningen att 
organisationen arbetar med marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner 
medan många av medarbetarna inte är nöjda med sin lön. Det kom även fram att 
medarbetarna upplever att de har svårt att påverka sin lön genom prestation 
vilket inte överensstämmer med ledningens uppfattning. Sammanfattningsvis 
har vi kommit fram till att både ledningen och medarbetarna i huvudsak delar 
uppfattningen att organisationen är en attraktiv arbetsgivare.  

6.5 Avslutande reflektioner 
Som avslutande reflektion vill vi lyfta fram vissa delar ur resultaten som vi anser 
är intressanta. Vi kan se att organisationen arbetar på olika sätt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Något vi diskuterat är att företaget inte har någon konkret 
utformad personalidé, men vi kan däremot se att den studerade organisationen 
arbetar indirekt med det genom bland annat sina kärnvärden. Vi har utifrån detta 
diskuterat om det verkligen behövs en utformad personalidé, eftersom 
medarbetarna ändå uppfattar organisationen som en attraktiv arbetsgivare. 
Vidare har vi diskuterat om företaget skulle ha nytta av att utforma en 
personalidé, för att lättare kunna forma personalmål och personalstrategier och 
på så sätt tydliggöra vad företaget behöver göra för att ta tillvara sina resurser 
(Hansson, 1997). 
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Flertalet medarbetare är missnöjda med sin lön, trots detta anser de att 
organisationen är en attraktiv arbetsgivare. Detta ser vi intressant då det i 
litteraturen beskrivs att det är många andra faktorer än bara lönen som påverkar 
medarbetarnas motivation och attityd till arbetsgivaren. I resultaten framkommer 
att flertalet medarbetare anser att det är ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen, att 
de trivs med sina kollegor, att det finns utvecklingsmöjligheter samt att de är 
nöjda med ledarskapet. Detta torde visa på att det är fler faktorer än bara lönen 
som påverkar medarbetarnas uppfattning om organisationen som attraktiv. 
Vidare har vi diskuterat att ledningen beskriver att de har individuell 
lönesättning som belönar efter prestation. Detta är dock något som inte 
överensstämmer med många medarbetares uppfattning. Vad kan då detta bero 
på? Vi har för det första diskuterat om det kan vara så att medarbetarna inte vet 
att de kan påverka sin lön genom prestation. Att det har blivit ett glapp i 
kommunikationen mellan chefer och medarbetare. För det andra har vi 
diskuterat om det är något som endast fungerar i retoriken men inte i praktiken. 
Med detta menar vi att medarbetarna vet att de kan påverka sin lön genom 
prestation men anser att det inte går. Detta skulle kunna bidra till att 
medarbetarna tappar förtroende för företaget. Moroko & Uncles (2005) menar 
att om inte företaget lever upp till de förväntningar som de förmedlar till sina 
medarbetare kan det bidra till att medarbetarna upplever minskad 
tillfredsställelse och minskat förtroende för företaget.  
 
Vi kan också kritiskt reflektera kring Employer Branding om det verkligen 
fungerar eller om det bara är en modefluga. Institutionaliserade standarder eller 
institutionaliserade organisationsrecept förklarar Røvik (2004, sid 13) som "ett 
legitimerat recept på hur man bör utforma delar av en organisation". Med 
institutionaliserat menar han att det uppfattas av många som ett effektivt och 
modernt sätt att arbeta på. Dessa organisationsrecept är ofta en förebild för en 
viss grupp av organisationer, men endast inom en avgränsad tid (Røvik, 2004). 
Vi har diskuterat om det kan vara så att Employer Branding är en av dessa 
modeflugor som attraherar vissa organisationer, men som sedan kommer att 
försvinna. Detta då vi själva har uppmärksammat att uppmärksamheten kring 
Employer Branding har ökat. Då vi först kom i kontakt med begreppet för cirka 
två år sedan figurerade det inte i samma utsträckning som det gör i dag. Idag 
upplever vi att det återkommer regelbundet i olika sammanhang, framför allt i 
olika typer av seminarier kring HR-arbetet. Moroko & Uncles (2005) menar att 
intresset för Employer Branding ökar men de menar att det inte finns så mycket 
kunskap om Employer Branding och att det finns gap och begränsningar. Vidare 
menar de att från företagens sida handlar Employer Branding om att attrahera 
och behålla den bästa personalen, med bästa menar man de som kan tillföra ett 
värde till företaget. De nämner att det inte är känt om det finns neutrala eller 
negativa resultat som kan hänföras till Employer Branding och att ett inte 
önskvärt resultat av processen skulle kunna vara att organisationen anställer  
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samma typ av människor. Detta behöver inte vara fördelaktigt för företaget. Som 
tidigare nämnts så menar Moroko & Uncles (2005) att det kan bli problem om 
företaget inte lever upp till de förväntningar som de förmedlar till sina 
medarbetare.  
 
Något som framkom i under studiens gång är att ledningen uppger att de inte 
arbetar med själva konceptet intern Employer Branding. Vi kan däremot 
identifiera flera områden, som är centrala inom Employer Branding, som vi har 
uppmärksammat att ledningen arbetar med för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

6.6 Förslag till vidare forskning 
Employer Branding är ett stort område som finns mycket intressant att forska 
kring. En intressant forskning skulle vara att följa en organisation som tar till sig 
detta koncept och sedan se resultaten av att införa Employer Branding. Det 
skulle också vara intressant att göra en mer kritisk forskningsstudie kring ämnet 
för att se det från ett annat perspektiv. Ytterligare en studie som skulle vara 
intressant vore att följa någon som arbetar med HR-frågor och se hur denna 
samarbetar med olika avdelningar som arbetar med marknadsföringsfrågor för 
att studera hur arbetet med både extern och intern Employer Branding kan 
fungera i praktiken. 
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Hej, 
 
Vi är två studenter på Personal- och arbetsvetenskapliga programmet i Linköping som 
skriver en kandidatuppsats inom ämnet Employer Branding. Vi har intresserat oss för 
den interna delen av Employer Branding, det vill säga hur en arbetsgivare arbetar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare gentemot sina anställda.  
 
Vi kommer att genomföra vårt uppsatsskrivande hos er, XX, där vi kommer att 
genomföra intervju med VD, marknadsföringschef, personalchef och verksamhetschef. 
Denna intervju hoppas vi ska ge svar på hur ni i företagsledningen arbetar med intern 
Employer Branding och hur ni strategiskt arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare 
gentemot era anställda. 
 
För att undersöka om de anställda upplever XX som en attraktiv arbetsgivare eller inte 
kommer vi sedan att genomföra en enkätundersökning bland medarbetarna. Vi hade 
gärna vänt oss till samtliga medarbetare, men då detta blev ett för stort underlag för en 
kandidatuppsats blev vi tvungna att begränsa oss. Vi valde då att genomföra 
enkätundersökningen på förvaltningsavdelningen, som är den största avdelningen på 
företaget vilket gör att vi ändå når stor del av företagets anställda. 
 
De frågor vi har för avsikt att diskutera kring i vår intervju är: 
 

1. Vad tänker du när du hör Employer Branding? 
 
2. Berätta om ledningens strategiska arbete för att motivera och behålla anställda 

inom organisationen. 
 

3. Hur vill ledningen att XX ska karaktäriseras av som arbetsgivare? 
 

BILAGA 1



 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Presentation av oss 

 Namn 
 Lite kort om vår uppsats och ämne  
 Svara utifrån ledningsperspektiv och attraktiv internt mot sina 
medarbetare 

 Vi kommer att spela in på band och citat härleds till ledningen  
 

Inledande frågor 
 Berätta kort om din tjänste och huvudsakliga arbetsuppgifter, 
anställningstid på XX. 

 
Frågor  

1. Kan du berätta lite allmänt om vad du anser att det innebär att vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

 
2. Berätta om hur ni i ledningen arbetar för att vara en attraktiv 

arbetsgivare så att bra personal stannar kvar i organisationen? 
• Är det något som är speciellt viktigt att arbeta med och hur 

lyfter ni fram det i så fall? 
• Har ni någon specifikt formulerad personalidé? 
• Är det något mer som du tänker på som är viktigt? 

3. Anser du att XX är en attraktiv arbetsgivare? 
• Kan du utveckla varför du tycker det? 

4. Är det något som du anser att skulle kunna bli bättre på för att vara 
en attraktiv arbetsgivare? 

5. Är det viktigt för en organisation att vara en attraktiv arbetsgivare? 
• Kan du utveckla varför du tycker det? 

 
6. Finns det något unikt med XX som du tror kan tänkas tilltala era 

medarbetare? 
7. Hur tror du att era anställda upplever XX som arbetsgivare? 
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BILAGA 3
Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 

 
 
Hej, 
 
Vi är två studerande på Personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings 
universitet. Vi genomför en studie på din arbetsplats, som kommer att ligga till grund för vår 
kandidatuppsats.  
 
 
Vårt syfte med denna enkät är att studera om de anställda upplever XX som en attraktiv 
arbetsgivare. Vi hade gärna vänt oss till samtliga anställda på företaget, men då detta blir ett 
för stort underlag för vårt uppdrag har vi valt att vända oss till den avdelningen med flest antal 
anställda, Affärsenhet Förvaltning.  
 
 
Deltagandet är frivilligt, men för att vi ska få ett tillförlitligt resultat är vi mycket tacksamma om 
så många som möjligt deltar. Svaren från enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt, 
vilket innebär att det är enbart vi som kommer att öppna svarskuverten och ha tillgång till 
svaren från enkäten. Redovisningen av resultatet kommer endast att ske med avseende på 
grupper av anställda. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att finnas tillgänglig på er 
arbetsplats. 
 
 
Vid frågor går det bra att kontakta oss på nedanstående e-postadresser. När du fyllt i enkäten 
lägger du den i det bifogade kuvertet, som sedan lämnas i Anneli Ericsons postfack.  
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Hälsningar 
 
 
Camilla Nylander camny484@student.liu.se 
Hanna Bergsbo hanbe317@student.liu.se 
 

 



 

 

Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 
 
 
1. Vilken avdelning arbetar du på  
 
  Områdesutveckling   

  Boende / Uthyrning / Receptionen  
  Drift    
  Kundtjänst   
  Annan avdelning   

 
 

2. Är du… 
 
  Kvinna  Man 
 n=35  77,8% n=9  20,0%  

   
 

3. Ålder ………………………… n=43 m=42 år 
 
 

4. Hur länge har du arbetet på XX ………… n=44……… m=11 år 
 
 
5. Kryssa i de alternativ som stämmer överens med din familjesituation 

 
Sambo/gift   Ja  Nej 
 n=34 n=9 
 75,6% 20,0% 
Har barn som bor hemma   Ja  Nej 
 n=25 n=14 
 55,6% 31,1% 

 
6. Din högsta utbildningsnivå  

 
  Grundskola  n=3 6,7% 

  Gymnasium   n=24 53,3% 

  Eftergymnasial utbildning n=3 40,0% 

 
 
    Vänd sida  
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Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 

 
Nedan följer ett antal påståenden. Markera var på skalan din uppfattning ligger. 

 
 
 

1. XX har ett bra arbetsklimat       n=45  m=4,78  s=0,95 
 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  8 25 8 2 2 0 
  17,8% 55,6% 17,8% 4,4% 4,4% 0% 

 
2. Jag trivs med mina kollegor       n=45  m=5,22  s=1,04 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  23 14 5 1 2 0 
  51,1% 31,1% 11,1% 2,2% 4,4% 0% 

 
3. I det dagliga arbetet saknas bra förutsättningar för oss anställda att umgås 

         n=45  m=3,91  s=1,44 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  2 5 15 2 15 6 
  4,4% 11,1% 33,3% 4,4% 33,3% 13,3% 

 
4. Jag tycker att XX ger mig bra förutsättningar för att skapa balans mellan privatliv 

och arbetsliv      n=44  m=4,45  s=1,19 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  6 22 7 4 5 0 
  13,3% 48,9% 15,6% 8,9% 11,1% 0% 

 
5. Jag har bra variation i mina arbetsuppgifter      n=45  m=4,60  s=1,40 

 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  12 19 6 2 4 2 
  26,7% 42,2% 13,3% 4,4% 8,9% 4,4% 

 
6. Möjligheterna för mig att påverka mina arbetsuppgifter är små 

         n=45  m=3,44  s=1,55 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  4 11 10 6 9 5 
  8,9% 24,4% 22,2% 13,3% 20,0% 11,1% 

 



 

 

Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 
 

7. Målen med mina arbetsuppgifter är otydliga      n=45  m=4,36  s=1,68 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  4 6 3 1 19 12 
  8,9% 13,3% 6,7% 2,2% 42,2% 26,7% 

 
8. Jag upplever att mina arbetsuppgifter är meningsfulla   n=45  m=4,93  s=1,07 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  14 22 3 4 2 0 
  31,1% 48,9% 6,7% 8,9% 4,4% 0% 

 
9. Jag är nöjd med min lön        n=45  m=2,44  s=1,47 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  0 6 8 2 13 16 
  0% 13,3% 17,8% 4,4% 28,9% 35,6% 

 
10. Om jag presterat bra kan detta påverka min lön positivt  n=44  m=3,30  s=1,29 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  1 9 9 10 13 2 
  2,2% 20,0% 20,0% 22,2% 28,9% 4,4% 

 
11. Jag anser att vi har lönesamtal för sällan       n=44  m=4,09  s=1,46 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  3 3 10 6 15 7 
  6,7% 6,7% 22,2% 13,3% 33,3% 15,6% 

 
12. Företaget har ett bra belöningssystem       n=42  m=3,12  s=1,38 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  1 6 12 7 10 6 
  2,2% 13,3% 26,7% 15,6% 22,2% 13,3% 

 
13. Det finns utvecklingsmöjligheter för mig på min arbetsplats 

         n=44  m=4,20  s=1,11 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  4 15 15 7 2 1 
  8,9% 33,3% 33,3% 15,6% 4,2% 2,2% 
        Vänd sida  



 

 

Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 
 

14. Jag har möjlighet att prova på andra tjänster inom organisationen 
         n=45  m=3,73  s=1,34 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  2 14 11 9 6 3 
  4,4% 31,1% 24,4% 20,0% 13,3% 6,7% 

 
15. Jag får stöd och uppmuntran från min närmsta chef när jag kommer med nya 

idéer        n=45  m=4,53  s=1,16 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  6 24 8 3 3 1 
  13,3% 53,3% 17,8% 6,7% 6,7% 2,2% 

 
16. Min närmsta chef ger mig sällan feedback      n=44  m=4,27  s=1,40 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  1 5 7 9 12 10 
  2,2% 11,1% 15,6% 20,0% 26,7% 22,2% 

 
17. Min närmsta chef delar med sig av information på ett bra sätt  

        n=45  m=4,42  s=1,03 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  4 22 11 5 3 0 
  8,9% 48,9% 24,4% 11,1% 6,7% 0% 

 
18. Företagsledningen ger regelbunden information om olika förändringar som sker 

i organisationen       n=45  m=4,36  s=1,17 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  5 20 11 5 3 1 
  11,1% 44,4% 24,4% 11,1% 6,7% 2,2% 

 
19. Jag känner mig delaktig när förändringar ska genomföras i organisationen 
        n=45  m=3,53  s=1,18 
 

Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  2 5 20 8 8 2 
  4,4% 11,1% 44,4% 17,8% 17,8% 4,4% 

 
20. Jag anser att XX är en bra arbetsgivare      n=45  m=5,20  s=0,66 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  15 24 6 0 0 0 
  33,3% 53,3% 13,3% 0% 0% 0% 



 

 

Vad tycker du om XX som arbetsgivare? 
 

21. Förklara med egna ord varför du anser att XX är en bra respektive mindre bra 
arbetsgivare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Jag kan rekommendera andra personer att söka sig till XX som arbetsplats  
        n=44  m=5,32  s=0,93 

 
Instämmer helt        Instämmer inte alls 
n=  22 17 4 0 0 1 
  48,9% 37,8% 8,9% 0% 0% 2,2% 

23. Tror du att du kommer att vara kvar på XX de närmsta fem åren? 
        n=41 

 
Ja  n= 30 66,7% 
Nej   n= 11 24,4% 
 
 
 

24. Har du något du vill tillägga om XX som arbetsgivare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 



 

 

DATABEARBETNING 
 
I denna bilaga presenteras bearbetningen av resultaten från enkätstudien. 
 

 Bilaga 5:A Korrelation ledarskap  
 
De korrelationstest som genomfördes och där påståendena hade ett samband över 0,5 
bildades det index över. Påståendena gällande ledarskap korrelerade och presenteras 
nedan med tillhörande signifikansnivå (tabell 1).  Index Ledarskap presenteras i 
bilaga 5:B. 
 
Tabell 1. Korrelation påståenden tillhörande index ledarskap. 
Test: Pearsons produktmomentkorrelation 

 Påstående 

 
15. Jag får stöd och 
uppmuntran från min 
närmsta chef när jag 
kommer med nya 
idéer 

16. Min närmsta 
chef ger mig sällan 
feedback.    
                        

17. Min närmsta 
chef delar med sig 
av information på ett 
bra sätt. 

15. Jag får stöd och 
uppmuntran från min 
närmsta chef när jag 
kommer med nya 
idéer.  

- 0,703 0,661 

16. Min närmsta 
chef ger mig sällan 
feedback. 

0,703 - 0,511 

17. Min närmsta 
chef delar med sig 
av information på ett 
bra sätt.  

0,661 0,511 - 

 
. 

 Bilaga 5:B Index ledarskap 
 
I tabell 2 nedan presenteras index Ledarskap.  
 
Tabell 2. Index ledarskap 
 Påstående n m s 

15. Jag får stöd och uppmuntran från min närmsta chef när jag 
kommer med nya idéer.  45 4,53 1,16 

16. Min närmsta chef ger mig sällan feedback. 44 4,27 1,40 

17. Min närmsta chef delar med sig av information på ett bra 
sätt.  45 4,42 1,03 

Index  4,41 1,03 

BILAGA 5



 

 

 Bilaga 5:C Medelvärden per avdelning, påstående 9 
 
Tabell 3. Medelvärden per avdelning. 
Påstående 9. Jag är nöjd med min lön 
Avdelning n m s 
A.  6 1,8 1,17 
B. 5 3,0 1,41 
C. 8 1,6 1,06 
D.  4 3,0 1,83 
E. 22 2,7 1,56 

 
 Bilaga 5:D Medelvärden per avdelning, påstående 3 

 
Tabell 3. Medelvärden per avdelning.  
Påstående 3. I det dagliga arbetet saknas bra förutsättningar för oss anställda att umgås. 
Avdelning n m s 
A.  6 3,3 1,51 
B. 5 4,0 2,00 
C. 8 2,8 1,04 
D.  4 5,0 1,41 
E. 22 4,3 1,20 
 

 Bilaga 5:E Databearbetning av påståenden 
 
Nedan förklarar vi hur vi har bearbetat data vid ett antal påståenden. 
 
Påstående nr 10, 12, 13, 14, 18, 19 
Dessa påståenden har dikotomiserats på så sätt att procentsatsen på svarsalternativ 1, 
2 och 3 summerades och ansågs som negativa svar och 4, 5 och 6 summerades och 
ansågs som positiva svar. 
 
Påstående nr 9 
Här summerades antal svarande per svarsalternativ. 
 
Påstående nr 1, 2, 3, 4, 22 
Dessa påståenden har dikotomiserats på så sätt att antal svarande summerades vid 
svarsalternativ 1, 2 och 3 och dessa ansågs som mindre bra och 4, 5 och 6 
summerades och ansågs som bra. 
 



 

 

 Bilaga 5:F Gruppindelning av bakgrundsvariabler 
 
Då vi beräknade skillnader i uppfattning mellan grupper av anställda delades vissa 
bakgrundsvariabler upp i två grupper, vilka presenteras nedan. 
 
Ålder 
Här var medelåldern 42 år.  
Grupp 1 = upp till 42 år 
Grupp 2 = 43 år och uppåt 
 
Anställningstid 
Anställningstiden var i genomsnitt 11 år. 
Grupp 1 = upp till 11 år  
Grupp 2= 12 år och uppåt 
 
Utbildningsnivå 
Grupp 1=grundskola och gymnasium 
Grupp 2=eftergymnasial 

 
 Bilaga 5:G Dataskala, signifikans, testning 

 
Vid bakgrundsvariablerna avdelning, kön, familjesituation samt utbildningsnivå 
användes nominalskala. Vid bakgrundsfrågorna ålder och anställningstid använde vi 
oss utav kvotskala. Svarsalternativen för våra påståenden graderades från ett till sex, 
där sex var ett positivt värde oavsett hur påståendet var formulerat. Här användes 
kvotskala, detta gjordes trots att de inte består utav ekvivalenta skalsteg. Vid 
beräkningarna valde vi att använda oss utav signifikansnivå fem procent och tvåsidig 
testning.  
 

 Bilaga 5:H Bedömningsskala 
 
Då vi uttalar oss om resultaten värderar vi dessa enligt nedanstående skala: 
 
Mycket hög/bra  5,5 - 6 
Hög/bra   4,5 - 5 
Ganska hög/bra  3,5 - 4,5 
Ganska låg/dålig  2,5 - 3,5 
Låg/dålig   1,5 - 2,5 
Mycket låg/dålig  1 - 1,5 
 
 


