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Sammanfattning 

Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som det heter på svenska, handlar om att rätt 

människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna kvar i ett företag. Ett starkt employer 

brand är något som har blivit allt viktigare för företagen i kampen om värdefulla andelar på 

marknaden.  Studier har visat att anställda som är engagerade och trivs på sitt arbete också 

presterar bättre, vilket leder till ökad produktion och lönsamhetsfördelar. Många företag är 

inte medvetna om eller uppdaterade vad gäller sitt arbetsgivarerbjudande, det vill säga den 

anledning som arbetsgivaren ger till nuvarande och potentiella anställda att arbeta för denne. 

Det kan vara svårt att fastställa vilka områden som behöver utvecklas i företaget och vilka 

målgrupper som bör prioriteras. Tillgängliga mätmetoder för att få klarhet gällande nuvarande 

employer brand saknas, vilket har bidragit till studiens syfte att skapa ett mätverktyg för att 

utvärdera ett företags arbetsgivarvarumärke gentemot nuvarande anställda. Mätverktyget 

innefattar en enkätundersökning vilket sedan testats på ett medelstort tillverkningsföretag med 

348 anställda. För att utvärdera mätverktygets funktion och lämplighet har följande frågor 

besvarats: 

- Vad uppfattar de anställda i företaget som attraktivt hos en arbetsgivare?   

- Hur uppfattar de anställda attraktiviteten hos sin arbetsgivare? 

- Vad skapar attraktivitet hos ett medelstort företag?  

Studiens resultat visar att mätverktyget fungerat relativt bra mot den bakgrund att det var 

första gången det testades. Resultatet från enkätundersökningen har med hjälp av teori och 

tidigare forskning kring employer branding gett goda förutsättningar för en meningsfull och 

trovärdig analys. Studien ger en tydlig bild av vilka egenskaper som uppfattas som attraktiva 

hos en arbetsgivare, där ett intressant och utvecklande arbete upplevs som de främsta i 

kategorin av egenskaper. Resultatet visar på vilka attraktivtetsaspekter som återfinns i 

företaget samt vilka som saknas, vilket möjliggjort rekommendationer gällande områden som 

ska utvecklas och satsas på. Nöjdhet är enligt teori om employer branding en bra måttstock att 

använda sig av vid mätningar av ett företags attraktivitet gentemot nuvarande anställda. De 

anställda i företaget är generellt nöjda med sin arbetssituation, något som i jämförande 

analyser med andra frågebatterier i enkäten gett en god bild av vilka områden som skapar 

attraktivitet i företaget. Här återfinns bland annat ett bra ledarskap, tillfredställande lön och 

tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter bland de attraktiva egenskaper som 

påverkar nöjdheten hos de anställda i det undersökta företaget. 
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1. Inledning 
 

Uppsatsen inleds här med en presentation av studien och det område som kommer att 

undersökas. En problemformulering kommer att beskrivas liksom det bakomliggande syftet 

och frågeställningar kopplade till det. Kapitlet avslutas med ett kort avsnitt om hur uppsatsen 

är upplagd. 

1.1 Bakgrund 
 

Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som det heter på svenska, handlar om att rätt 

människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna kvar i ett företag (Dyhre & Parment 

2009:140). Med rätt människor menas anställda som med sina färdigheter, erfarenheter och 

sin handlingskraft har ett avgörande värde för verksamheten. De arbetsplatser som lyckas 

attrahera och motivera vid rekrytering men också behålla värdefulla anställda har mycket att 

vinna. Ett starkt employer brand bidrar till en personalstyrka som känner ett större 

engagemang i arbetet, vilket har positiv inverkan på prestationsförmågan, sjukfrånvaron och 

därmed lönsamheten. Företagets rekryteringskostnader påverkas också av en positiv 

utveckling av nuvarande employer brand. Arbetsgivare har idag mer krav på sig när det gäller 

attraktionen gentemot de anställda. Det är vanligt att mycket fokus läggs på företagets kunder 

och att de anställda kommer i skymundan. Attraktiva och framgångsrika organisationer lägger 

mindre pengar på att finna rätt personal då värdefulla potentiella anställda istället söker sig 

självmant till företaget. Istället kan ytterligare investeringar göras i organisationens employer 

brand vilket leder till ännu fler konkurrensfördelar för företaget.  

 

För många företag i Värmland är employer branding av särskilt stor vikt. Varför ska en 

nyutexaminerad ingenjör från Chalmers välja Värmland och exempelvis Karlstad framför 

attraktiva storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö? Företag behöver kunna 

besvara frågan; ”What’s in it for me?”, skriver Anna Dyhre och Anders Parment i boken 

”Sustainable Employer Branding”. Detta är också en fråga som många värmländska företag 

ställs och kommer att ställas inför. Värmland är en glesbygdsregion som får kämpa hårt i 

konkurrensen om de för företagen mest värdefulla anställda. Men många företag i länet är inte 

medvetna eller uppdaterade vad gäller sitt arbetsgivarerbjudande, det vill säga den anledning 

som arbetsgivaren ger till nuvarande och potentiella anställda att arbeta för denne. Det är svårt 

för företagen i dagsläget att fastställa vilka målgrupper som ska satsas på och vilka områden 

som behöver utvecklas. Fel personer på fel plats i ett företag innebär att det inte uppnår den 

effektivitet och produktivitet som skulle vara möjligt om rätt personer fanns i företaget. Dyhre 

& Parment tydliggör att anställda som är felplacerade och inte uppskattade för det arbete som 

utförs blir missnöjda med situationen och därmed presterar sämre. Höga löner betalas ut till 

anställda som egentligen inte är rätt för företaget. Kostnader för en eller flera felrekryteringar 

kan bli ekonomiskt avgörande för ett företag, vilket också kan ha inverkan på dess 

konkurrenskraft på marknaden med sina varor/tjänster. I ett längre perspektiv innebär det att 

regionen tappar sin kompetens till mer attraktiva regioner när matchningen mellan anställda 

och företag inte fungerar, vilket påverkar sysselsättningen i området i negativ riktning.  

 

Efter praktik hos ett av Karlstads bemannings- och rekryteringsföretag blev det tydligt att 

konkurrensen om kompetensen i länet har tilltagit. Det finns tydliga svårigheter att hitta 

kompetent personal att erbjuda den profil företagen eftersöker. Employer branding kom upp 

som ett alternativ när det handlar om att hitta en metod för företag och anställda att matcha 
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varandra. Talent Management
1
 sågs också kunna vara en lösning på problematiken men då 

employer branding omfattar en större grupp av anställda och mer genererar en helhetslösning 

för företaget kom det att bli vald teori att tillämpa för att få en så långsiktigt lösning på 

problematiken som möjligt. 

 

Enligt Dyhre och Parments teorier gällande employer branding kan en process följas i fem 

steg där den första utmaningen för företaget blir att göra en nulägesanalys av nuvarande 

employer brand. Det är i detta steg som uppsatsens studie hamnar med ett fokus på nuvarande 

anställda. Företagen behöver få ett mått på hur attraktiva de är gentemot sina målgrupper, 

vilket nuvarande anställda faller inom. Då ett mätverktyg i detta steg av employer 

brandingprocessen ej finns tillgängligt är det svårt för företagen att göra en bra uppskattning 

av sitt arbetsgivarvarumärke, något som kan vara en bidragande orsak till felrekryteringar, 

misslyckade målgrupps- och utvecklingssatsningar. Mot den bakgrunden kommer här i 

studien att utvecklas ett mätverktyg, vilket leder oss in på uppsatsen syfte.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa ett mätverktyg för att utvärdera ett företags 

arbetsgivarvarumärke gentemot nuvarande anställda. För att uppfylla syftet behöver följande 

frågor besvaras för att undersöka om de resultat som mätverktyget ger i studiens undersökning 

känns meningsfulla enligt teorier om employer branding: 

 

- Vad uppfattar de anställda i företaget som attraktivt hos en arbetsgivare?   

- Hur uppfattar de anställda attraktiviteten hos sin arbetsgivare? 

- Vad skapar attraktivitet hos ett medelstort företag?  

 

Frågorna besvaras med hjälp av en enkätundersökning. 

 

Uppsatsen teoretiska del fyller en avgörande roll då den bidrar till att göra syftet och 

frågeställningarna undersökningsbara. Teorin identifierar de områden som är viktiga att ta 

med i mätverktyget dels genom konstruktionen av enkätfrågor men också vid tolkning och 

analys av det resultat som framkommer. Hela processen kring employer branding är av 

betydelse för att i slutskedet sätta resultatet i ett större sammanhang. Tidigare forskning inom 

employer branding präglas främst av kvalitativa studier vilket ger en ökad relevans för en 

utformning av ett kvantitativt mätverktyg. 

1.3 Uppsatsens disposition 

 
Efter denna inledande presentation av studiens problemformulering, syfte och frågeställningar 

följer ett kapitel om bakgrund, teori och tidigare forskning gällande employer branding. 

Kapitel 3 beskriver den metod som används under studiens gång. En resultatdel följer härnäst 

liksom ett analysavsnitt. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion innehållandes 

slutsatser och en diskussionsdel. 

                                                 
1
 Talent Managment beskrivs av Otto Granberg innebära att ”ha rätt medarbetare med rätt kunskaper för rätt 

befattning i rätt tid” (Granberg 2011:54). 
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2. Bakgrund och teori 
 

Den teoretiska referensram som här kommer att presenteras är indelad i tre delar: Employer 

branding/Arbetsgivarvarumärke, Employer brandingprocessen och Utmaningar och 

diskussioner inom employer branding. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över det 

studerade ämnet. 

För att gå vidare med undersökningen behöver vi en teoretisk grund att stå på. Ämnet 

employer brandings olika områden belyses på djupet för att ge läsaren en god grundförståelse 

inför kommande delar av uppsatsen. Vi kommer här att få en förklaring vad employer 

branding handlar om liksom vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Även hur ett gott 

arbetsgivarvarumärke skapas kommer att presenteras i en process bestående av fem steg. 

Själva undersökningens fokus ligger på det första steget av processen men övriga steg 

beskrivs då de är av betydelse för förståelsen i analysdelen liksom för eventuella framtida 

satsningar hos det företag som undersöks.  

2.1 Employer branding/Arbetsgivarvarumärke 
 

Själva begreppet employer brand formades år 1990 av Simon Barrow. Sex år senare kom den 

första klara definitionen: 

           Vi definierar arbetsgivarvarumärke som ett paket av funktionella, 

ekonomiska och psykologiska förmåner knutna till anställning och som 

identifieras med det anställande företaget. Huvudsyftet med detta 

varumärke är att skapa ett sammanhängande system för ledningen för att 

förenkla och fokusera för att höja produktiviteten och effektivisera 

rekryteringen samt behålla engagerade medarbetare. (Barrow and 

Mosley, översättning av Granberg (2011:456) 

En svensk översättning av begreppet employer brand skulle förutom arbetsgivarvarumärke 

också kunna beskrivas som ”arbetsgivarimage”. Granberg ger i sin bok 

Personaladministration, HRM och organisationsutveckling tre olika beskrivningar vad en 

arbetsgivarimage skulle kunna innebära: 

• Identitet -Hur företaget ser på sig själva. 

• Profil -Hur företaget vill uppfattas av andra. 

• Image -Hur företaget uppfattas av andra runt omkring. 

Om de tre beskrivningarna stämmer väl överens med varandra har företaget enligt Granberg 

ett bra utgångsläge. (Granberg 2011: 456). De tre begreppen kommer belysas närmare längre 

fram i uppsatsen. 

Employer branding handlar om att rätt människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna 

kvar i ett företag (Dyhre & Parment 2009:140). Ett företags employer brand formas efter de 

förutsättningar, mål och resurser som organisationen innehar (Barrow och Mosley 2005:162). 

Det existerar ingen ideal mall för hur företag ska arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Varje 

företag skapar sitt eget unika erbjudande riktat till potentiella och nuvarande anställda.   

Att ta anställdas lojalitet och engagemang för givet kan idag vara en dålig ekvation. Många 

organisationer har insett att det inte bara är att förse de anställda med ett jobb och sedan 

förutsätta deras tillgivenhet. Barrow och Mosley (2005:163) menar att många värdefulla 

anställda idag, liksom värdefulla kunder, själva kan göra val om att vara en organisation 

trogen, nivå av engagemang och om de ska stanna eller lämna företaget. Det krävs idag mer 
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av en arbetsgivare gällande att attrahera anställda. De anställda behöver få mer av det fokus 

som ett företag idag lägger på att attrahera kunder till företaget (Barrow & Mosley 2005:163, 

Åteg 2004:3). 

Attraktiva och framgångsrika organisationer har lättare att locka till sig arbetskraft som är 

värdefull för företaget (Dyhre & Parment 2009:12ff, Backhaus & Tikoo 2004). Arbete med 

employer branding ligger högt på agendan hos de arbetsgivare som med bakgrund av sin 

popularitet kan betala ut lägre löner till sina anställda jämfört med mindre attraktiva 

konkurrenter. Nöjda och engagerade anställda, arbetskraft som stannar längre i företaget, 

högre lönsamhet och lägre sjukfrånvaro är andra exempel på vinster som ett arbete med 

employer branding kan bära med sig (ibid). Mosley och Barrow (2005:70) är eniga med 

Dyhre och Parment vad gäller fördelar med employer branding, samtidigt som de också 

trycker på kostnadsbesparingar som kan erhållas vid rekrytering. En attraktiv arbetsgivare 

lägger mindre pengar på rekryteringsprocessen och införskaffar på så vis konkurrensfördelar i 

det ökade kapital som kan spenderas på annat är rekrytering. 

 2.1.1 Attraktivt arbete/attraktiv arbetsgivare 

 
För att kunna definiera begreppet ”attraktivt arbete/ attraktiv arbetsgivare” har jag valt att 

beskriva de innehållande orden i begreppen vart och ett för sig. 

Det är svårt att finna en definition av arbete som är enkel och självklar. Jag har därför valt att 

ta med flera definitioner från olika källor för att visa den bredd som återfinns i begreppets 

betydelse. Bengt Furåkers definition lyder ”Arbete är en process varigenom människor med 

hjälp av sin arbetskraft och olika arbetsmedel (verktyg, redskap) omvandlar ett arbetsföremål 

(objekt) till en i förväg planerad produkt eller resultat” (Furåker 1991: 21). Jan Ch Karlsson 

beskriver arbete som ”De verksamheter som försiggår inom ramen för de interna sociala 

relationer -arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle” (Karlsson 

2002:58). I Svenska Akademiens ordbok omskrivs arbete som ”en syssla, ett göromål eller en 

uppgift och dylikt” (SAOL 2012a). Därmed blir en arbetsgivare ”en fysisk eller juridisk 

person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört” (NE 

2012). Begreppet attraktiv betyder enligt Svenska Akademiens Ordbok: ”Som äger förmåga 

att attrahera någon eller något; attraherande, tilldragande” (SAOL 2012b). Ett attraktivt 

arbete/ attraktiv arbetsgivare lockar således många människor och väcker positiv 

uppmärksamhet genom sina goda egenskaper (Åteg 2006). 

Åteg, et al. (2004) publicerade under 2004 en studie där de genom empirisk undersökning 

kommit fram till vad som gör ett arbete attraktivt. Författarna presenterar i boken en modell 

vilket de tagit fram efter de resultat som undersökningen gav. Genom ett falsifieringsförsök 

testades den empiriskt för att pröva dess generaliserbarhet. Resultatet visade att den modell 

som tagits fram var generaliserbar för attraktivt arbete (2004:51). Modellen
2
 kallas just 

”Attraktivt arbete” och är indelad i tre kategorier; Arbetstillfredsställelse, Attraktivt 

arbetsinnehåll och Attraktiva arbetsförhållanden (ibid:35ff). Var kategori är sedan uppdelad i 

en rad olika dimensioner av attraktivt arbete. Vad gäller kategorin Attraktivt arbetsinnehåll så 

innehåller den dimensioner som exempelvis arbetstakt, som för att bidra till ett attraktivt 

arbete måste innehålla både lugna perioder, pauser liksom intensitet. Handlingsfrihet går 

också under samma kategori och innebär att det finns möjligheter för individen att styra och 

                                                 
2
 Modellen av attraktivt arbete i sin helhet återfinns i bilaga 1 (Åteg, et al 2004). Modellen är omfattande och i 

uppsatsen har därför delar valts ut vilka anses vara betydande enligt Barrow och Mosleys (2005) samt Dyhre och 

Parments (2009) teorier om employer branding. 
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samordna både sitt eget arbete och andras. Här återfinns även dimensionen variation vilket 

omfattar flexibilitet i arbetet både inom och mellan arbetsuppgifter som innehas, men också 

förändrade arbetsuppgifter vilket menas att de arbetsuppgifter den anställde har både kan 

utökas och förnyas. Attraktivt arbetsinnehåll omfattar dimensioner som rör vad och hur den 

anställde gör under arbetets utförande (ibid).  

Kategorin Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som stimulans, status och erkänsla 

vilket sammanfattar vad den anställde tycker sig få ut av det arbete som utförs. Med stimulans 

menas att arbetet som utförs ska vara utvecklande, utmanande och intressant för den anställde 

medan erkänsla innebär både en yttre och en inre sådan. Inre erkänsla är kopplad till 

individen och handlar om hur den uppfattar det arbete som bör utföras liksom det resultat som 

ska uppnås. Yttre erkänsla härleds från exempelvis ledning, kollegor och eventuella kunder 

som uppskattning för det arbete som utförts. Dimensionen status kan innebära stolthet för den 

organisation man arbetar för liksom för de arbetsprestationer som utförts (Åteg, et al 

2004:35ff).  

Vad gäller Attraktiva arbetsförhållanden så ryms här dimensioner som inte enbart gäller för 

den enskilde anställde utan de är gemensamma för alla företagets anställda. Här återfinns 

bland annat dimensionen lojalitet som innebär att anställda känner lojalitet med det företag de 

arbetar hos men också gentemot sina kollegor. Även lön går under samma kategori där Åteg, 

et al. poängterar attraktiviteten i lönens nivå, om den är successivt ökande och om den ger 

möjlighet till försörjning. Även om den är prestationsrelaterad kan ha betydelse, det vill säga 

beroende av hur mycket den anställda har arbetat och om arbetet har utförts med framgång. 

Organisationen är en dimension som innefattar hur företaget ser ut men också hur det 

fungerar. Det kan handla om företagets storlek, hur framgångsrikt det är men också den 

trygghet de anställda känner i själva anställningen. Här faller även möjligheten till 

avancemang i företaget in liksom eventuella förmåner som kan vara aktuella (ibid:42). Av det 

resultat som framkom av Åteg, Hedlund och Ponténs studie påvisas att dimensionerna 

förefaller viktiga både på lång och kort sikt (ibid:54). Modellen som skapats är relativt 

omfattande (ibid:51). Vid utveckling av en attraktiv arbetsplats kan det vara bra att prioritera 

åtgärder av de dimensioner som för företaget är viktigast men med mål att skapa en attraktiv 

arbetsplats som helhet. En medvetenhet kring den mångfald av existerande dimensioner gör 

att en prioritering underlättas.  

Även i annan litteratur och forskning kring employer branding återfinns kännetecken för en 

attraktiv arbetsgivare. Nedan listas några av de mest framträdande områdena. 

- Delaktighet. Arbetsplatsen präglas av en delaktighet där de anställda är med och påverkar 

beslutsprocessen. Delaktigheten är bidragande till att personer i ledande ställning får en 

värdefull återkoppling från de anställda (Dyhre & Parment 2009:87f).  Även Angelöw 

(2002:13) betonar även vikten av att de anställda kan vara med och påverka arbetets innehåll. 

- Ledarskap. Chefskapet i företaget präglas av energi och fokus på själva ledarskapet och 

ingenting annat (Dyhre & Parment 2009: 87f). Även Åteg, et al. (2004:41) framhåller värdet 

av förtroendeingivande ledarskap som delegerar ansvar och befogenheter. Här betonas också 

vikten av en fungerande kommunikation mellan ledning och anställda. De anställda nås av 

information om vad som är aktuellt i organisationen. 

- Kvalité i relationerna mellan de anställda. Dyhre & Parment (2009: 87f) menar att grunden 

ligger här i en god företagskultur. De anställda ser sina kollegor som vänner och medarbetare 

som de har respekt och förtroende för. Erhålls detta erkännande stärks banden kollegorna 

emellan och tilliten utvecklas samtidigt som de anställda också har roligt tillsammans, något 
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som också betonas av Åteg, et al (2004: 42). Anställda som känner tillhörighet till varandra, 

samarbetar och präglas av öppenhet innehar fördelar i det sociala samspelet i organisationen. 

- Tydliga värderingar och strategisk förankring (Dyhre & Parment 2009: 87f). Tidigt i 

rekryteringsprocessen klargörs företagets värderingar. De anställda hos en attraktiv 

arbetsgivare är väl införstådda med företagets mål och strategier. 

- Identitet och självständighet. Den anställde ges förtroende och autonomi att verka utifrån 

sina egna unika förutsättningar.  

- Återkoppling och lärande. Återkoppling är inte något som endast ges till de anställda en 

gång per år utan sker vartefter behov uppstår. De anställda utvecklar sitt lärande och sina 

färdigheter i arbetet vilket bidrar till en större förståelse för arbetsplatsen (ibid). På 

arbetsplatsen finns möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt (Angelöw 

2002:13). 

- Glädje och meningsfullhet. Arbetsplatsen kännetecknas av tolerans och en mångfald av 

människor. Arbetsuppgifterna är meningsfulla vilket ger de anställda en passion och god 

orsak att arbeta (Dyhre & Parment 2009:87f), vilket också understryks av Angelöw (2002:14). 

En attraktiv och välfungerande arbetsplats präglas av anställda som upplever att ett bra arbete 

utförs och att de arbetsuppgifter som innehas är både ändamålsenliga och framgångsrika 

(ibid). För många anställda idag är det av vikt att arbetet som utförs är av meningsfull karaktär 

och inte bara en grund för att få en inkomst (Dyhre & Parment 2009:89). Arbete sätts i 

relation till sociala, känslomässiga och ideologiska sammanhang, vilket också poängteras av 

Barrow och Mosley (2005:59) där psykologiska fördelar med employer branding omnämns 

liksom Hertzbergs motivationsterorier, den så kallade tvåfaktorteorin. Hertzbergs 

tvåfaktorteori handlar om att med hjälp av motivations- och missnöjesfaktorer ta reda på 

orsaker till arbetstillfredsställelse och missnöje (Granberg 2011:752). Barrow och Mosley 

menar att det inte bara är pengar som motiverar individen utan också omfånget av den 

tillfredställelse som kan kopplas till uppskattning från kollegor, arbetsuppgiftens betydelse 

och den tro som innehas gällande företagets syfte och värderingar. Den totala upplevelsen av 

arbetet påverkar det känslomässiga engagemanget. Barrow och Mosley (2005:159f) lyfter ett 

erkännande av de anställda som en av de mest avgörande motivationsfaktorerna. Att känna sig 

värdefull och uppskattad visar sig ha effekter på det engagemang individen känner till sitt 

arbete. Både arbetsgivare och anställda måste enligt Dyhre och Parment (2009:87f) vara 

överens om att ovanstående punkter stämmer för att uppnå framgång som en attraktiv 

arbetsplats.  

 

Ett företags geografiska placering kan komma att spela roll i själva attraherandet av nya 

anställda liksom behållandet av nuvarande. Omgivningen ger ett första intryck av företaget 

där närliggande parker och tilltalande vyer kan lyfta upplevelsen. Ett företag som är 

tillgängligt genom promenadstråk, cykelvägar och närliggande kollektivtrafik innehar 

konkurrensfördelar (Dyhre & Parment 2009:94ff). Åteg et al (2004:41) är här eniga med 

Dyhre och Parment och framhäver att arbetsplatsens läge har betydelse. Den kostnad och den 

tid det tar att transportera sig till arbetet kan vara av betydelse vid val av en attraktiv 

arbetsplats. Barrow och Mosley (2005:160) pekar även på vikten av en tillfredställande 

arbetsmiljö som en betydande del av arbetsgivarerbjudandet (ibid).  

Vad gäller ett företags värdegrund och satsningar på ett socialt samhällsansvar har intresset 

för CSR
3
 ökat de senaste åren (Barrow och Mosley 2005:152). En undersökning gjord av The 

Work Foundation and The Future Foundation (2006:1) visar att ett företags attraktivitet hos 

                                                 
3
 CSR står för Corporate Social Responsibility vilket på svenska kan översättas till ”företagens sociala ansvar” 

eller ”företagens samhällsansvar” (Grafström, et al. 2008:27). 
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både nuvarande och potentiella anställda kan öka vid satsningar på CSR och andra etiska 

investeringar.   

Många av de dimensioner som listats som attraktiva i detta avsnitt återkommer i flera av de 

teorier som berör employer branding. Det kan tyckas att det är oerhört många dimensioner för 

ett företag att koncentrera sig på vilket kan göra det hela otydligt och ogreppbart. Åteg et als 

modell (2004) över ”Attraktivt arbete” (se bilaga 1) kan upplevas som alltför omfattande 

vilket gör exempelvis Dyhre och Parments (2009) dimensioner till mer lättöverskådliga. I 

avsnittet har vissa delar av Åteg et als modell valts ut i kombination med andra teoriers 

dimensioner av ett attraktivt arbete/ attraktiv arbetsgivare. Viktigt är som ovan nämnts att 

företagen i berörd del av employer brandingprocessen fokuserar på de dimensioner som är 

mest värdefulla i skapandet av en attraktiv arbetsplats. 

2.2 Employer brandingprocessen 
 

Främst utifrån Anna Dyhre och Anders Parments bok ”Sustainable Employer Branding” 

kommer här att beskrivas en strategi till en employer brandingprocess i fem steg. Bakom 

modellen ligger Universum
4
, ett av de större företagen inom området.  

Den strategi som kommer att beskrivas har tre innebörder av stor vikt (Dyhre & Parment, 

2009:56f).  

-Rekrytering och employer branding bör hållas isär. Medan en rekrytering är en process som 

endast omfattar en kortvarig period är employer branding en kontinuerligt pågående process 

som i både upp och nedgång handlar om att arbeta upp sitt employer brand. Dels med en 

inriktning gentemot de nuvarande anställda, för att de inte tappa de bästa av helt fel orsaker. 

Dels inriktningen mot potentiella personer att anställa i framtiden så att dessa är 

lättrekryterade i goda tider när de så väl behövs.  

-Insatser som görs i employer brandings anda måste börja inifrån en arbetsgivare. Företaget 

behöver veta vad som är drivkraften hos de anställda som de värdesätter mest. Det görs 

genom att arbetsgivaren tar reda på vad som särskiljer företaget från andra och gör det unikt 

och attraktivt att arbeta för. Till följd av det kan arbetsgivaren påbörja satsningar som inger en 

stark attraktionskraft gentemot de nuvarande anställda.  

-Satsningar på employer branding ska leda en arbetsgivare till kunskaper om hur den ideala 

anställde ser ut. Genom att klargöra vilken typ av talang, personlighet, bakgrund som 

arbetsgivaren eftersöker hos den anställda effektiviseras arbetet med employer branding och 

en måluppfyllelse blir lättare att uppnå (ibid).   
 

Figur 1. Employer brandingprocessen. 

  
Skapad figur efter  

Dyhre & Parment, 2009:58 

                                                 
4
 För mer information om Universum se: www.universumglobal.com 
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2.2.1 Steg 1. Nulägesanalys  

 

Till att börja med behöver organisationen göra en nulägesanalys över de interna och externa 

dimensionerna av företagets employer brand. På så vis ges en måttstock på dess attraktion 

gentemot olika målgrupper. Det är också i det här steget som företaget tydliggör vilka som är 

deras målgrupp/er (Dyhre & Parment 2009:59). Även Barrow & Mosley (2005:104f:114f) 

markerar definierandet av målgrupp som ett första steg i arbetet med employer branding, 

vilket senare underlättar när företaget i steg 2 ska definiera sitt arbetsgivarerbjudande (ibid). 

Exempel på interna uppgifter som kan tas fram är mått på nöjdhet hos de anställda och olika 

karriärmönster (Dyhre & Parment, 2009:59ff). En bra idé här kan vara att genomföra 

medarbetarundersökningar där antalet frågor ökas på som kan kopplas samman med employer 

branding. Resultatet av mätningen visar på företagets attraktivitet och ger en värdefull 

beskrivning av styrkor och svagheter liksom områden som ledningen kan utveckla och jobba 

vidare med. Genom att regelbundet samla in data gällande employer branding kan ett företag 

mäta sin attraktivitet. Resultatet som uppkommer kan sedan jämföras med kommande år 

liksom om förändring skett och om de mål som satts upp har uppnåtts (ibid:81). Mätningar 

som genomförs med jämna mellanrum är också något som Barrow och Mosley (2005:92f) 

förordar. På så vis kan problem som uppkommit snabbare identifieras och bearbetas. De 

insatser som utsätts för mätning visar sig oftast bli genomförda, det enligt den forskning som 

författarna bedrivit hos organisationer med starka employer brands. Studierna visar att företag 

som gör mätningar som publiceras och åtgärdar de brister som resultatet påvisar vinner större 

förtroende i sitt arbetsgivarerbjudande till de anställda (ibid:154). Många chefer och ledare 

anser det vara viktigt att genomföra medarbetarundersökningar men prioriterar istället bort 

dem framför andra affärsverksamheter. Då anställda ses som en tillgång och resurs i företaget 

är det förvånansvärt att många företag idag genomför medarbetarundersökningar vart annat år 

eller än mer sällan. Frågan är om de med samma tidsintervall skulle undersöka sin finansiella 

ställning (ibid: 92f)? 

Att mäta kvalitén på ansökningar till tjänster kan också vara en måttstock liksom tiden det tar 

att fylla en vakant tjänst. Avslutande intervjuer när anställda lämnar sin tjänst kan även det ha 

ett värde där analysmaterial tas in ifråga om varför personen väljer att lämna företaget och vad 

som kan förändras/förbättras. Den data som tas fram bör sedan kategoriseras i olika grupper, 

exempelvis ålder, för att jämförelser ska kunna ske. På så vis blir det tydligt vad de anställda 

upplever på insidan, vilket är det som kommuniceras ut som företagets sanna employer brand 

(Dyhre & Parment, 2009 s 59ff). 

Extern data som en organisation kan använda som mätvärde är exempelvis den attityd som 

finns gentemot dess varumärke, hur de ligger till på rankinglistor för arbetsgivare och i 

lönekartläggningar. Även framtidsutsikterna för branschen har här ett stort värde. I övrigt kan 

fokus läggas på resultat från olika undersökningar och rapporter som listar företagens 

employer brand i förhållande till olika intressenter. Efter egna erfarenheter upplever Dyhre 

och Parment (2009) att det normalt tar flera år innan arbete med employer branding ger 

resultat. Så snart företaget fått grepp om sin status gällande employer branding underlättar det 

vid en målformulering. Företaget vet sin position och har olika mått som den kan mätas med 

för att närma sig det mål som satts upp. Externa uppgifter om vilken konkurrenssituation som 

organisationen befinner sig i är av värde där det exempelvis går att göra en jämförelse vilka 

företag som är med och konkurrerar om samma arbetskraft vid rekryteringar. Många  arbetar 

idag mot olika målgrupper vilket gör att det krävs olika närmanden när det gäller 

kommunikationen. Exempelvis har en global trend spridit sig de senaste åren bland många 
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studenter där fokus på tillvaron har varit någon form av ”work-life balance” och arbeten som 

ger ett mervärde (ibid).  

2.2.2 Steg 2. Arbetsgivarerbjudande 

Employer Value Proposition (EVP) skulle på svenska kunna översättas till 

arbetsgivarerbjudande, det vill säga den anledning som arbetsgivaren ger till nuvarande och 

potentiella anställda att arbeta för denne. ”EVP is about answering the following question: 

Why should a talented person that we want to recruit choose to work for our organization and 

what is in it for him/her?” För att nå framgång måste en EVP vara: Trovärdig. Anställdas 

positiva och negativa erfarenheter av arbetsgivare sprids snabbt genom exempelvis kanaler 

som Facebook och andra sociala medier och nätverk. Attraktiv gentemot den/de målgrupp/er 

den riktar sig mot. Särskiljande. Vad har vi som konkurrenterna saknar? EVP finns även 

beskrivet av Barrow och Mosley (2005:125) där de också omnämner att företag som söker 

anställda med olika yrkesförkunskaper kan använda sig av olika EVP:s för att specificera 

arbetsgivarerbjudandet till just den målgrupp som eftersöks. 

Ett bra verktyg att använda sig av när det gäller att identifiera sitt arbetsgivarerbjudande är en 

IPI-analys (Identity-Profile-Image) (Dyhre & Parment, 2009:66ff). Med Identity menas hur 

företaget ser på sig själva (ibid, Larsson 2009:117). Den image, den karriärutveckling och de 

möjligheter som organisationen har att erbjuda. Här måste företaget skapa en förståelse 

gällande hur nuvarande anställda uppfattar sin arbetsgivare, vilka gemensamma nämnare finns 

och vilka värderingar delas. Kvantitativa medarbetarundersökningar och fokusgrupper kan här 

vara till företagets hjälp att identifiera sina styrkor och den sanna bilden av sig som 

arbetsgivare. Då det material som tas fram kan vara av känslig karaktär är det viktigt att 

processen är professionellt utförd och att de anställda ges anonymitet. Profile, handlar om hur 

företaget vill uppfattas av andra. Den image som företaget vill kommunicera ut att de har. Här 

intervjuas företagsledningen hur de ser på sig själva som arbetsgivare men också hur de vill 

att de anställda ser på dem idag men också i framtiden. Image, ger en bild av vilken 

uppfattning som finns om företaget inom olika målgrupper (ibid). Företag som brister i 

kommunikationen till sina målgrupper tenderar att ha en image som grundar sig på rykten och 

påståenden som berättats för personen i tredje hand (Dyhre & Parment, 2009:66ff). Vid 

exempelvis rekrytering är det vanligt att de sökande lockas av de attribut som de tror att 

företaget besitter (Backhaus & Tikoo 2004). 

Figur 2. EVP 

 
Skapad figur efter  

Dyhre & Parment, 2009:70 

 

Nuvarande EVP 
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Ett företags EVP har bättre förutsättningar att lyckas gällande attraktivitet, trovärdighet och 

särskiljande ju större område av Identity-, Profile- och Imagecirkeln som delar samma syn 

(Dyhre & Parment, 2009:66ff, Larsson 2009:117). Vanligtvis är det enklare att som företag 

erbjuda attraktivitets- och trovärdighetsdelarna i en EVP än att utmärka sig särskiljande då det 

kan vara svårt för någon på utsidan att se den faktiska skillnaden på företag som erbjuder 

samma typ av tjänst (Dyhre & Parment, 2009:66ff). Det gäller att försöka tydliggöra 

fördelarna med erbjudandet till nuvarande och potentiella anställda i jämförelse med andra 

alternativ som konkurrenterna utlovar (Barrow och Mosley 2005:63). Att ha en god förståelse 

för vad de nuvarande anställda har för åsikter om företaget kan i detta skede bli helt 

avgörande. Organisationskulturen har en stor roll i skapandet av ett företags employer brand. 

Goda ambassadörer och lojala medarbetare är något som skapas av ett framgångsrikt 

ledarskap där den anställde ser sig själv i helheten, bidragande till företagets verksamhet och 

framgång (Dyhre & Parment, 2009:66ff). 

2.2.3 Steg 3. Kommunikationsstrategi 

 

När organisationen efter genomförd nulägesanalys tagit fram sin målgrupp och den EVP som 

ska kommuniceras ut är det läge att se på vilka kommunikationskanaler som ska användas 

(Dyhre & Parment, 2009:71ff). Även här behövs det att göras vissa efterforskningar för att få 

kunskap om vilka kanaler som är lämpliga gentemot målgruppen. Organisationer som redan 

från start är relativt okända hos både målgrupp och bland övriga måste här satsa på att skapa 

intresse för en bredare krets av intressenter. Exempelvis så har undersökningar visat att 

studenter föredrar att få kunskap om en eventuell framtida arbetsgivare genom nuvarande 

anställda i företaget och någon form av praktik på arbetsplatsen. En personlig kontakt är här 

av betydelse. Generation Y (se vidare förklaring av begreppet nedan) som generellt sägs ha 

vanan att söka sin information från internet tar vanligtvis sin första kontakt med en potentiell 

arbetsgivare via företagets hemsida. Företag med en uppdaterad hemsida som visar på en 

öppenhet för sökande och intressenter inger, enligt Dyhre och Parment, en större 

attraktionskraft. En kommunikationskanal som fortfarande håller är den tryckta median. 

Svårigheten här ligger i att känna till vilken media målgruppen föredrar, vilket även kan sägas 

gälla i fråga om kommunikationskanaler generellt. Vilka sociala gemenskaper rör sig 

målgruppen i, vilka bloggar läses och vart tar de sina råd ifrån (ibid)? 

Lika viktigt som det är att rekrytera nya talanger lika viktigt är det att behålla den arbetskraft 

som är rätt för företaget för att upprätthålla ett hållbart arbete med employer branding. Därför 

är det viktigt att se över de kommunikationskanaler som skall riktas till de nuvarande 

anställda. De senaste fem åren har återigen företagstidningar vaknat till liv och VD:ns 

veckobrev tillhör numera vanligheterna. Många företag har bloggar där de anställda har 

möjlighet att kommunicera direkt med ledningen, en påminnelse om att det är fler än 

generation Y om vill interagera och ha tillgänglig information om företaget. Det händer att 

ledningen i många företag tappar informationen till de anställda för att lägga alltför mycket 

fokus på kommunikation riktad utanför företaget. Ett företag kopplat till ett starkt employer 

brand med stolta anställda tenderar att ha personal som nås av ett öppet flöde av information 

från sin ledning (ibid). Även Åteg, et al. (2004:40f) understryker vikten av att de anställda får 

information om vad som händer och sker i organisationen, något som ses som ett kännetecken 

hos ett företag med attraktiva arbetsförhållanden (ibid). Företagets anställda är enligt 

undersökningar trots allt de bästa ambassadörerna för företaget (Dyhre & Parment, 2009:75). 
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2.2.4 Steg 4. Kommunikationskanaler 

 

Steg fyra i employer brandingprocessen handlar om att göra EVP:ns uttryck i ord och bild 

förenlig med företagets insatser för övrig marknadsföring och identitetsskapanden (Dyhre & 

Parment 2009:76f). Oavsett om kommunikationen sker via webben, mässor eller media ska 

det material som kommuniceras ut ha ett enhetligt uttryck. Många företag tar här hjälp av 

externa konsulter och reklambyråer för att lyckas med uppgiften. Har de tidigare stegen i 

processen fungerat väl är det till stor hjälp i detta moment.  

Då det är vanligt att ett företag använder många olika kanaler för kommunikation är det av 

vikt att målgruppen känner igen sig vilken kanal den än befinner sig i. För att förhindra 

förvirring är enkelhet i kommunikationen att rekommendera. Det hållbara arbetet med 

employer branding upprätthåller en god dialog med nuvarande anställda så som potentiella 

sådana. Där en ärlig, personlig och skräddarsydd kommunikation är att eftersträva. Viktigt att 

ha med sig är att individens tankemönster ofta utgår ifrån vad den får ut av att arbeta för ett 

företag liksom varför den ska stanna inom organisationen eller varför den ska överväga att 

börja arbeta där (ibid). 

2.2.5 Steg 5. Genomförande 

 

Genomförande som är det sista steget i employer brandingprocessen handlar om att de 

tidigare stegen ska implementeras men också övervakas att de fungerar. Justeringar kan göras 

vartefter behov uppstår där det är viktigt att ha med sig företagets resultat och rådande 

marknadsläge. I det här skedet beslutar organisationen vilka målsättningar som finns med 

employer brandingaktiviteterna. Att bara säga att företaget ska bli mer attraktivare som 

arbetsgivare är för svävande. Målsättningen ska vara tydlig och mätbar. Exempel på vad 

målsättningar skulle kunna baseras på: nöjdhet bland de anställda inom olika yrkesområden, 

tiden det tar att rekrytera någon till en tjänst, andelen sökande till en tjänst som innehar de 

efterfrågade kvalifikationerna, placeringar i någon form av ranking hos universitet, branscher 

och så vidare, antalet förluster av värdefulla anställda som ställs mot tidigare års siffror. 

Målsättningarna ska kommuniceras ut internt så att alla i företaget är delaktiga i processen. 

Involverade anställda gör att lojaliteten till företaget växer, arbetsplatsen i sin tur blir 

attraktivare och de anställda stärker sitt egna personal brand. Nöjda och motiverade anställda 

är i längden mer produktiva. Det ligger mycket tid och hårt arbete bakom ett hållbart 

employer brand, här handlar det inte om ett tidsbestämt projekt utan snarare mer om en 

process på lång sikt (Dyhre & Parment, 2009:78ff). 

2.3 Utmaningar och diskussioner inom employer branding 

Nedan kommer här att beskrivas olika områden som kan kopplas till arbetet med employer 

branding. Områden som är av värde för att som läsare få en ytterligare förståelse av 

employer brandings olika delar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av kapitlet. 

2.3.1 Rätt talang, bättre än en person med den största talangen? 

Effektivitetskrav, krav på en stimulerande arbetsmiljö, vinstkrav, kvalitetskrav och 

hållbarhetstänk är några av de krav som i dagens samhälle håller ett hårt grepp om våra 

organisationer. Många arbeten kräver talanger för att utföra det ökande antalet av 

kvalificerade arbetsuppgifter ute på företagen (Dyhre & Parment 2009:12f). Vad menas då 

med en talang? Talang är summan av de förmågor en person innehar så som kompetens, 
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färdigheter, erfarenheter, omdöme, karaktär, handlingskraft, attityd och intelligens. Inom 

talangbegreppet omfattas även individens förmåga att lära nytt och växa i sin roll (Michaels, 

et al. 2001:xii). Vilka som är de bästa talangerna varierar beroende på geografiskt område, 

kultur, bransch, arbetsuppgifter och rådande situation (Dyhre och Parment 2009:12ff). Själva 

begreppet ”bästa talangerna” kan ses som oklart. En organisation som inte definierat vilka 

talanger som är av värde för verksamheten kanske betalar höga löner till personal som i andra 

företag skulle uppfattas som värdefulla men som inte alls gör samma nytta hos dem. Dyhre & 

Parment tydliggör att anställda som är felplacerade och inte uppskattade för det arbete som 

utförs blir missnöjda med situationen och därmed presterar sämre. Företagens arbete med 

employer branding underlättar för talangerna att hitta den arbetsplats som eftersöker deras 

kompetens. I ett samhälle som präglas av employer branding stannar den kvar som är nöjd 

och trivs på arbetsplatsen, medan den som inte är tillfredställd lämnar företaget och letar 

vidare efter en arbetsplats som passar in på arbetstagarens kapacitet och preferenser. Enligt 

Dyhre och Parment har ett sådant samhälle en benägenhet att ha fler personer på rätt plats i 

företagen. Att rekrytera de rätta talangerna kan i goda tider vara svårt, då konkurrensen 

tenderar att hårdna (ibid:45ff). Arbete med employer branding ses därför som en naturlig 

insats hos företagen i högkonjunktur men mindre självklar i en lågkonjunktur. För att lyckas 

med sitt employer brandingarbete trycker författarna på vikten av aktiviteter i både goda och 

dåliga tider.  

Generation Y kallas den generation av 80-talister som på senare år gett sig ut i arbetslivet 

(Parment 2008:20ff). Generationen har vuxit upp i ett samhälle med ständig kommunikation 

och med stark varumärkespåverkan, något som Parment menar gjort Generation Y både 

multikulturell och internationell. Generation Y kännetecknas av individualism, är vana att 

välja och innehar vanligtvis stora sociala nätverk (ibid:24,35). I boken Generation Y - 

Framtidens konsumenter och medarbetarna gör Entré tydliggör författaren värdet för 

organisationer att förstå sig på hur Generation Y fungerar för att kunna vara attraktiv dem 

emot och genom det bli ett konkurrenskraftigt företag i tiden (ibid:70).  

2.3.2 ”Consumer brand” 

 

De flesta som har en uppfattning om ett företag grundar vanligtvis sina förutfattade meningar 

på organisationens consumer brand
5
 vilket tydliggör att det finns starka kopplingar mellan just 

consumer brand och ett företags employer brand (Dyhre & Parment 2009:40, Barrow & 

Mosley 2005:149). Är företaget ekonomiskt framgångsrikt menar Barrow och Mosley 

(2005:149) att det kan skapa tankar om att företaget också är en bra arbetsgivare att arbeta för. 

Likaså upplevs arbetsgivare med framgångsrika varor och eller tjänster generellt vara mer 

attraktivare. Då det vanligtvis är förknippat med status att arbeta hos en framgångsrik 

arbetsgivare känner många anställda en stolthet över att vara en del av organisationen. Med 

hjälp av företagets employer brand upprätthåller rätt anställda styrka och engagemang i 

organisationen vilket bidrar till stöd och utveckling av aktuellt consumer brand (ibid:111f).  

2.3.3. Balans mellan arbete och fritid 

Idag återfinns inte en självklar åtskillnad mellan arbete och fritid. Anställda gör privata 

angelägenheter på jobbet samtidigt som det blir alltmer vanligt att läsa jobbmailen och ta 

arbetsrelaterade samtal på sin fritid. Den teknologiska utvecklingen tillsammans med en ökad 

kreativitet och självförtroende hos individen är några orsaker bakom förändringen. Dyhre och 

                                                 
5
 Consumer brand skulle på svenska kunna översättas till konsumentvarumärke, det vill säga det varumärke ett 

företag har riktat till kund. 
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Parment (2009:43) menar att företagen måste balansera de anställdas drivenhet med 

återhämtning liksom minimera nivån av negativ stress för att upprätthålla en kultur som 

innefattar balans mellan arbete och fritid. Ökad förekomst av negativ stress tas också upp av 

Barrow och Mosley (2005:153f) som påvisar det som bakgrund till att allt fler företag 

överväger satsningar på work life balance. Anställda presterar som bäst om balans mellan 

arbete och fritid återfinns. Work life balance tillsammans med satsningar på mångfald är 

något som Barrow och Mosley ser som högst rankade när det gäller ansvarsfullt företagande. 

Gällande mångfald så sträcker sig många av de ledande företagens satsningar vidare än enbart 

arbete med jämställdhet. Förändringar på arbetsmarknaden ställer krav på att företagen 

moderniseras och är uppdaterade på vad som är avgörande för att vara en attraktiv 

arbetsgivare (Dyhre & Parment 2009:18). Kvinnans numera självklara delaktighet på 

arbetsmarknaden har inneburit att familjebilden har förändrats. Då fäderna kommit få en mer 

aktiv del i barnens uppväxt är det inte längre självklart att männen i företagen ska jobba 

övertid flera dagar i veckan. Organisationer som är flexibla med arbetstid och arbete hemifrån 

stiger i attraktivitetsaspekt hos potentiella och nuvarande anställda (ibid).  

2.3.4. Att behålla nuvarande anställda 

Som tidigare omnämnts ovan handlar inte employer branding enbart om att attrahera rätt 

personer till sitt företag utan också arbete för att behålla värdefulla anställda, där exempelvis 

förmåner hos en arbetsgivare är något som omnämns vara värdefullt av Dyhre och Parment att 

erbjuda för att öka företagets attraktivitet och konkurrenskraft. Ett annat exempel som tas upp 

i boken ”Sustainable Employer branding” är att erbjuda hjälp och fördelar vad gäller 

föräldraskap. Vilket kan tänkas bidra till bilden av en familjevänlig och sund arbetsplats. Om 

ett företag utåt kommunicerar vilken bra arbetsplats den är så måste det givetvis 

överensstämma med verkligheten. De anställda kan inte tvingas på en fasad som inte är sann 

utan företagets sanna kultur ska ge uttryck i de anställdas beteende (Dyhre och Parment 

2009:108ff). Attraktiva erbjudanden om utbildning och utveckling i ett företag påvisas av 

Barrow och Mosley (2005:157) som en avgörande del i ett arbetsgivarerbjudande till både 

nuvarande och potentiella anställda. Framgångsrika utvecklingsmöjligheter i arbetet sägs ha 

en positiv inverkan på de anställdas engagemang. För ett företag kan det vara bra att 

tydliggöra vilka interna karriärmöjligheter som finns att tillgå för de anställda som har intresse 

i utveckling av karriären (Dyhre och Parment 2009:112f). Här är viktigt att ha med sig att de 

anställda befinner sig i olika lägen av karriären. Beroende på exempelvis ålder och 

familjesituation så kan den enskilde individen vilja sakta ner utvecklingsmöjligheterna eller 

öka på desamma. Lojaliteten hos den anställda och attraktiviteten hos arbetsgivaren ökar om 

parterna har en ömsesidig förståelse för varandra. 

För att de anställda på lång sikt ska känna engagemang i sitt arbete krävs att den interna 

kommunikationen är sanningsenlig och hållbar (Barrow och Mosley 2005:143). Anställdas 

engagemang i arbetet kan tydliggöras genom hur positivt de tycker om och känner för 

organisationen de arbetar för. Likaså kan företaget se hur engagerade de anställda är vad 

gäller de organisatoriska mål som ska uppnås gentemot kunder och andra intressenter (Cook 

2008:3). Om de anställda inte kan leva upp till och förmedla arbetsgivarvarumärket kommer 

satsningarna på employer branding att lida nederlag och det budskap som marknadsförs 

istället att motverka sitt eget syfte (Barrow & Mosley 2005:78). Det är en styrka hos de 

företag som kan påverka om värdefulla anställda ska stanna eller inte (Dyhre och Parment 

2009:122ff), något som är få förunnat. Hos resterande företag är det marknadens krafter som 

styr vilka som lämnar företaget eller inte. Har ett företag förståelse för att det vanligtvis är de 
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högpresterande anställda som lämnar företaget och de mindre attraktiva som stannar kvar, så 

blir det extra tydligt att det är av vikt att anställa rätt personer i företaget. 

2.3.5 Sammanfattning 

Employer branding, som på svenska skulle kunna översättas till arbetsgivarvarumärke, 

innebär att ett företag ska attrahera och rekrytera rätt människor och samtidigt få nuvarande 

anställda att trivas och vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Ett företag som har ett attraktivt 

employer brand har lättare att rekrytera värdefulla anställda. Nöjda och engagerade anställda 

bidrar enligt teori om employer branding till ökad produktivitet och därmed också lönsamhet 

för företaget. Arbete med employer branding kan genomföras utifrån en process i fem steg, 

där en nulägesanalys är första aktivitet att börja med för att utveckla attraktiviteten som 

arbetsgivare. 

Enligt teori och forskning kring employer branding kännetecknas en attraktiv arbetsgivare 

erbjuda tillfredsställelse i arbetet genom exempelvis stimulans, erkänsla och status för de 

anställda. Ett attraktivt arbetsinnehåll är också en viktig kategori där en tillfredsställande 

arbetstakt och variation i arbetet är av värde. Även tilltalande arbetsförhållanden är ett 

kännetecken där exempelvis lönen kommer in liksom trygghet i anställningen och 

avancemangsmöjligheter i företaget. En attraktiv arbetsplats präglas av ett 

förtroendeingivande ledarskap och kvalité i relationerna mellan de anställda. 

Kommunikationen mellan företagets parter är väl fungerande. Företagets värderingar är 

tydliga och överensstämmer med verkligheten, arbetsplatsen kännetecknas av tolerans och en 

mångfald av människor. En arbetsgivare som är flexibel med arbetstid och arbete hemifrån 

kan upplevas som attraktiv hos både potentiella och nuvarande anställda. Att företaget 

tillhandahåller framgångsrika varor och eller tjänster kan också ha ett värde liksom att 

arbetsplatsen har ett attraktivt geografiskt läge.
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras undersökningens tillvägagångssätt. Bland annat beskrivs enkäten 

och en diskussion kring metoden kommer att föras. 

 

Uppsatsens frågeställningar kommer med kvantitativ metod att besvaras genom en 

egenkonstruerad enkätundersökning (se bilaga 2) som är skräddarsydd för uppsatsens syfte. 

Det material som framkommit har sedan analyserats framförallt med hjälp av statistiska 

analyser. 

3.1 Metodvalsdiskussion 
 

Vad gäller val av metod så har det egentligen inte funnits några tveksamheter. Ett mätverktyg 

skulle tas fram vilket skulle ge en övergripande och generaliserbar bild av ett företags 

attraktivitet. En kvantitativ metod var därmed en självklarhet. Enkätsvaren som redovisats 

utgjorde sedan materialet för analysen. Resultatet från enkätsvaren var värdefullt för 

undersökningen men också hur mätverktyget fungerat var av vikt för att besvara syftet. Vilka 

frågor i enkäten som hade fungerat väl och vilka som inte hade det var också av värde för ett 

eventuellt framtida användande av mätverktyget på olika företag i varierande storlek. Valet av 

en kvantitativ studie som metod blev också tydlig för att svara på frågeställningarna: - Hur 

uppfattar de anställda attraktiviteten hos sin arbetsgivare? och - Vad skapar attraktivitet hos 

ett medelstort företag? Med en kvalitativ studie hade jag med hjälp av intervjuer fått en bred 

och djupare information från några få, men genom att välja en kvantitativ ansats kunde jag 

med ett stort antal enkätsvar generalisera den data som framkom för att besvara ovanstående 

frågeställningar.  

 

Efter min teoretiska fördjupning inom ämnet employer branding fick jag uppfattningen om att 

det vanligtvis är kvalitativa studier som genomförts inom ämnet, något jag såg som ännu ett 

skäl för mig att genomföra en kvantitativ undersökning för att höja nivån av studier av likande 

slag. För att få en övergripande bild av hur de anställda upplevde undersökningsföretaget var 

som ovan beskrivits en kvantitativ ansats självklar. Önskvärt hade varit att till undersökningen 

också lägga till mjukare data genom exempelvis intervjuer hos undersökningsföretaget, för en 

djupare analys av materialet i studien. En kombination av både kvantitativ och kvalitativ 

metod hade varit att förorda. Tyvärr rymdes inte en sådan helhetsundersökning inom 

tidsramen för min c-uppsats.  

3.2 Val av verksamhet 

Genom mitt tidigare praktikföretag hade jag deltagit i två föreläsningar gällande employer 

branding som anordnats av kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte, 

Rekrytering och Omställning)
6
. Det var på en av föreläsningarna som jag kom i kontakt med 

personalchefen vid mitt undersökningsföretag och efter diskussioner fann jag att företaget 

passade väl in på de kriterier jag satt upp gällande det företag jag ville undersöka. Företaget 

ses som medelstort, vilket var ett av mina kriterier, likaså har det ett etablerat och välkänt 

varumärke vilket jag såg skulle kunna bli intressant senare i analysdelen. Att de anställda 

tillhörde flera yrkeskategorier var också en fördel i val av undersökningsföretag liksom att 

                                                 
6 NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte Rekrytering och Omställning) är ett kompetensnätverk som grundades av KOM-INN,   vilka  
arbetar för att göra Värmlandsregionen konkurrenskraftig och på så vis säkerställa kompetensbehovet i framtiden (Compare 2012). 
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företaget var tillgängligt för att delta i studien. Veckan efter den sista av de två 

föreläsningarna med NERO tog jag kontakt med personalchefen och fick tillstånd att 

genomföra undersökningen.  

3.2.1 Undersökningsföretaget 

Då undersökningsföretaget valt att vara anonymt kommer här en kortfattad och avidentifierad 

beskrivning av dess verksamhet. Företaget är ett tillverkande företag inom en stor koncern 

med kunder och kontor runt om i världen. Företaget har anor sedan långt tillbaka i tiden och 

har under åren tillverkat flertalet produkter vilka några varit helt banbrytande. Sedan mitten 

av 1950-talet har företaget varit världsledande inom sin bransch och har kontinuerligt 

utvecklat nya produkter. Alla produkter och system kan ges support genom hela livscykeln i 

företagets globala servicenätverk, som är starkare än något annat nätverk bland de företag 

som tillverkar liknande produkter. Idag omfattar den studerande anläggningen förutom 

tillverkningsverkstad även en avdelning för utveckling, design och produktion av olika 

system, samt forskning och utveckling inom en av koncernens unika delar. Totalt arbetar 348 

personer i företaget som undersökts. 263 av de anställda är tjänstemän varav 42 är chefer, 85 

anställda är arbetare. Könsfördelningen är uppdelad på 296 män och 52 kvinnor. De anställda 

innehar en medelålder på 44,9 år. Antalet nyanställningar är få och har varit så de senaste 

åren. 

3.3. Population och urval  
 

I studien valdes att göra ett representativt urval. Ett representativt urval ska utgöra 

populationen fast i miniatyr (Bryman 2011:179). Undersökningsföretagets alla anställda 

utgjorde populationen för studien. Med alla anställda menas anställda i de tre olika 

avdelningar som företaget är indelat i och tillhörande chefer till respektive område. Företagets 

VD ingick i gruppen alla anställda. Den urvalsteknik jag använt mig av bygger på 

slumpmässighet och kallas därför ett slumpmässigt urval. En totalundersökning visade sig inte 

vara genomförbar på det valda företaget vilket resulterade i ett slumpmässigt urval på 175 

anställda. Målsättningen var att genom urvalet uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt och 

även en bred täckning gällande olika ålderskategorier, yrkestitlar, utbildningsnivå, år i 

företaget men också fördelning ur en könsaspekt. En slumpvalsgenerator hos företaget valde 

slumpmässigt ut de deltagande i studien. Alla med ett anställningsförhållande i företaget vid 

tidpunkten för urvalet deltog, totalt 348 personer. De anställda innehar ett personligt nummer 

som slumpvalsgeneratorn använde sig av vid lottningen. Inhyrda konsulter ingick ej i gruppen 

alla anställda. Det finns dock ingen säkerhet att ett slumpmässigt urval garanterar att urvalet 

samtidigt är representativt då det finns faktorer som kan försvåra representativiteten, 

exempelvis faktorer i urvalssystemet och urvalsprocessen (Bryman 2011:169).  

3.4 Enkätkonstruktion och datainsamling 
 

Enkätfrågorna har skapats utifrån tidigare forskning och teori. Flertalet av frågorna har 

använts i tidigare enkäter. Exempelvis en enkät gällande flexibla organisationer och 

arbetsvillkor skapad av Institutionen för arbetsvetenskap, Karlstads universitet och som 

genomförts under tre omgångar
7
 (Eriksson 1998). Även frågor baserade på Åteg, et. als 

(2004) modell om Attraktivt arbete används liksom frågor som i en undersökning ställts av 

det globala employer brandingföretaget Universum (Universum 2011). Alla frågebatterier 

                                                 
7
 Studien genomfördes åren 1994, 2002 och 2010. 
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med påståenden i enkäten var till en början positivt laddade. För att undvika att de för 

respondenten skulle vara ledande har jag medvetet vänt på en del frågor för att skapa en mer 

negativ inriktning på några av påståendena och därmed undvika att frågorna besvarades 

slentrianmässigt. Jag har också under enkätkonstruerandet försökt att ha en medvetenhet kring 

undvikandet av dubbla negationer i frågorna. Beträffande ordningen på frågor i en enkät råder 

Patel o Runa (2011:77) att både inleda och avsluta neutralt, exempelvis med bakgrundsfrågor. 

Den enkät som skapats till studien inleds därför med bakgrundvariabler som kön och ålder. I 

den avslutande delen av enkäten återfinns två allmänna frågor gällande nöjdhet kopplat till 

arbetssituation och livssituation. De följs av fler bakgrundsfrågor, exempelvis anställningsår, 

yrkestitel och utbildningsnivå. Här tillkommer även ett kommentarsfält för synpunkter på 

enkäten. Efter den neutralt skapade inledningen av enkäten leds respondenten in på frågor 

gällande attraktivitet hos en arbetsgivare. Därefter följer avsnitt av frågor gällande ”Innehållet 

i ditt arbete”, ” Hur du trivs med ditt arbete”, ”Arbetsförhållanden”, ” Kollegor och ledarskap” 

och ” Företagets värderingar och varumärke”.  Frågor och påståenden i enkäten är framförallt 

hämtade från en studie av Eriksson och Karlsson (2002) samt en undersökning gjord av 

Universum (2012). Frågeformuleringarna är operationaliseringar av de variabler som valts ut 

med bakgrund av teorin. Totalt består enkäten av 19 frågor fördelade på fem sidor. 

 

Jag har i enkäten valt att använda mig av fasta svarsalternativ vilket innebär att jag i förväg 

konstruerade svarsalternativ som respondenten fick välja mellan. Patel och Davidsson 

(2011:79f) beskriver fasta svarsalternativ som ett instrument som är bra att använda sig av vid 

standardisering (ibid), det vill säga en metod där jämförelser görs mellan olika 

bakgrundsvariabler och de grupper som är aktuella att studera (Ejlertsson 2008:149). Fasta 

svarsalternativ var relevant i den enkät som skapades för min studie då jag använde mig av 

flertalet bakgrundvariabler för att senare i analysen kunna göra jämförelser och dra slutsatser. 

Patel och Davidsson (2011:79) hävdar också fasta svarsalternativ som en passande svarsform 

om avsikten är att använda sig av en kvantitativ analys. 

 

För att undvika att respondenterna i sina svar skulle tendera att dra sig till ett mittenalternativ, 

den så kallade ”centraltendensen” följde jag rekommendationer från Patel och Davidsson 

(2011:81) att istället ha fyra svarsalternativ på majoriteten av frågorna i enkäten. Fråga tre 

utmärkte sig där respondenten fick välja fem av 13 svarsalternativ som är egenskaper som för 

dem kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Fråga åtta innehöll ett femte svarsalternativ, ”vet 

ej”, med bakgrund att den bemötte påståenden om företagets insatser för exempelvis miljö 

och jämställdhet, något som ibland kan vara svårt att ha en uppfattning om.  

 

Enkäten är skapad i ett verktyg som heter Survey & Report. Karlstads universitet 

tillhandahåller programmet som är webbaserat och relativt enkelt att skapa professionella 

enkäter i. Alla svar registreras automatiskt vilket underlättade tidsmässigt för mig i 

undersökningen. Det gick att välja att analysera direkt i programmet men jag valde ändå att 

exportera rådata till SPSS, ett dataprogram för statistiska analyser. Survey & Report 

förenklade kommunikationen med respondenterna genom e-postutskick och sparade även tid i 

form av uteblivna besök hos undersökningsföretaget vid utdelning och insamling. En 

webbaserad enkät valdes även med anledning av att den också skulle underlätta för 

respondenten både tidsmässigt och i tydlighet. Enkäten talade automatiskt om i procent hur 

många frågor som besvarats, om för många alternativ kryssats i och den gjorde att 

respondenten för de frågor med ett svar bara kunde välja ett sådant. Med en elektronisk enkät 

utgick inga ekonomiska kostnader för själva skapandet eller vid utdelning och insamling. 
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Frågorna har skickats ut till min handledare och till bekanta som fått komma med konstruktiv 

kritik och förslag på förändringar. En pilotenkät skapades sedan för att testa om frågorna och 

upplägget skulle hålla för en större undersökning. Totalt skickades 17 enkäter ut till vänner i 

olika åldrar med varierande yrkesbakgrund. Pilotenkäten var bara ute i ett dygn men gav 13 

svar och många värdefulla synpunkter på ändringar samt upplägg. Utöver pilotenkäten lät jag 

även två doktorander inom ämnet statsvetenskap med goda kunskaper gällande enkäter ta del 

av enkäten. De kom med flertalet betydelsefulla synpunkter. När enkäten testats och 

ändringarna var gjorda kontaktade jag företagets personalchef för att gå igenom enkäten 

tillsammans med honom. Genom att samtala kring enkäten fick jag med hans syn på företaget 

kopplat till enkäten och även om något behövde ändras för att tydliggöra för de anställda. 

Efter samtalet gjordes några få ändringar och bakgrundsfrågor gällande 

visstidsanställning/tillsvidaresasntällning, heltid/deltid togs bort då det ej är aktuellt i 

företaget. Alla anställda har en tillsvidareanställning och endast ett fåtal personer arbetar 

deltid.  

 

Ett följebrev (se bilaga 3) konstruerades för att ge respondenterna information kopplat till 

enkäten. Jag använde mig av rekommendationer från boken Enkäten i praktiken (Ejlertsson 

2008) för att ge följebrevet rätt utformning och tydlighet, vilket jag ansåg ha ett värde för att 

upprätthålla en god svarsfrekvens. Följebrevet var indelat i små stycken med egen rubrik för 

att tydliggöra innehållet för respondenten. Rubrikerna i följebrevet var:  ”Studiens syfte”, 

”Vilka tillfrågas att delta”, ”Hur studien går till”, ”Det finns inga risker med deltagandet i 

studien”, ”Sista svarsdag” och ”Information om studiens resultat”. Respondenterna fick 

följebrevet utskickat tillsammans med enkäten via sin e-post på arbetsplatsen. Ett första 

utskick till alla respondenter gjordes den 15/5, 2012. Totalt nåddes 175 anställda av enkäten. 

Två påminnelser genomfördes av mig genom verktyget Survey and Report, måndagen den 21 

maj och onsdagen den 23 maj. Personalavdelningen gick även ut med erinran till de anställda 

som de av tidigare erfarenheter visste läste sin e-post mer sällan. Att det gick ut påminnelser 

både från Servey & Report samt personalavdelningen anser jag har påverkat svarsfrekvensen 

positivt då det tydligt märktes av att fler svar kom in kort efter att påminnelserna gått ut. 

Enkäten var tillgänglig att svara på i 5 arbetsdagar. När enkäten var stängd skickade jag ut ett 

meddelande till de respondenter som svarat och tackade för deltagandet i undersökningen. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

När det gäller etiska aspekter på en studie har vetenskapsrådet sammanställt fyra övergripande 

etikregler för forskningsområden med humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning (Patel 

& Davidsson 2011:62f). På följande sätt har jag anammat de fyra huvudkrav som rådet ställer.  

- Informationskravet. De som berörs av studien ska informeras gällande dess syfte 

vilket beskrivs för respondenterna i det följebrev som skickas ut i samband med 

enkäten.  

- Samtyckeskravet. De som valts ut att delta i undersökningen ska själva ta ställning om 

sitt deltagande (ibid), vilket tas upp i följebrevet där det tydliggörs att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt.  

- Konfidentialitetskravet. De som deltar i studien ska omfattas av konfidentialitet, det 

vill säga att den information som tas in från respondenterna ska behandlas med yttersta 

sekretess (ibid). Även här ges instruktioner i följebrevet där det beskrivs att 

webbenkäten är anonym och att inga enskilda e-postadresser går att spåra.  Där står 

tydligt att respondenten är garanterad anonymitet och att inga enskilda svar kommer 

att kunna utläsas. Då enkäten är webbaserad lämnades den besvarad elektroniskt, 
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direkt till mig som undersökningsledare och kom aldrig i kontakt med någon annan i 

företaget. Innan enkäten skickades ut fick alla anställda en ett mejl från personalchefen 

om att en enkät var på gång. I mejlet beskrivs att enskilda svar är anonyma både för 

företaget och för undersökningsledaren, vilket säkerställs genom den programvara 

som används. Det tydliggörs också att företaget kommer att få ta del av slutresultatet i 

en sammanställd rapport där enskilda svar inte går att utläsa. 

- Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om respondenterna får enbart användas 

till forskning (ibid). I följebrevet klargörs att det material som samlas in enbart ska 

användas till den forskning den är ämnad för. Respondenterna gavs möjligheten att ta 

del av undersökningens resultat genom att skicka en intresseanmälan till de 

kontaktuppgifter som fanns omnämnda i följebrevet, enligt rekommendation från 

Vetenskapsrådet (2012) i dokumentet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning”.  

3.6 Presentation av respondenterna 
 

Av de 118 som besvarade enkäten var 82,2 % män och 17,8 % kvinnor. Bortsett från 

åldersgruppen 20-29 år med endast två respondenter och åldersgruppen 60 år eller äldre med 

23 respondenter fördelades resterande svarande jämt i övriga åldersgrupper. Mer än hälften av 

de anställda har studerat på högskola eller universitet.  9,3 % av respondenterna är arbetare 

och 90,7 % tjänstemän. Med arbetare menas anställda som går på IF Metalls kollektivavtal 

medan tjänstemännen går på olika tjänstemannavtal. Av de svarande tjänstemännen var 19,5 

% chefer. De flesta som besvarat enkäten (71,2 %) har varit anställda i företaget i 10 år eller 

mer. 19,5 % har varit anställda i 5-10 år och 9,3 % i 3-5 år. Ingen respondent har varit anställd 

kortare än 3 år. 

3.7 Bearbetning och analys av datan 

I analysen av det empiriska materialet har jag valt att använda mig av frekvenstabeller och 

korstabeller. En frekvenstabell beskriver antalet personer och den andel i procent som de här 

personerna är kopplade till en viss kategori av den variabel som är aktuell (Bryman 

2011:322). Vad gäller en korstabell så kan två eller flera variabler ställas mot varandra och 

det går då att utläsa om det kan finnas ett samband variablerna emellan (Ejlertsson 2008:123). 

En variabel anges i tabellen vertikalt medan den andra återfinns horisontellt. I en korstabell 

kan kvantitativa variabler blandas med variabler som är kvalitativa. En kvantitativ variabel är 

numerisk och innebär att någon form av kvantitet mäts, exempelvis ålder eller anställningstid. 

En kvalitativ variabel kan klassificeras och är icke-numerisk. Kön och civilstånd är några 

exempel på kvalitativa variabler (ibid:112).  För att undersöka om variablerna som ställts mot 

varandra i korstabellen hade ett signifikant samband med varandra har jag i SPSS använt mig 

av Chi
2
-test. Ett Chi

2
-test innebär att förväntade frekvenser jämförs med faktiskt observerade 

frekvenser (Eggeby & Söderberg 1999, s103). Den signifikansnivå som vanligtvis används är 

5 %, det vill säga 0.05 (Ejlertsson 2008, s 138) och är den säkerhetsnivå som jag använt mig 

av. En hypotesprövning genomförs där en nollhypotes (H0) anges vilket säger att det inte finns 

något samband mellan variablerna . Även en alternativ hypotes (H1) anges vilket innebär att 

det finns ett samband mellan variablerna. Om signifikansnivån hamnar under 0,05 kan det inte 

förkastas att den alternativa hypotesen är sann (ibid), det vill säga i mitt fall att det finns ett 

signifikant samband mellan de två variabler jag undersökt. Jag har varit försiktig att uttala mig 

i de fall där jag fått ett signifikansnivå under 0,05 men samtidigt fått en eller flera celler som 

har ett lägre förväntat värde än 5. Jag har i undersökningen valt att använda mig av begreppen 

respondenter och anställda synonymt. 
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3.8 Kvalité i undersökningen – Validitet och reliabilitet 

Vad gäller en studies kvalité och säkerhet i det resultat som framkommer omnämns i 

forskningssammanhang begreppen validitet och reliabilitet (Ejlertsson 2008, s 99ff). När det 

gäller enkätfrågor så kan validitet beskrivas som att frågan mäter det som i studien är avsett 

att mätas. Ejlertsson menar att det är viktigt att den teoretiska referensramen ligger till grund 

för de frågor som en enkät bygger på. Själva enkätformuläret eller enstaka frågor i sig 

valideras inte utan frågorna valideras i samband med det bakomliggande syftet (ibid). Då 

frågorna som enkäten bygger på tidigare används i studier på arbetsplatser och är framtagna 

för att matcha teorier gällande employer branding ser jag dem som representativa för att 

användas i mätverktyget. Självklart kan frågor ändras, tas bort och läggas till för att ytterligare 

stärka verktyget. I detta första försök ser jag det som att undersökningen innehar en relativt 

god validitet.   

Reliabilitet innebär att mätningen, om den skulle genomföras en andra gång, skulle uppnå 

samma resultat. Är frågorna i en enkät dåligt formulerade kan det innebära att svaren bygger 

på en stor slumpmässig variation och nya mätningar av samma verklighet skulle ge ett 

annorlunda resultat än den första mätningen. Det slumpmässiga felet sägs vara litet om 

reliabiliteten är hög (Ejlertsson 2008, s 99ff). Mätverktyget har utvärderats med hjälp av tre 

aspekter; svarsfrekvens och externt bortfall, internt bortfall liksom om resultaten som 

mätverktyget gett kunnat analyseras meningsfullt. Svarsfrekvensen på 67 % (118 av 175 

respondenter) kan ses om mycket hög. Frekvensen kunde säkerligen ha blivit högre om 

enkäten fått vara öppen och tillgänglig några dagar till. Att enkäten varit webbaserad och 

anonym kan också tänkas ha påverkat svarsfrekvensen. Varken chefen eller någon annan på 

företaget har samlat in enkäterna som skulle varit fallet om enkäten varit i pappersform, vilket 

skulle kunna innebära en viss oro att det respondenten svarat läses av någon annan än 

undersökningsledaren. Det interna bortfallet vid enskilda frågor har varit lågt, allt från en till 

två personer eller inget bortfall alls. Andelen kvinnor och män som svarat på enkäten stämmer 

tämligen överens med verkligheten i företaget. Tjänstemännen verkar ha svarat i större 

utsträckning än arbetarna vilket kan bero på att många av arbetarna inte har en egen dator att 

tillgå och eller att mejlen läses mindre frekvent. Så vad gäller yrkesgrupp är därför en 

generalisering ej trovärdig.  Det resultat som kommit fram genom enkätundersökningen har 

med hjälp av teorin i kapitel 2 analyseras på ett trovärdigt sätt. Resultaten som ges i kapitel 4 

upplevs som meningsfulla. Om samma undersökning skulle genomföras igen på företaget 

inom en närliggande tidperiod så är det mycket troligt att ett likande resultat skulle uppstå, 

vilket ger en bild av en god reliabilitet.   

 

Det empiriska materialet har i övrigt en god kvalité och generaliserbarhet till hela företaget. 

118 personer har besvarat enkäten vilket innebär 34 % av alla anställda i företaget (348). 

Resultatet av undersökningen gör det svårt att uttala sig om anställda generellt i liknande 

branscher men även inom andra yrkesområden. Företagen skiljer sig i storlek, personalens 

sammansättning, ålder, kön, utbildning och så vidare vilket gör en undersökning i den här 

storleken begränsad att utgå ifrån. Då syftet med uppsatsen är att ta fram ett mätverktyg som 

kan upprepas, jämföras mellan undersökningar och generaliseras till ett helt företag så är vald 

metods lämplighet besvarad. 

3.9 Avgränsning 

Vad gäller avgränsning så har det i uppsatsen valts att undvika ett delfokus på frågor som rör 

genus. Balans mellan arbete och familjeliv omnämns i teorikapitlet men det gås ej djupare in 
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på ämnet. Kön tillhör en av bakgrundsfrågorna och några påståenden innehåller balans mellan 

arbete och familjeliv. En önskan hade varit att göra en djupare analys av förhållandet mellan 

män, kvinnor och employer branding. Tyvärr valdes detta delfokus bort då en mer 

helhetsbedömning av mätverktyget var att eftersträva. En avgränsning har även gjorts i 

undersökningen till att gälla nuvarande anställda då det i dagsläget i företaget inte var aktuellt 

att innefatta analyser rörande potentiella anställda med den bakgrunden att alltför få 

nyanställningar genomförs. Även jämförelser mellan hur företaget ser på sig själva (Identity) 

och hur företaget uppfattas av de anställda (Image) hade planerats i ett tidigt skede av 

undersökningen men togs bort under arbetets gång i brist på användbart material. Identity och 

Image beskrivs i Employer brandingprocessen, steg 2 gällande Arbetsgivarerbjudande, sidan 

9. 

3.10 Metoddiskussion 
 

Mätverktyget har fungerat relativt bra med tanke att det var första gången det provades. 

Frågorna har haft ett lågt internt bortfall vilket bland annat skulle kunna tolkas som att de 

varit tydliga och enkla att förstå innebörden av. Vad gäller bakgrundsvariablerna så är det 

ungefär hälften som fallit väl ut vilket resulterat i att jag inte kunnat göra de jämförelser jag 

önskat. Fråga 16 gällande ”hemmaboende barn” och fråga 17 om ”antal barn” var fel 

formulerade och fick tas bort helt. Även fråga 18 och 19 gällande ”årsinkomst” och ”hur 

hushållet klarar sig på nuvarande inkomst” togs bort då de ej upplevdes som relevanta att 

koppla till frågebatterierna. Även fråga 15 om ”hushållets utseende” togs bort av samma 

anledning. Flera av de bakgrundsvariabler som använts i analysen har slagits ihop till färre 

kategorier, som exempelvis ”ålder” och ”skolutbildning”, när jag gjort mina analyser då 

alternativen blivit för många. Få jämförelser med bakgrundsvariabler och påståenden från 

frågebatterierna gav någon signifikans. Jag har främst använt mig av bakgrundsvariabeln 

”kön”. Som jag omnämnt tidigare har inte de svarande varit representativa i exempelvis 

”yrkesgrupp” vilket gjort att det resultatet tagits bort från resultat och analysdelen. För 

framtida mätningar behöver bakgrundsfrågorna ses över för att se vilka som innehar en 

relevans och att de som används är formulerade på rätt sätt. För att utveckla mätverktyget 

behöver även fler frågor kring nöjdhet tas med. Exempelvis skulle en nöjdhetsskala från 1-10 

kunna användas för att möjliggöra mer avancerade statistiska analyser.  
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4. Resultat 

Det resultat som här kommer att presenteras är indelat i två avsnitt vilket motsvarar enkätens 

olika frågebatterier indelat i respektive område och ordningsföljd; ”Attraktiva egenskaper 

hos en arbetsgivare” och ”Områden inom employer branding och deras relation till nöjdhet” 

vilket är indelat i ”Nöjdhet”, ”Arbetsinnehåll”, ”Trivsel med arbetet”, 

”Arbetsförhållanden”, ”Kollegor och ledarskap” samt ”Företagets värderingar och 

varumärke”.  Varje avsnitt inleds med en frekvenstabell, därefter följer vanligtvis en eller 

flera korstabeller där antalet tabeller är beroende av vilka signifikanta samband som 

uppnåtts. Då nöjdhet enligt teori om employer branding är en bra måttstock att använda sig 

av vid mätningar av ett företags attraktivitet gentemot nuvarande anställda (Dyhre & 

Parment, 2009:59ff) har samtliga påståendens relation till nöjdhet med arbetssituation 

studerats (vilket varit en av frågorna i enkäten). På så sätt kan vi få en indikation på vilka 

faktorer som kan kopplas samman med de anställdas uppfattning om arbetsgivarens 

attraktivitet. I nästföljande kapitel kommer jag att presentera min analys och de slutsatser 

som framkommit av undersökningen. 

4.1 Attraktiva egenskaper hos en arbetsgivare 

Inledningsvis i enkäten (se bilaga 2) ställs frågan vilka egenskaper som respondenterna tycker 

är mest attraktiva hos en arbetsgivare. Frågan är allmän och är inte kopplad till det företag 

som de svarande är anställda vid. De 13 valbara egenskaperna i fråga 3 är alla 

kännetecknande för en attraktiv arbetsgivare och har använts i tidigare mätningar gällande 

attraktiva egenskaper hos en arbetsgivare (Universum 2012). Att respondenterna enbart tilläts 

att välja max fem alternativ visar på vilka egenskaper som enligt de svarande värderas högst 

hos en attraktiv arbetsgivare. Tabell 1 visar det resultat som framkom i fråga 3, rangordnat 

efter högst frekvens av respondenter som håller med om påståendet.  

Tabell 1. Frekvenstabell över mest attraktiva egenskaper hos en arbetsgivare 

Valbara egenskaper Frekvens Procent 

3.1 Arbetet är intressant och utvecklande. 

 

103 87 

3.2 Arbetet jag utför är uppskattat. 

 

67 57 

3.6 God social gemenskap på jobbet. 

 

64 54 

3.10 Kompetent ledarskap. 

 

56 48 

3.5 Varierande arbetsuppgifter. 

 

44 37 

3.8 Anställningen möjliggör bra balans 

mellan arbete och fritid. 

 

44 37 

3.11 Hög lön. 

 

40 34 

3.3 Arbetsgivaren har god etik och hög moral. 

 

26 22 

3.9 Företagets varumärke är känt och 

uppfattas positivt. 

 

21 18 

3.12 Goda möjligheter till fortbildning 20 17 
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3.3 Jämlikhet mellan könen på arbetsplatsen 

 

15 13 

3.13 Arbetsplatsen har en attraktiv geografisk 

placering. 

 

14 12 

3.7 Arbetsgivaren tar ett samhällsansvar. 

 

8 7 

Kommentar: N=118. Alla respondenter har inte valt fem alternativ (totalt 522 ifyllda av 590 möjliga). 3:1, 3:2 

och så vidare visar det nummer som frågan (3) hade i enkäten (se bilaga 2) samt svarsalternativets ordningsföljd. 

Resultatet i tabell 1 visar att ”Arbetet är intressant och utvecklande” är den egenskap som flest 

respondenter valt (87 %). Det är också den egenskap som stod överst listat av de alternativ 

som gick att välja, vilket kan tänkas vara till en fördel då det är det alternativ som säkerligen 

först läses. Därefter följer ”Arbetet jag utför är uppskattat” på 57 %, ”God social gemenskap 

på jobbet” på 54 % och ”Kompetent ledarskap” på 48 %. Ett mönster kan utläsas där de fyra 

överst placerade egenskaperna utmärker sig i en högre svarsfrekvens tätt följda av 

egenskaperna placerade på plats 5-7. Sedan blir en tydlig indelning i resterande placeringar 

där ”Arbetsgivaren tar ett samhällsansvar” intar en klar sistaplats på 7 % av de ifyllda 

svarsalternativen.  

Tabell 2 nedan visar att endast 4 % (fem respondenter) av 118 svarande inte har valt någon av 

de två egenskaper som i undersökningen fått flest röster, det vill säga ”Arbetet är intressant 

och utvecklande” och ”Arbetet jag utför är uppskattat”. 113 respondenter har därmed valt 

någon av de i resultatet två överst placerade alternativen vilket ger en ytterligare förstärkning 

om egenskapernas betydelse.  

Tabell 2. Korstabell över samvariation mellan uppskattning och ett intressant och utvecklande arbete 

 Arbetet jag utför är uppskattat.                                                                                            

Valt 

alternativet 

Ej valt 

alternativet 

Totalt 

Arbetet är 

intressant 

och 

utvecklande.                                                                                      

Valt 

alternativet 

48 % 39 % 87 % 

Ej valt 

alternativet 

9 % 4 % 13 % 

Totalt 57 % 43 % 100 % 

 

Flertalet av de 13 valbara egenskaperna i fråga 3 återkommer i de frågebatterier som sedan 

följer i enkäten och utgör sedan grunden i analysen. Analyser möjliggörs gällande om de 

högst rankade egenskaperna i fråga tre kan tänkas återfinnas i positiv respektive negativ 

bemärkelse i det företag som undersökts. 

Fråga 3 i enkäten har också jämförts mot bakgrundsvariablerna kön, ålder, skolutbildning, 

anställningstid och yrkesgrupp. Korstabeller har skapats där Chi
2
 använts som 

signifikansmått. Flertalet samband återfanns mellan alternativen i frågan och 

bakgrundsvariablerna. Exempelvis finns ett signifikant samband (sig. <0,05) mellan 

alternativet ”Varierande arbetsuppgifter” och kön, där en större andel män valt alternativet 

jämfört med kvinnorna i undersökningen (ej redovisat i tabell). Även hos alternativen 

”Kompetent ledarskap” (sig. <0,05) och ”Anställningen möjliggör bra balans mellan arbete 
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och fritid” (sig. <0,05) så finns ett samband med variabeln kön (ej redovisat i tabell). Här har 

istället kvinnorna i högre utsträckning än männen valt de båda alternativen vilket kan tolkas 

att de värderas som attraktivare hos de kvinnliga respondenterna. Gällande variabeln ålder så 

visar resultatet att åldersgruppen 40-49 år i större utsträckning valt alternativet ”Anställningen 

möjliggör bra balans mellan arbete och fritid” jämfört med de andra grupperna (sig. <0,05). 

Åldersgruppen speglar populationen så när som på en svag överrepresentation av kvinnor (ej 

redovisat i tabell).  

 
Tabell 3. Korstabell som visar samvariation mellan anställningstid och den attraktiva egenskapen ”god 

social gemenskap” 

Vilka egenskaper 

tycker du är mest 

attraktiva hos en 

arbetsgivare? - God 

social gemenskap på 

jobbet.                                                                                    

Hur lång tid har du varit anställd i 

företaget?                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Totalt 

 

 

 

3-5 år 

 

 

 

5-10 år 

 

 

 

10-20 år 

 

 

20 år eller 

längre 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

9 

14 % 

 

7 

11 % 

18 

28 % 

30 

47 % 

64 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

2 

4 % 

 

16 

30 % 

17 

3 % 

 

19 

35 % 

54 

100 % 

Totalt 

 

11 

9 % 

 

23 

19 % 

35 

30 % 

 

49 

42 % 

118 

100 % 

Kommentar: N=118. * = sig. <0,05 

Mellan egenskapen ”God social gemenskap på jobbet” och variabeln anställningstid finns ett 

samband som yttrar sig genom att ju längre anställningstid som innehas desto fler har valt 

alternativet (se tabell 3 ovan). De anställda med kortare anställningstid (3-5 år) är betydligt 

färre än resterande åldersgrupper och tenderar att även de att anse ”God social gemenskap på 

jobbet” som något attraktivt. Här kan tänkas att för den som är relativt nyanställd finns ett 

större behov av social gemenskap på arbetsplatsen och att behovet försvagas efter en tid. 

Därefter ökar behovet igen successivt med åren. 42 % av de svarande har jobbat i företaget 20 

år eller längre. Min tolkning blir här att vid den anställningstiden är relationen till kollegorna 

stark och något som har betydelse för individen vilket också resultatet visar.  

4.2 Områden inom employer branding och deras relation till nöjdhet 

Nedan kommer jag att gå igenom hur anställda uppfattar olika aspekter av sitt arbete 

(frekvenser) och ibland även hur vissa grupper upplever dessa.  De olika aspekterna kommer 

även att jämföras med nöjdhet för att utröna om samband finns, vilket redovisas i en 

inledande frekvenstabell av varje avsnitt. Återfinns ett signifikant samband mellan aspekten 

och nöjdhet redovisas resultatet vanligtvis också i en korstabell med nöjdhet som beroende 

variabel. Först beskrivs den beroende variabeln, generell nöjdhet med arbetssituation.  

4.2.1 Nöjdhet 

Enligt Dyhre och Parment (2009, s 59ff) är de anställdas nöjdhet ett mått som kan användas 

för att mäta ett företags employer brand, vilket innebär att variabeln nöjdhet kommer att 

utgöra grunden för många av de jämförelser som redovisas i uppsatsens resultat- och 

analysdel. I fråga 10 och 11 i enkäten tillfrågas av den anledningen hur nöjda respondenterna 
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är med sin arbetssituation respektive livssituation. Utfallet gällande arbetssituation redovisas i 

tabell 4. Resultatet ger en bild av att större delen av de anställda är nöjda med sin livssituation 

(ej redovisat i tabell). Likaså gäller för respondenternas arbetssituation dock med en något 

lägre frekvens ”Mycket nöjda/Ganska nöjda” (de båda svarsalternativen är sammanslagna i 

tabellen nedan). Ingen respondent har svarat ”Mycket missnöjd” på vare sig livssituation eller 

arbetssituation. Resultatet från fråga 10 gällande nöjdhet med arbetssituation kommer i 

följande avsnitt att jämföras mot de frågebatterier som enkäten innehållit. När jag 

fortsättningsvis syftar till nöjdhet menas då nöjdhet med arbetssituation. 

 
Tabell 4. Frekvenstabell över nöjdhet med arbetssituation 

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation i största 

allmänhet?                                                                                                                                                               

Frekvens Procent 

Mycket nöjd/ Ganska nöjd 95  81 % 

Ganska missnöjd/ Mycket 

missnöjd 

22 19 % 

Totalt 117 100 % 

Kommentar: N=117 

 

4.2.2 Arbetsinnehåll 

Frågebatteri 4 i enkäten består av påståenden som berör arbetets innehåll kopplat till den egna 

arbetsplatsen. Resultatet kommer här att jämföras med fråga 10, ”Hur nöjd är du med din 

arbetssituation”.  Jag har sedan valt att ta ut de jämförelser som är intressanta att uttala sig om 

liksom de som innehar ett signifikant samband enligt Chi
2
. Tabell 5 visar frekvenser avrundat 

till heltal för samtliga påståenden i frågebatteri 4. Svarsalternativen är sammanslagna i de som 

instämmer i påståendet (”Stämmer helt och hållet/ Stämmer till stor del”) och de som inte 

riktigt håller med ”(Stämmer till viss del/ Stämmer inte alls”). Anledningen till det är för att 

tydliggöra redovisningen i de tabeller som presenteras. Även svarsalternativen i fråga 10, 

gällande nöjdhet, har slagits samman till två enheter istället för fyra, vilket beskrivs ovan. 

Värt att notera är att en majoritet av respondenterna har svarat ”Stämmer till stor del” och 

”Stämmer till viss del” i många positivt laddade påståenden, vilket kan tänkas ha att göra med 

den så kallade ”centraltendensen” att göra. ”Mitt arbete är intressant” utmärker sig i 

svarsalternativet ”Stämmer helt och hållet” med 31 % där de flesta andra ligger på en 

procentsats mellan 5-20 %. Ingen respondent har svarat att arbetsuppgifterna som innehas är 

enformiga. Utfallet visar på att mer än hälften av de svarande inte har alla möjligheter till den 

internutbildning som de skulle behöva i sitt arbete. I påståendet återfinns ett samband med 

variabeln nöjdhet (ej redovisat i tabell).  ”Arbetet hindrar mig från att utöva mina 

fritidsintressen så som jag skulle vilja” och ”Mina arbetsuppgifter är enformiga” gav resultat 

på lågt Chi
2
 men hade för låga förväntade värden i någon av rutorna vilket betyder att Chi

2
 

inte kan användas tillförlitligt (markerat i tabellen med ett utropstecken).   
 

 

Tabell 5. Frekvenstabell över frågebatteri 4, arbetsinnehåll 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband 

med 

nöjdhet 

N 

Jag kan bestämma 

hur mitt eget arbete 

skall utföras.     

71 % 29 % - 117 
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Jag har tillräckligt 

med tid för att 

utföra mina 

arbetsuppgifter.                                                                            

27 % 73 % ** 118 

Arbetet hindrar mig 

från att utöva mina 

fritidsintressen så 

som jag skulle vilja.                                                            

18 % 82 % * ! 117 

I mitt arbete har jag 

inflytande över 

beslut som rör 

verksamheten på 

min avdelning. 

38 % 62 % - 116 

Mitt arbete är 

utvecklande. 

65 % 35 % - 117 

Mitt arbete är 

intressant.                                                                                                                   

80 % 20 % **  117 

Mina 

arbetsuppgifter är 

enformiga.                                                                                                           

6 % 94 % *** ! 117 

I mitt arbete har jag 

möjlighet att lära 

mig nya saker.                                                                                      

71 % 29 % - 117 

Jag tycker det går 

bra att kombinera 

arbete och privatliv.                                                                                   

63 % 37 % * 117 

Jag har de 

möjligheter till den 

internutbildning 

som jag behöver.                                                                            

44 % 56 % ** 117 

Kommentar: *** sig. <0,00, ** sig. <0,01, * sig. <0,05. ! = Chi
2 

kan inte användas tillförlitligt. 
 

Tabell 6 visar sambandet mellan nöjdhet och påståendet ” Jag har tillräckligt med tid för att 

utföra mina arbetsuppgifter”. Här kan utläsas att 25 % av de respondenter som inte anser sig 

ha tillräckligt med tid också är missnöjda med sin arbetssituation. Medan bara 3 % av dem 

som tycker sig ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter har svarat att de är 

missnöjda (Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd) med sin arbetssituation. 

 
Tabell 6. Korstabell som visar samvariation mellan tid för att utföra arbetsuppgifter och generell nöjdhet 

 

 

Jag har tillräckligt 

med tid för att utföra 

mina arbetsuppgifter 

 

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation 

 

 

 

Totalt 
Mycket nöjd/ 

Ganska nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

31 

91 % 

1 

3 % 

32 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

64 

75 % 

21 

25 % 

85 

100 % 

Totalt 

 

95 

81 % 

22 

19 % 

117 

100 % 

Kommentar: N=117. ** = sig. <0,01 
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Ur tabell 7 kan utläsas att kvinnorna i företaget i högre utsträckning än männen tycker att 

tiden inte räcker till för de arbetsuppgifter som ska utföras. De kvinnor som säger att tiden 

inte räcker till utgör en betydligt större andel (22 %) i förhållande till de kvinnor som anser att 

tiden räcker till (6 %).  

 
Tabell 7. Korstabell som visar samvaritation mellan tid för att utföra arbetsuppgifter och variabeln kön 

 

Jag har tillräckligt 

med tid för att utföra 

mina arbetsuppgifter 

 

Är du man eller 

kvinna?                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Totalt 
 

Man 

 

Kvinna 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

30 

94 % 

2 

6 % 

32 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

66 

78 % 

19 

22 % 

85 

100 % 

Totalt 

 

96 

82 % 

21 

18 % 

117 

100 % 

Kommentar: N=117. * = sig. <0,05 

 

Tabell 8 belyser balansen mellan arbete och privatliv. Här återfinns ett signifikant samband 

som indikerar att nöjdhet i arbetssituationen påverkas av om det går bra respektive dåligt att 

kombinera arbetet med sitt privatliv. Som kan läsas i tabellen är det en större andel av de som 

tycker att det går bra att kombinera arbete och fritid som också är nöjda med sin 

arbetssituation än de som upplever problem i denna balans. 

 
Tabell 8. Korstabell som visar samvariation mellan generell nöjdhet och bra möjligheter att kombinera 

arbete och privatliv 

 

 

Jag tycker det går 

bra att kombinera 

arbete och privatliv.                                                                                   

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation 

 

 

 

Totalt 
Mycket 

nöjd/ 

Ganska 

nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

64 

88 % 

9 

12 % 

73 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

30 

70 % 

13 

30 % 

43 

100 % 

Totalt 

 

94 

81 % 

22 

19 % 

116 

100 % 

Kommentar: N=116. * = sig. <0,05 

 

Samma påstående som behandlats i tabell 9 ovan har även jämförts med bakgrundsvariabeln 

ålder. Tabell 9 påvisar att de anställda i de yngre åldersgrupperna 20-39 år och 40-49 tycker 

det går sämre att kombinera arbete och privatliv än de äldre kollegorna. I gruppen 60 år eller 

äldre är de som instämmer överrepresenterade, 28 %, i jämförelse med 5 % hos dem som inte 

instämmer.   
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Tabell 9. Korstabell som visar samvariation mellan ålder och möjlighet att kombinera arbete och privatliv 

Jag tycker det går 

bra att kombinera 

arbete och privatliv.                                                                                   

Ålder  

 

Totalt 20-

39 år 

40-49 

år 

50-59 

år 

60 år 

eller 

äldre 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

17 

23 % 

 

17 

23 % 

19 

26 % 

21 

28 % 

74 

100 

% 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

15 

35 % 

 

16 

37 % 

10 

23 % 

 

2 

5 % 

43 

100 

% 

Totalt 

 

32 

27 % 

 

33 

28 % 

29 

25 % 

 

23 

20 % 

117 

100 

% 

Kommentar: N=117. * = sig. <0,05 

 

Resultatet i tabell 10 tydliggör att majoriteten av de anställda tycker att arbetet de utför är intressant. Det 

signifikanta sambandet innebär bland annat att de som inte tycker att arbetet är särskilt intressant är 

överrepresenterade i gruppen som också är missnöjda med sin arbetssituation, 44 % jämfört med 13 % 

som tycker arbetet är intressant. Om samband skulle saknas så hade de båda rutorna haft 19 % innehåll 

vardera.  
 

Tabell 10. Korstabell som visar samvariation mellan generell nöjdhet och ett intressant arbete 

 

 

 

Mitt arbete är 

intressant                                                                                                           

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation 

 

 

 

Totalt 
Mycket nöjd/ 

Ganska nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

81 

87 % 

12 

13 % 

93 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

13 

56 % 

10 

44 % 

23 

100 % 

Totalt 

 

94 

81 % 

22 

19 % 

116 

100 % 

Kommentar: N=116. ** = sig. <0,01, 

4.2.3 Trivsel med arbetet 

 

Frågebatteri 5 i enkäten handlar om hur respondenterna trivs med sitt arbete. Resultatet från 

undersökningen har även här jämförts med variabeln nöjdhet kopplat till arbetssituation. 

Tabell 11 redovisar att samtliga sex påståenden i frågebatteriet har ett signifikant samband 

med variabeln, alla har som synes ett lågt Chi
2
-värde. Dock hade de fyra första av de 

påståenden som presenteras för låga förväntade värden i någon av rutorna vilket betyder att 

Chi
2
 inte kan användas tillförlitligt. Min tolkning är här liksom tidigare att de påståenden som 

är beskrivna i tabell 11 med tillförlitligt Chi
2 
påverkar hur nöjda de anställda är med sin 

arbetssituation. I det här fallet om de anställda känner sig som betydelsefulla medarbetare och 

om de tycker det känns kul att gå till jobbet (ej redovisat i tabell). Frekvenserna i resultatet 

tyder på att majoriteten av de anställda känner trygghet i sin anställning och stolthet över det 
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arbete som utförs. Arbetsuppgifterna innehar en mening och endast två respondenter av 118 

tycker vid tillfället för undersökningen att det inte är kul att gå till jobbet (det vill säga svarat 

”Stämmer inte alls” i påståendet). Värt att notera gällande frekvenserna är att få personer valt 

alternativet ”stämmer inte alls” i de påståenden som är positivt laddade och ”stämmer helt och 

hållet” i de påståenden som är negativt laddade. I påståendet ”Mina arbetsuppgifter känns 

meningsfulla” har ingen valt ”stämmer inte alls”.  

Tabell 11. Frekvenstabell över frågebatteri 5, trivsel med arbetet 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband 

med 

nöjdhet 

N 

Jag är stolt över det 

arbete jag utför.                                                                                                      

86 % 14 % *** ! 118 

Jag känner mig lätt 

utbytbar som anställd.                                                                                                   

17 % 83 % ** ! 117 

Mina arbetsuppgifter 

känns meningsfulla.                                                                                                     

84 % 16 % ** ! 117 

Jobbet är ett 

nödvändigt ont.                                                                                                                

6 % 94 % ** ! 116 

Jag känner mig som 

en betydelsefull 

medarbetare.                                                                                             

75 % 25 % *** 117 

Det känns kul att gå 

till jobbet.                                                                                                            

69 % 31 % *** 118 

Kommentar: *** sig. <0,00, ** sig. <0,01. ! = Chi
2 
kan inte användas tillförlitligt. 

 

De påståenden som tillhör frågebatteri 5 har även här jämförts med olika bakgrundsvariabler. 

Den enda variabel som erhöll ett tillförlitligt Chi
2
 var kön kopplat till påståendet som 

behandlade om respondenterna kände sig som betydelsefulla medarbetare eller inte. I tabell 12 

går att utläsa att de anställda som inte känner sig som betydelsefulla medarbetare består av en 

större proportion kvinnor, en knapp 1/3 i förhållande till en dryg 1/7 hos de kvinnor som 

känner sig betydelsefulla. 

Tabell 12. Korstabell som visar samvaritation mellan att känna sig betydelsefull som medarbetare och 

variabeln kön 

Jag känner mig 

som en 

betydelsefull 

medarbetare.                                                                                             

Är du man eller 

kvinna?                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Totalt 
Man Kvinna 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer 

till stor del 

75 

86 % 

12 

14 % 

87 

100 

% 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

20 

69 % 

9 

31 % 

29 

100 

% 

Totalt 

 

95 

82 % 

21 

18 % 

116 

100 

% 

Kommentar: N=116. * = sig. <0,05 
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4.2.4 Arbetsförhållanden 

 

Följande avsnitt är kopplat till några av de arbetsförhållanden som råder på företaget. 

Frågebatteri 6 i enkäten innehåller åtta påståenden där två innehar ett signifikant samband 

med variabeln nöjdhet vilket beskrivs i tabeller nedan. Tabell 13 innehåller frekvenser av 

resultatet. Utfallet påvisar att de flesta upplever en trygghet i anställningen. Även arbetsmiljön 

erfars som tillfredställande och innehar dessutom ett lågt Chi
2
-värde kopplat till nöjdhet (ej 

redovisat i tabell). Siffrorna pekar på en avsaknad av förmåner och belöningssystem. ”Som 

anställd får jag del av många förmåner” innehar ett lågt Chi
2 

medan ”Goda resultat belönas” 

föll på målsnöret vad gäller gränsen för signifikans på 0,05 med ett resultat på 0,051. I båda 

fallen gäller en försiktig tolkning kopplat till nöjdhet då de båda erhöll låga förväntade 

värden. Lönenivån är något som visar sig ha ett tillförlitligt samband med nöjdhet, se tabell 14 

nedan. Majoriteten av de anställda tycker att lönen inte är tillfredställande för det jobb som 

utförs. Beträffande ”Min arbetsplats har en attraktiv geografisk placering” har mer än hälften 

av de anställda svarat ”Stämmer till viss del/ Stämmer inte alls” vilket kan tolkas som att 

arbetsplatsen har en oattraktiv placering gällande ort och/eller i regionen som helhet. I 

påståendet som berör geografisk placering i förhållande till bostaden är svaren i stort sett jämt 

fördelade med en svag övervikt på ”Stämmer helt och hållet/ Stämmer till stor del”. 

Karriärmöjligheterna upplevs av merparten som begränsade. 

Tabell 13. Frekvenstabell över frågebatteri 6, arbetsförhållanden 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband med 

nöjdhet 

N 

Min arbetsgivare 

erbjuder en trygg 

anställning 

79 % 21 % - 117 

Min lön är alldeles 

för låg för det 

arbete jag utför.                                                                                        

63 % 37 % *  117 

Min arbetsgivare 

erbjuder en god 

arbetsmiljö.                                                                                                

69 % 31 % ** 117 

Som anställd får jag 

del av många 

förmåner.                                                                                                  

15 % 85 % * ! 116 

Goda resultat 

belönas.      

12 % 88 % -! 115 

Min arbetsplats har 

en attraktiv 

geografisk 

placering 

39 % 61 % - 115 

Min arbetsplats har 

en attraktiv 

geografisk 

placering i 

förhållande till där 

jag bor.                                                        

51 % 49 % - 117 

Hos min 

arbetsgivare finns 

goda 

karriärmöjligheter.                                                                                          

36 % 64 % - 117 

Kommentar: ** sig. <0,01, * sig. <0,05,. ! = Chi
2 
kan inte användas tillförlitligt. 
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Tabell 14. Korstabell som visar samvariation mellan låg lön och generell nöjdhet 

 

Min lön är 

alldeles för låg 

för det arbete 

jag utför.                                                                                        

Hur nöjd är du med 

din arbetssituation 

 

 

 

 

 

Totalt 

Mycket 

nöjd/ 

Ganska 

nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt 

och hållet/ 

Stämmer till 

stor del 

55 

75 % 

18 

25 % 

73 

100 % 

Stämmer till 

viss del/ 

Stämmer inte 

alls 

39 

91 % 

4 

9 % 

43 

100 % 

Totalt 

 

94 

81 % 

22 

19 % 

116 

100 % 

Kommentar: N=116. * = sig. <0,05 

 

Tabell 14 ger en bild av att de som anser lönen för låg är generellt mer missnöjda (25 %) än 

de som inte anser det (9 %). 

4.2.5 Kollegor och ledarskap 

Det sjunde frågebatteriet i enkäten behandlar kollegor och ledarskap. Sju av elva påståenden 

innehar ett samband med variabeln nöjdhet vilket kan utläsas av tabell 15, där två har en 

markering för osäkerhet i tillförlitligheten. Resultatet ger en bild av ett företag med goda 

relationer kollegorna emellan. De svarande respekterar sina arbetskamrater och ställer upp för 

varandra. Lojaliteten de anställda känner för arbetsgivaren är hög (80 %). En något lägre 

andel (60 %) känner en stark samhörighet med företaget. Frekvenserna gällande påståenden 

som berör ledarskap är något lägre i ”Stämmer helt och hållet/ Stämmer till stor del” jämfört 

med de påstående som rör relationer kollegor emellan. När det handlar om återkoppling från 

närmaste chef så väger ”Stämmer till viss del/ Stämmer inte alls” över med 51 % av svaren. 

En betydande del, dock ej i majoritet, anser att kommunikationen är bristfällig mellan ledning 

och anställda, här återfinns också en hög signifikans (redovisat i tabell 17). Även 

informationen ut till de anställda gällande vad som sker i organisationen tycks vara begränsad 

av en majoritet av de svarande. 
 

Tabell 15. Frekvenstabell över frågebatteri 7, kollegor och ledarskap 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband med 

nöjdhet 

N 

Jag känner stark 

samhörighet med 

min arbetsgivare.                                                                                           

60 % 40 % - 117 

Jag känner att mina 

arbetskamrater 

respekterar mig i 

min yrkesroll. 

92 % 8 % * ! 117 

Jag känner att min 

närmaste chef 

respekterar mig i 

min yrkesroll.                                                                            

76 % 24 % * 118 
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Min närmaste chef 

ger mig den 

återkoppling som är 

nödvändig för att 

jag ska veta att jag 

gör ett bra jobb.                                   

49 % 51 % ** 117 

Kommunikationen 

mellan den lokala 

ledningen och de 

anställda är 

bristfällig.                                                                 

38 % 62 % *** 117 

Jag känner lojalitet 

med min 

arbetsgivare.                                                                                                   

80 % 20 % - 117 

Jag ställer upp för 

mina 

arbetskamrater.                                                                                                     

99 % 1 % *  117 

Min närmaste chef 

stöttar min 

utveckling.   

51 % 49 % ** 117 

Jag har en god 

social gemenskap 

med mina 

arbetskamrater på 

jobbet.    

84 % 16 % - 

 

118 

De anställda får 

information om vad 

som sker inom 

organisationen.                                                                            

43 % 57 % - 116 

Jag upplever att 

mina 

arbetskamrater bryr 

sig om mig 

80 % 20 % * ! 117 

Kommentar: *** sig. <0,00, ** sig. <0,01, * sig. <0,05. != Chi
2 
kan inte användas tillförlitligt. 

 

I tabell 16 går att avläsa ett samband mellan nöjdhet och brister i kommunikation mellan 

ledning och anställda. De som instämmer till påståendet har en märkbart högre proportion 

missnöjda (1/3) jämfört med 1/12 hos de som inte instämmer. 

 
Tabell 16. Korstabell som visar samvariation mellan generell nöjdhet och bristfällig kommunikation 

mellan ledning och anställda 

Kommunikationen 

mellan den lokala 

ledningen och de 

anställda är 

bristfällig 

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation 

 

 

 

 

 

Totalt 

Mycket 

nöjd/ 

Ganska 

nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer 

till stor del 

29 

64 % 

16 

36 % 

45 

100 % 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

65 

92 % 

6 

8 % 

71 

100 % 

Totalt 

 

94 

81 % 

22 

19 % 

116 

100 % 

Kommentar: N=116. *** = sig. <0,00  

 



33 

 

I tabell 17 visas utfallet av svarsfrekvensen gällande påståendet om god social gemenskap 

med sina arbetskamrater och variabeln nöjdhet.  97 av de svarande, det vill säga 83 %, anser 

sig ha en god social gemenskap på jobbet med sina kollegor. 16 % av de som instämmer med 

påståendet är också missnöjda med sin arbetssituation. Då det inte återfinns något signifikant 

samband mellan variablerna, vilket det enligt teori om employer branding skulle kunna tänkas 

vara, kan slutsatsen dras att de anställda är missnöjda av andra orsaker än dåligt kamratskap. 
 

Tabell 17. Korstabell som visar samvariation mellan god social gemenskap med arbetskamrater och 

generell nöjdhet 

Jag har en god 

social 

gemenskap 

med mina 

arbetskamrater 

på jobbet 

Hur nöjd är du med din 

arbetssituation 

 

 

 

 

 

Totalt 

Mycket 

nöjd/ 

Ganska 

nöjd 

Ganska 

missnöjd/ 

Mycket 

missnöjd 

Stämmer helt 

och hållet/ 

Stämmer till 

stor del 

81 

84 % 

16 

16 % 

97 

100 % 

Stämmer till 

viss del/ 

Stämmer inte 

alls 

14 

70 % 

6 

30 % 

20 

100 % 

Totalt 

 

95 

81 % 

22 

19 % 

117 

100 % 

Kommentar: N=117. 

4.2.6 Företagets värderingar och varumärke 

 

De sista två frågebatterierna i enkäten belyser företagets värderingar och varumärke. Tabell 

18 illustrerar resultatet rörande företagets värderingar. Frekvenserna ger en beskrivning av en 

arbetsgivare med relativt goda värderingar. En tydlig majoritet av de anställda upplever inte 

att det finns en kultur som diskriminerar minoriteter. Gällande samhällsansvar har 

frekvenserna fördelat sig någorlunda jämt på de två redovisade alternativen. Påståendet som 

behandlar jämställdheten på arbetsplatsen har frekvenser som överväger åt att företaget har en 

kultur som stöttar båda könen. Samtidigt har en betydande del, 36 % svarat att detta inte 

riktigt stämmer. ”Min arbetsgivare tar ansvar för miljön” är det enda av de fem som innehar 

ett signifikant samband med nöjdhet kopplat till arbetssituation (ej redovisat i tabell).  

 
Tabell 18. Frekvenstabell över frågebatteri 8, företagets värderingar 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer 

till stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband 

med 

nöjdhet 

N 

Min arbetsgivare 

har god etik och 

moral.    

75 % 25 % - 109 

Min arbetsgivare tar 

ett socialt 

samhällsansvar. 

53 % 47 % - 98 

Arbetsplatsen har 

en kultur som 

stöttar jämställdhet 

mellan könen.                                                                           

64 % 36 % - 109 
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Arbetsplatsen har 

en kultur som inte 

diskriminerar 

minoriteter.                                                                                                                                                  

81 % 19 % - 98 

Min arbetsgivare tar 

ansvar för miljön. 

77 % 23 % * 113 

Kommentar: * sig. <0,05. Alternativet ”Vet ej” räknas som bortfall. ! = Chi
2 
kan inte användas tillförlitligt. 

 

Tabell 19 belyser frekvenser som berör företagets varumärke. Siffrorna ger en tydlig bild av 

att företagets varumärke är välkänt och uppfattas som något positivt. En majoritet av de 

anställda anser också att företaget är framgångsrikt, vilket också är det enda påstående som 

har ett samband med vår jämförande variabel dock med reservation för Chi
2
-värdets 

tillförlitlighet. Mer än två tredjedelar av respondenterna pratar gärna om jobbet med andra. 
 

Tabell 19. Frekvenstabell över frågebatteri 9, företagets varumärke 

Påstående Stämmer helt och 

hållet/ Stämmer till 

stor del 

Stämmer till viss 

del/ Stämmer inte 

alls 

Samband med 

nöjdhet 

N 

Företaget är 

framgångsrikt. 

76 % 24 % * ! 116 

Företaget har ett 

känt varumärke.                                                                                                            

99 % 1 % - 116 

Företagets 

varumärke 

uppfattas positivt.   

94 % 6 % - 116 

Jag pratar gärna om 

mitt jobb med 

andra. 

68 % 32 % - 117 

Kommentar: * sig. <0,05. ! = Chi
2 

kan inte användas tillförlitligt. 
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5. Analys 

Det resultat som redovisats i föregående kapitel kommer här att sammanfattas och analyseras 

med hjälp av teori och tidigare forskning om employer branding som presenterats i kapitel 2.   

 

Tabell 20 nedan visar de empiriska resultaten (frekvenser och samband med nöjdhet) i 

relation till de teoretiska koncepten. Varje rad visar en faktor som kan vara viktigt för en 

arbetsgivares attraktivitet. Dessa faktorer beskrivs utifrån fyra olika aspekter: teoretiskt 

koncept (kolumn 1), hur många anställda som själva uppfattar att faktorn är viktig för 

attraktiviteten (kolumn 2), påståenden om hur de uppfattar faktorn på den egna arbetsplatsen 

som undersökts och huruvida den har ett signifikant samband med nöjdhet (kolumn 3), samt 

frekvenser över hur de uppfattar faktorn på den egna arbetsplatsen (kolumn 4 och 5). 

Faktorerna har ställts upp i den ordning som de anställda själva rankar dem i relation till 

attraktiviteten hos en arbetsgivare.  

 

Första raden i tabellen behandlar den teoretiska dimensionen att arbetet som utförs ska vara 

utvecklande, utmanande och intressant för den anställde (Åteg, et al 2004), något som de 

anställda i företaget också har satt som den egenskap som är mest attraktiv hos en 

arbetsgivare. Ett av de påståenden i enkäten som kan kopplas till dimensionen visar ett 

signifikant samband med nöjdhet; det om att arbetet är intressant. Trots att det andra 

påståendet om att arbetet är utvecklade inte har ett samband så kan det tänkas att det ändå har 

en betydelse för de anställda. I en jämförelse med Angelöws (2002:13) teori ” På 

arbetsplatsen finns möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt” (se rad 10) ser vi 

att det finns ett samband mellan möjligheten till internutbildning och nöjdhet. Även om 

möjligheter till fortbildning hamnat långt ner på listan av attraktiva egenskaper hos en 

arbetsgivare så kan här en tolkning göras att ett arbete som är både intressant och utvecklande 

ger inverkan på de anställdas nöjdhet. Då majoriteten av de anställda inte anser sig ha de rätta 

förutsättningarna för internutbildning kan det tänkas vara en punkt att arbeta vidare med för 

att stärka företagets employer brand.  

 
Tabell 20. Samband mellan dimensioner inom employer branding, attraktiv arbetsgivare och det företag 

som undersökts 

 

P 

l 
a 

c 

e 
r 

i 

n 
g 

 

Teoretisk dimension/Tidigare 

forskning 

Kännetecken för en 

attraktiv 

arbetsgivare enligt 

de anställda. 

Andel i procent 

som valt 

alternativet inom 

parantes. 

Påståenden om arbetssituation 

 

(* = signifikant samband med nöjdhet) 

Stämmer 

helt och 

hållet/ 

Stämmer 

till stor 

del 

Stämmer 

till viss 

del/ 

Stämmer 

inte alls 

1 Arbetet som utförs ska vara 

utvecklande, utmanande och 

intressant för den anställde 

Arbetet är intressant 

och utvecklande. 

(87) 

Mitt arbete är intressant. *                                                                                                              80 % 20 % 

Mitt arbete är utvecklande. 65 % 35 % 

2 Att känna sig värdefull och 

uppskattad. 

Arbetet jag utför är 

uppskattat. (57) 

Jag känner mig som en betydelsefull 

medarbetare. *                                                                                           

75 % 25 % 
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3 Kvalité i relationerna mellan de 

anställda 

God social 

gemenskap på 

jobbet. (54) 

Jag har en god social gemenskap med mina 

arbetskamrater på jobbet.    

84 % 16 % 

4 Ledarskap- Fokus på själva 

ledarskapet och präglat av 

energi. Förtroende- 

ingivande. 

God kommunikation mellan 

ledning och anställda. 

Kompetent 

ledarskap. (48) 

Jag känner att min närmaste chef respekterar 

mig i min yrkesroll. *  

76 % 24 % 

Min närmaste chef ger mig den återkoppling 

som är nödvändig för att jag ska veta att jag 

gör ett bra jobb. * 

49 % 51 % 

Min närmaste chef stöttar min utveckling. * 51 % 

 

49 % 

Kommunikationen mellan den lokala 

ledningen och de anställda är bristfällig. *                                                                                                                                                                  

38 % 62 % 

 

 

5 Flexibilitet i arbetet både inom 

och mellan arbetsuppgifter 

Varierande 

arbetsuppgifter. 

(37) 

Mina arbetsuppgifter är enformiga.                                                                                                           6 % 94 % 

6 Organisationer som är flexibla 

med arbetstid och arbete 

hemifrån stiger i 

attraktivitetsaspekt hos 

potentiella och nuvarande 

anställda 

Anställningen 

möjliggör bra 

balans mellan 

arbete och fritid. 

(37) 

Jag tycker det går bra att kombinera arbete 

och privatliv. *                                                                          

 

63 % 37 % 

7 Attraktivitet i lönens nivå. 

 

 

Hög lön. (34) Min lön är alldeles för låg för det arbete jag 

utför. *                                                                                       

63 % 37 % 

 

8 Företagets värderingar är 

tydliga. 

Arbetsplatsen kännetecknas av 

tolerans och en mångfald av 

människor. 

Arbetsgivaren har 

god etik och hög 

moral. (22) 

Min arbetsgivare har god etik och moral.  75 % 25 % 

9 Arbetsgivare med 

framgångsrika varor och eller 

tjänster upplevs generellt vara 

mer attraktivare 

Företagets 

varumärke är känt 

och uppfattas 

positivt. (18) 

Företaget har ett känt varumärke.                                                                                                            99 % 1 % 

Företagets varumärke uppfattas positivt.   94 % 6 % 

10 På arbetsplatsen finns möjlighet 

att utvecklas både yrkesmässigt 

och personligt. 

Goda möjligheter 

till fortbildning. 

(17) 

Jag har de möjligheter till den 

internutbildning som jag behöver. *                                                                          

44 % 56 % 

11 Arbetsplatsen kännetecknas av 

tolerans och en mångfald av 

människor. 

Jämlikhet mellan 

könen på 

arbetsplatsen. (13) 

Arbetsplatsen har en kultur som stöttar 

jämställdhet mellan könen.                                                                           

 

64 % 

 

36 % 

12 Ett företags geografiska 

placering kan komma att spela 

roll i själva attraherandet av nya 

anställda liksom behållandet av 

nuvarande. 

Arbetsplatsen har 

en attraktiv 

geografisk 

placering. (12) 

Min arbetsplats har en attraktiv geografisk 

placering 

39 % 61 % 

13 Ett företags attraktivitet hos 

både nuvarande och potentiella 

anställda kan öka vid satsningar 

på CSR och andra etiska 

investeringar.  

Arbetsgivaren tar 

ett samhällsansvar. 

(7) 

Min arbetsgivare tar ett socialt 

samhällsansvar. 

53 % 47 % 

 



37 

 

Att ha anställda som känner sig värdefulla och uppskattade är enligt Dyhre och Parments 

(2009:87f) teori en god egenskap för att eftersträva attraktivitet som arbetsgivare, vilket 

bekräftas då dimensionen listades av de anställda som den egenskap som de värderade näst 

högst hos en attraktiv arbetsgivare (se rad 2). Påståendet som kopplas till raden har ett 

liknande innehåll och handlar om de anställda känner sig betydelsefulla eller inte. Resultatet 

visar att de flesta i företaget i företaget upplever sig betydelsefulla och här återfinns också ett 

samband med nöjdhet. Med den bakgrunden kan det tänkas vara värdefullt för företaget att se 

mer på faktorer som kan ge uppskattning till de anställda. Efter en jämförelse med variabeln 

kön visar resultatet att de anställda som inte känner sig som betydelsefulla medarbetare består 

av en större proportion kvinnor, en knapp 1/3 i förhållande till en dryg 1/7 hos de kvinnor som 

känner sig betydelsefulla, något som kan vara värt att ha med sig vid kommande analyser vid 

företagets medarbetarundersökningar. 

 

Resultatet ger en bild av att de anställda i företaget innehar en god social gemenskap (se rad 

3), vilket verifieras i både Åteg, et als (2004: 42) och Dyhre och Parments (2009: 87f) teorier 

som ett kännetecken hos en attraktiv arbetsgivare. Då påståendet inte indikerar på ett samband 

med nöjdhet kan det tänkas att detta är en dimension som för tillfället inte behöver 

underhållas av företaget. De anställda rankar egenskapen högt hos en arbetsgivare och en 

eventuell missnöjdhet påverkas således av andra orsaker än avsaknad av god social 

gemenskap. 

De påståenden som i enkäten har kopplingar till ledarskap har alla ett samband till nöjdhet (se 

rad 4). Tillsammans med att de anställda rankar egenskapen högt hos en attraktiv arbetsgivare 

ger en tydlig bild att det är en dimension att fokusera närmare på. Teorin lägger en tyngd i 

ledarskapets betydelse dels mot de anställda men också i själva arbetet med employer 

branding (Dyhre & Parment 2009: 87f och Åteg, et al. 2004:41). Resultatet visar att 

ledarskapet inom vissa påståenden har brister bland annat när det gäller stöttning av de 

anställdas utveckling. Då utveckling tidigare i analysen har omnämnts som en viktig 

dimension ges vi här åter en indikation att det kan vara något att gå vidare med. Trots att en 

majoritet av de anställda inte ser kommunikationen mellan ledning och anställda som 

bristfällig så återfinns ändå 38 % av de anställda hos de som anser det motsatta. Då stora delar 

av employer brandingprocessen fokuserar på vikten av god kommunikation kan det vara ett 

område för framtiden att se över, som exempelvis hur kommunikationskanalerna till de 

anställda ser ut, fungerar och så vidare.  

Teorin som berör vikten av ”flexibilitet i arbetet både inom och mellan arbetsuppgifter” 

(Åteg, et al:35ff) har kopplats samman med egenskapen ”varierande uppgifter” som hamnat 

högt på de anställdas attraktivitetsbedömning (se rad 5). I fråga 3 gällande attraktivitet har 

männen valt alternativet i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor. Då ingen signifikans 

med nöjdhet bevisats och de anställda ger en tydlig bild av att de arbetsuppgifter som innehas 

ej är enformiga så kan tyckas att mindre fokus bör läggas på att göra några förändringar inom 

dimensionen.  

 

Kopplat till Barrow och Mosley samt Dyhre och Parments teorier att organisationer som är 

flexibla med arbetstid och arbete hemifrån stiger i attraktivitetsaspekt hos potentiella och 

nuvarande anställda har ställts påståenden om balans mellan arbete och fritid (se rad 6). 

Teorierna bekräftas då resultatet visar att det här återfinns ett samband, de anställda är nöjdare 

om det går bra att kombinera arbete och privatliv. 37 % av de anställda tycker sig ha 

svårigheter med denna balans. I en jämförelse med ålder visar resultatet att åldersgrupperna 

20-39 år och 40-49 år tycker det är svårare att kombinera arbete och privatliv i jämförelse 
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med de äldre kollegorna. Här skulle också en koppling kunna göras till att kvinnorna i högre 

utsträckning än männen valt alternativet ”Anställningen möjliggör bra balans mellan arbete 

och fritid” i fråga 3 i enkäten gällande attraktiva egenskaper hos en arbetsgivare. En slutsats 

här blir att kvinnorna i företaget värdesätter en balans mellan arbete och fritid hos en attraktiv 

arbetsgivare. För att höja nöjdheten bland de anställda kan här rekommenderas att se på 

åtgärder som kan tänkas underlätta för de anställa i frågan. 

 

Åteg, et al. (2004:35ff) belyser vikten av en attraktiv lönenivå vilket behandlas i rad 7. Då en 

klar majoritet av de anställda anser att lönen inte är representativ för det arbete som utförs och 

påståendet även innehar ett samband med nöjdhet ser jag det som en dimension att arbeta 

vidare med. Detta för att behålla värdefulla anställda men också för att attrahera de talanger 

som företaget kan behöva rekrytera i framtiden. Resultatet visar även en avsaknad av 

förmåner och belöningar vid goda resultat, något som teorin (ibid:42) visar kan vara av värde 

för ett företags employer brand. Då de båda visade sig ej ha ett samband med nöjdhet kan 

tyckas att lönefrågan ska prioriteras i första hand. Viktigt att belysa är att lön som 

attraktivitetsaspekt placerade sig i mitten av listan över alla egenskaper på plats nr 7. Det 

tolkas som att lön är en viktig fråga för individen men att det är andra egenskaper som rankas 

högre och som också ska finnas på en arbetsplats för att de anställda ska trivas och prestera 

bra.  

 

Etik, värderingar och samhällsansvar har fått låga värden i attraktivitetsaspekt hos de anställda 

(se rad 8 och 13). Ingen signifikans med nöjdhet kan spåras. Då det till en början för företaget 

gäller att arbeta med de dimensioner som enligt resultatet är aktuella att arbeta först med kan 

tänkas att dimensioner som i rad 8 och 13 får stå tillbaka när det gäller arbetet med employer 

branding riktat mot de nuvarande anställda. Det kan tänkas att det utåt sett, mot potentiella 

anställda ser bra ut med ett företag som med sina goda värderingar tar ett samhällsansvar, men 

det är bara spekulationer och något som kan vara intressant för framtiden att arbeta vidare 

med. Rad 11 innehar liknande innehåll och rör jämställdheten i företaget. Även här återfinns 

inget samband med nöjdhet. Då många av frågebatteriernas påståenden jämförts med 

bakgrundsvariabeln kön har en bild skapats som indikerar att det råder skillnader i företaget 

vad gäller män och kvinnor.  Eftersom en klar majoritet av de anställda i företaget är män, 85 

% jämfört med 15 % kvinnor kan det vara värdefullt för företaget att arbeta vidare med frågor 

som berör jämställdhet dels för att förbättra situationen bland de nuvarande anställda men 

också för att ge en god bild utåt till kunder och potentiella anställda. 

 

Att arbetsgivare med framgångsrika varor och eller tjänster upplevs generellt vara mer 

attraktivare går att utläsa av Barrow och Mosleys teorier (2005:111f). Resultatet visar att 

företagets varumärke både är känt och uppfattas som positivt (se rad 9). Då inget samband 

innehas med nöjdhet stärks inte teorin, däremot kan tänkas att de anställda som redan arbetar i 

företaget inte i samma grad värdesätter framgången i jämförelse med andra dimensioner av 

attraktivitet gällande employer branding. Den här dimensionen kan däremot tolkas vara till 

fördel när det gäller attraherandet av potentiella anställda. Styrkan i varumärket kan ha ett 

värde i att kommuniceras ut i de kanaler en tänkt målgrupp kan befinna sig i, vilket för 

framtiden kan ses som en värdefull inriktning att arbeta vidare med.  

 

Teorin säger att ett företags geografiska placering kan komma att spela roll i själva 

attraherandet av nya anställda liksom behållandet av nuvarande anställda ( se rad 12), (Dyhre 

& Parment 2009:94ff). Men många i företaget tycker inte egenskapen har en särskilt stor 

attraktivitet samtidigt som påståendet inte innehar ett samband med nöjdhet. Även om en 
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majoritet av de anställda anser att företaget inte har en attraktiv geografisk placering så kan 

resultat tolkas att det inte har så stor inverkan på företagets employer brand riktat mot 

nuvarande anställda. Här kan istället tänkas att det kan vara av betydelse för potentiella 

anställda som söker sig till företaget. Om då inte företaget innehar en attraktiv geografisk 

placering kan andra dimensioner av employer branding behöva lyftas för att attrahera rätt 

anställda. 

 

En dimension av teorin som inte kopplas till en egenskap i fråga 3 gällande attraktivitet är 

arbetstakten i företaget och finns därför inte redovisat i tabell 20. Ett attraktivt arbete bör 

enligt teorin innehålla både lugna perioder, pauser liksom intensitet (Åteg, et al 2004:35ff). 

Ett påstående som kopplas till ovanstående är om de anställda har tillräckligt med tid för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Här svarar 73 % att påståendet inte stämmer, vilket bör tolkas som 

ett område som är ytterst aktuellt att utreda vidare. Det visade sig också att här finns ett 

samband med nöjdhet. Den som inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter 

är mer missnöjd med sin arbetssituation än den som har tillräckligt med tid. Ur en könsaspekt 

visar resultatet att andelen kvinnor som anser att tiden inte räcker till utgör en betydligt högre 

andel än de kvinnor som anser att tiden räcker till. 
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6. Sammanfattande diskussion 

I följande avsnitt kommer slutsatser att beskrivas gällande uppfyllande av syfte och 

besvarande av uppsatsens frågeställningar. Därefter kommer en diskussion att hållas kring 

slutsatserna samt kritiska aspekter kring employer branding. Kapitlet avslutas med förslag på 

framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 
 

Syfte: Att skapa ett mätverktyg för att utvärdera ett företags arbetsgivarvarumärke gentemot 

nuvarande anställda. 

 

Syftet med uppsatsen är delvis uppfyllt. Mätverktyget har fungerat relativt bra med tanke att 

det var första gången det provades. Svarsfrekvensen har varit hög och det interna bortfallet 

lågt vilket gjort att det funnits det fullgoda underlag som från början var önskat. Att frågorna 

tidigare var hämtade från teori och tidigare forskning har gjort att inga speciella bekymmer 

har uppkommit kring dem. En bra bild har skapats av hur de nuvarande anställda uppfattar 

företagets ”image” vilket är värdefullt vid en identifikation av företagets 

arbetsgivarerbjudande. För att utveckla mätverktyget behöver fler frågor kring nöjdhet tas 

med. Exempelvis skulle en nöjdhetsskala från 1-10 kunna användas för att möjliggöra mer 

avancerade statistiska analyser. Även bakgrundsvariablerna bör ses över då de inte fallit väl ut 

så som var tänkt, dels själva utformningen av vilka bakrundsvariabler som ska tas med och 

hur frågorna ska ställas. Men också vilka jämförelser som skall göras kopplat till 

bakgrundsvariablerna. En svårighet som jag mött på har varit att grupperna som de delats in i 

haft för få respondenter vilket gjort att det inte gått att få någon tillförlitlighet i den signifikans 

som visats. Några grupper, exempelvis yrkesgrupp, har inte varit representativ för företaget 

och av den anledningen då borttagen från resultat och analysdelen. En annan del att utveckla 

är att se på hur mätverktyget skulle kunna användas till mindre företag och då vilka analyser 

som då vore lämpliga på få respondenter. 

 

- Vad uppfattar de anställda i företaget som attraktivt hos en arbetsgivare?   

 

En attraktiv arbetsgivare kännetecknas enligt respondenterna bistå med ett arbete till de 

anställda som är intressant och utvecklande. Arbetet som utförs ska vara uppskattat och 

innehålla varierande uppgifter. Ett kompetent ledarskap är attraktivt liksom en god social 

gemenskap på jobbet. Ett kännetecken för en tilltalande arbetsgivare är också enligt de 

anställda att anställningen möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid. Lönens storlek 

som attraktiv egenskap placerade sig sist bland toppegenskaperna i undersökningen men 

tolkas ändå spela en avgörande roll för ett företag att konkurrera med. Mindre attraktivt hos 

en arbetsgivare anser respondenterna vara möjligheter till fortbildning, företagets moraliska 

värderingar och samhällsansvar. Även företagets geografiska placering, jämställdhetsarbete 

och varumärkets popularitet hamnar långt ner på listan av attraktiva egenskaper. 

 

- Hur uppfattar de anställda attraktiviteten hos sin arbetsgivare?  

 

Företagets anställda upplever sitt arbete som intressant. Arbetsuppgifterna känns meningsfulla 

och har en varierande karaktär. Företaget de arbetar för ses som framgångsrikt med ett 

varumärke som både uppfattas som känt och positivt. Resultatet ger en bild av en arbetsgivare 
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med god etik och moral. Här återfinns en kultur som inte diskriminerar minoriteter och de 

anställda är stolta för det arbete de utför. Arbetskamraterna respekterar varandra i sina 

yrkesroller, en god social gemenskap återfinns på arbetsplatsen. Arbetsgivaren erbjuder de 

anställda en relativt trygg anställning tillika en god arbetsmiljö. 63 % tycker att det går bra att 

kombinera arbetet med sitt privatliv. Däremot tycker något mer än hälften av de anställda att 

möjligheterna till den internutbildning som behövs är begränsad. Omkring 60 % tycker också 

att kommunikationen mellan ledning och anställda kunde bli bättre. Delar av ledarskapet visar 

sig även det kunna utvecklas där ungefär hälften av de anställda upplever brister i 

återkoppling från närmaste chef liksom stöd i sin utveckling från densamma. 64 % upplever 

inte karriärmöjligheterna i företaget som särskilt goda. En tydlig majoritet av de anställda 

anser att de har för lite tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Lönen är också något som en 

övervägande del anser är för låg för det arbete som utförs. Många förmåner och belöning vid 

goda resultat anses av de flesta som något som saknas i företaget.  

 

- Vad skapar attraktivitet hos ett medelstort företag?  

 

De anställda är generellt sett nöjda med sin arbetssituation, 81 % jämfört med 19 %. Vilket 

sedan har jämförts med påståenden i enkäten för att mäta attraktivitet efter hur nöjda 

arbetstagarna är. Resultatet visar att tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter är 

något som skapar nöjda arbetare i företaget liksom att arbetet som utförs är intressant. Goda 

möjligheter till internutbildning påverkar nöjdheten hos de anställda och även om det finns 

bra förutsättningar att kombinera arbete och privatliv gör arbetsplatsen attraktiv. Att det känns 

kul att gå till jobbet är viktigt och även att de anställda känner sig som betydelsefulla 

medarbetare. En god arbetsmiljö skapar nöjdhet hos de anställda som kan göra att de stannar i 

företaget, likaså en tillfredsställande lön. Ledarskapet påverkar även den nöjdheten hos de 

anställda tillika en god kommunikation mellan ledning och anställda.  

6.2 Diskussion 

Employer branding –En övergående trend eller här för att stanna? Jag vill påstå det 

sistnämnda. Då det är tydligt att konkurrensen om kompetensen i länet har tilltagit har 

employer branding en viktig funktion att fylla: de värmländska företagen måste arbeta upp sitt 

arbetsgivarvarumärke för att vara attraktiva hos både potentiella och nuvarande anställda. Det 

mätverktyg som i studien har skapats kan ses som ett första utkast till hjälpmedel för företag 

när det gäller steg ett i employer brandingprocessen, nulägesanalysen. Det kan mycket väl 

användas igen men där vissa justeringar behöver genomföras. Många av bakgrundsvariablerna 

i enkäten föll inte väl ut vilket jag tycker var synd då det satte stopp för en större variation av 

analyser. Jag är ändå nöjd med de analyser som gjorts och vad gäller mängd så hade jag inte 

kunnat presentera fler då uppsatsen blivit alltför omfattande. Målet var att få över 100 svar på 

enkäten vilket lyckades. Jag hade ändå önskat fler respondenter än de 118 för att få än mer 

tyngd i analyserna, då tyvärr många föll bort på brister i Chi
2
:s tillförlitlighet. Samtidigt så är 

det för framtiden bra om mätverktyget kan anpassas till mindre företag och då kanske andra 

mått på samband kan användas för att stärka en tillförlitlighet. Något som jag tycker saknas i 

uppsatsen är en jämförelse mellan det resultat som framkommit, det vill säga hur företaget 

uppfattas av de anställda (Image), och hur företaget ser på sig själva (Identity). Det hade varit 

intressant att se hur nära de båda stått varandra i respektive uppfattningar. Tyvärr fick de 

planerna strykas vid en avgränsning i brist på utrymme och material. 

Med bakgrund av de resultat som framkommit kan det vara av värde för det aktuella företaget 

i studien att identifiera och analysera de områden som är viktigast för dem att eventuellt 
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arbeta vidare med och då i vilken form. Företaget som undersöks genomför själva varje år en 

medarbetarundersökning och har goda kunskaper liksom erfarenheter om den personal som är 

anställd. Genom denna undersökning ges ett employer brandingbetonat bidrag till den 

kunskap som redan finns om de anställda. Som teorin beskriver är det avgörande att vara 

medveten om den mångfald av dimensioner som existerar inom employer branding. För att 

utveckla sin attraktivitet som arbetsplats gäller det att prioritera de åtgärder som är av störst 

betydelse för företaget. Mätverktyget är som beskrivits en del av nulägesanalysen i steg ett i 

employer brandingprocessen riktat till nuvarande anställda. Då företaget idag inte har många 

nyrekryteringar kan tänkas att inte så mycket fokus bör läggas på potentiella anställda. Jag ser 

ändå ett värde i att hålla sig uppdaterade även där då det för framtiden skulle underlätta om 

rätt personer sökte de tjänster som annonseras ut. För att få ytterligare ett mätvärde på 

företagets attraktivitet riktat mot potentiella anställda skulle kvalitén på ansökningar till 

tjänster kunna undersökas liksom tiden det tar att fylla en vakant tjänst. Även attityder utifrån 

gentemot företagets varumärke skulle kunna vara värdefullt, detta för att få ett så bra underlag 

som möjligt vid en eventuell målformulering för ett framtida arbete med employer branding. 

Om företaget skulle välja att gå vidare med det underlag som redan innehas tillsammans med 

studiens resultat väntar nästa steg i employer brandingprocessen som handlar om att 

identifiera sitt arbetsgivarerbjudande. Ett bra verktyg för företaget att använda sig av här är en 

IPI-analys (Identity-Profile-Image). Det ges bättre förutsättningar för att lyckas med sitt 

employer brand om den bild om hur företaget vill uppfattas av andra och hur de ser på sig 

själva överensstämmer med hur de faktiskt uppfattas av nuvarande och potentiella anställda. 

Steg tre och fyra i processen handlar om strategier och kanaler för kommunikation. Ett 

område som i undersökningen hos de nuvarande anställda påvisade brister. Här skulle en 

utveckling av intranät, veckobrev och ledningsbloggar kunna utgöra goda kanaler för 

kommunikation till de anställda. Företagets hemsida är globalt anpassad och här vore en 

lokalt anknuten hemsida att rekommendera för att underlätta i informationen riktat framför 

allt till potentiella anställda. Det sista steget i processen som handlar om själva genomförandet 

innebär att företaget ska implementera tidigare steg men också utvärdera desamma och se till 

att de fungerar. Det är viktigt att de målsättningar som företaget sätter ska innefatta en 

delaktighet hos de anställda, något som i längden leder till nöjdare och motiverade anställda 

och därmed en ökad produktivitet. Det krävs mycket tid och ekonomiska investeringar som 

insats för att lyckas med ett framgångsrikt employer brand. Min uppfattning är att företaget 

som undersökts har goda förutsättningar till en stabil grund att stå på i en eventuell framtida 

satsning. 

6.2.1 Kritik mot employer branding 

 

Det är svårt att finna någon egentlig kritik av employer branding. Mycket av den litteratur 

som jag tagit del av är skriven av författare som är hängivna ämnet och tror på dess framgång. 

Jag delar deras uppfattning samtidigt som jag tror att det kan vara lätt att satsa pengar på delar 

av processen och sedan inte fullfölja helt, vilket förmodligen kommer att leda till ett 

misslyckande i utvecklingen av ett företags employer brand. Nackdelen med processen är att 

den kräver mycket pengar men också tid av de ansvariga i företaget under en längre period. 

Som det beskrivits i teorin är employer brandingprocessen inte något som genomförs över en 

natt utan tar år att få väl fungerande. Lyckas företaget så bär investeringarna frukt i form av 

kostnadsbesparingar vid rekrytering, välmående anställda som trivs, förbättrad produktivitet 

och ökad lönsamhet. Något som kan tyckas saknas är litteratur på svenska som beskriver 

employer branding och dess process, vilket skulle vara önskvärt för att underlätta för många 
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företag i sitt arbete med employer branding. Detta för ett tydliggörande och för att undvika att 

fel beslut tas genom misstolkning av litteraturens råd och budskap. 

6.2.2 Förslag på framtida forskning 

Då forskningen inom employer branding med kvantitativ metod är begränsad ser jag gärna för 

framtiden att fler studier får den inriktningen. Det behövs fler undersökningar riktade till 

nuvarande anställda att jämföra med för att få en bredare grund att stå på i de slutsatser som 

kan dras av liknande studier. Finns möjligheten så vore det definitivt mest fördelaktigt med en 

kombination av en undersökning med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Det vore också 

intressant att studera potentiella anställda och även tidigare anställda genom kvantitativa 

undersökningar, exempelvis genom att ta fram mätverktyg som kunde användas till respektive 

grupp. Även studier som såg på hur ett företag skulle kunna underlätta sin IPI-analys vore att 

önska, vilket skulle förenkla för företagen vid identifikationen av sitt arbetsgivarerbjudande. 
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Bilaga 1. Modell av attraktivt arbete (Åteg, et al 2004) 

 



 

 
 

 



 

Bilaga 2. Enkät 



Man Kvinna

 

 

 

Nedan följer 19 frågor att ta ställning till. Jag ber dig att svara så uppriktigt som möjligt genom att
markera ett av de förutbestämda svarsalternativen. 

Efter att du besvarat alla frågor är det viktigt att du trycker på skicka-knappen.

1. Är du man eller kvinna?

2. Hur gammal är du?

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år eller äldre

3. Vilka egenskaper tycker du är mest attraktiva hos en arbetsgivare? 
Välj max fem alternativ.

Arbetet är intressant och utvecklande.

Arbetet jag utför är uppskattat.

Jämlikhet mellan könen på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har god etik och hög moral.

Varierande arbetsuppgifter.

God social gemenskap på jobbet.

Arbetsgivaren tar ett samhällsansvar.

Anställningen möjliggör bra balans mellan arbete och fritid.

Företagets varumärke är känt och uppfattas positivt.

Kompetent ledarskap.

Hög lön.

Goda möjligheter till fortbildning.

Arbetsplatsen har en attraktiv geografisk placering.

Innehållet i ditt arbete

4. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

Stämmer helt Stämmer till stor Stämmer till viss Stämmer inte



 
Stämmer helt

och hållet
Stämmer till stor

del
Stämmer till viss

del
Stämmer inte

alls

Jag kan bestämma hur
mitt eget arbete skall
utföras.

Jag har tillräckligt med
tid för att utföra mina
arbetsuppgifter.

Arbetet hindrar mig
från att utöva mina
fritidsintressen så som
jag skulle vilja.

I mitt arbete har jag
inflytande över beslut
som rör verksamheten
på min avdelning.

Mitt arbete är
utvecklande.

Mitt arbete är
intressant.

Mina arbetsuppgifter är
enformiga.

I mitt arbete har jag
möjlighet att lära mig
nya saker.

Jag tycker det går bra
att kombinera arbete
och privatliv.

Jag har de möjligheter
till den internutbildning
som jag behöver.

Hur du trivs med ditt arbete

5. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

 
Stämmer helt

och hållet
Stämmer till stor

del
Stämmer till viss

del
Stämmer inte

alls

Jag är stolt över det
arbete jag utför.

Jag känner mig lätt
utbytbar som anställd.

Mina arbetsuppgifter
känns meningsfulla.

Jobbet är ett
nödvändigt ont.

Jag känner mig som en
betydelsefull
medarbetare.

Det känns kul att gå till
jobbet.

Arbetsförhållanden 

6. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

 
Stämmer helt

och hållet
Stämmer till stor

del
Stämmer till viss

del
Stämmer inte

alls

Min arbetsgivare
erbjuder en trygg



erbjuder en trygg
anställning.

Min lön är alldeles för
låg för det arbete jag
utför.

Min arbetsgivare
erbjuder en god
arbetsmiljö.

Som anställd får jag del
av många förmåner.

Goda resultat belönas.

Min arbetsplats har en
attraktiv geografisk
placering.

Min arbetsplats har en
attraktiv geografisk
placering i förhållande
till där jag bor.

Hos min arbetsgivare
finns goda
karriärmöjligheter.

Kollegor och ledarskap

7. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

 
Stämmer helt

och hållet
Stämmer till stor

del
Stämmer till viss

del
Stämmer inte

alls

Jag känner stark
samhörighet med min
arbetsgivare.

Jag känner att mina
arbetskamrater
respekterar mig i min
yrkesroll.

Jag känner att min
närmaste chef
respekterar mig i min
yrkesroll.

Min närmaste chef ger
mig den återkoppling
som är nödvändig för
att jag ska veta att jag
gör ett bra jobb.

Kommunikationen
mellan den lokala
ledningen och de
anställda är bristfällig.

Jag känner lojalitet
med min arbetsgivare.

Jag ställer upp för mina
arbetskamrater.

Min närmaste chef
stöttar min utveckling.

Jag har en god social
gemenskap med mina
arbetskamrater på
jobbet.

De anställda får
information om vad
som sker inom
organisationen.

Jag upplever att mina
arbetskamrater bryr sig
om mig.



Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

Företagets värderingar och varumärke

8. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

 
Stämmer
helt och
hållet

Stämmer till
stor del

Stämmer till
viss del

Stämmer
inte alls

Vet ej

Min arbetsgivare har
god etik och moral.

Min arbetsgivare tar
ett socialt
samhällsansvar.

Arbetsplatsen har en
kultur som stöttar
jämställdhet mellan
könen.

Arbetsplatsen har en
kultur som inte
diskriminerar
minoriteter.

Min arbetsgivare tar
ansvar för miljön.

9. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden överens med ditt arbete?

 
Stämmer helt

och hållet
Stämmer till stor

del
Stämmer till viss

del
Stämmer inte

alls

Företaget är
framgångsrikt.

Företaget har ett känt
varumärke.

Företagets varumärke
uppfattas positivt.

Jag pratar gärna om
mitt jobb med andra.

10. Hur nöjd är du med din arbetssituation i största allmänhet?

11. Hur nöjd är du med din livssituation i största allmänhet?

Slutligen kommer några bakgrundsfrågor om dig

12. Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig

Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola

Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 

Eftergymnasialutbildning, ej högskola

Studier vid högskola/universitet  

Examen från högskola/universitet



Examen från högskola/universitet

Examen från forskarutbildning

13. Yrkesgrupp

Arbetare -Metallavtalet

Tjänsteman -Tjänstemannaavtalet

Chef -Med personalansvar

14. Hur lång tid har du varit anställd i företaget?

Mindre än 1år

1-2 år

2-3 år

3-5 år

5-10 år

10-20 år

20 år eller längre

15. Hur ser ditt hushåll ut?

Jag bor ensam

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med någon

16. Har du hemmaboende barn och i så fall i vilka åldrar?                 

Har ej barn

0-6 år

7-12 år

13-17år

18 år eller äldre

17. Om du har barn, ange antal barn  

1-2 barn

3 barn eller fler 

18. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda
årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och
studiemedel ska räknas in i den ungefärliga inkomsten).

100 000 eller mindre

101 000- 200 000

201 000- 300 000

301 000- 400 000

401 000- 500000

501 000- 600000

601 000- 700 000

Mer än 700 000

19. Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?

Mycket bra



Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Om du har några ytterligare synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet är jag
tacksam för att få ta del av dessa genom kommentarsfältet nedan. 

Du får gärna kontakta mig via e-post på: annasund103@student.kau.se eller tel: 0766-145614 om
du har några övriga frågor eller funderingar.

20.



Bilaga 3. Följebrev 

 

 

Till dig som är anställd på XX AB. 
  
Du har blivit utvald att delta i en enkätundersökning som genomförs inom ramen för en C-uppsats i 
ämnet arbetsvetenskap på Karlstads universitet. Enkäten handlar om hur du som anställd uppfattar 
ditt arbete, din arbetsplats och din arbetsgivare. 
 
Vilka tillfrågas att delta   
Ett slumpmässigt urval har gjorts på företaget bestående av 175 personer, där du är en av de 
personer som valts ut att svara på frågor i undersökningen. 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Det är dock av stor vikt för undersökningens kvalitet att så 
många som möjligt besvarar enkäten. För att bortfallet ska bli så litet som möjligt hoppas jag att du vill 
ge ditt bidrag till studien genom att delge dina erfarenheter. 
 
Hur studien går till  
I enkäten får du 19 frågor att ta ställning till. Jag ber dig att svara så uppriktigt som möjligt genom att 
markera ett av de förutbestämda svarsalternativen.   
Efter att du besvarat alla frågor är det viktigt att du trycker på skicka-knappen. 
Enkäten beräknas ta 5-10 min att fylla i.  
 
Det finns inga risker med deltagandet i studien  
Webbenkäten som används är en anonym enkät. Det går inte att spåra vilken e-postadress som 
enkäten är skickad från. Du är garanterad anonymitet och svaren kommer att sammanställas så att 
enskilda inte kan identifieras. Det material som samlas in ska enbart användas till den forskning den är 
ämnad för. 
 
Sista svarsdag 
Tiden för enkätens giltighet är knapp och jag ber dig därför att så snart som möjligt fylla i enkäten, 
dock senast onsdagen den 23 maj, kl 18:00. Påminnelse kommer att skickas ut i början av nästa 
vecka. 
  
Information om studiens resultat  
Studien kommer att vara sammanställd i september 2012. Om du vill ta del av resultatet från studien 
får du gärna kontakta mig. 
  
Har du frågor kring enkäten eller själva undersökningen går det bra att kontakta mig på telefon: 0766-
14 56 14 eller e-post: annasund103@student.kau.se 
  
Varmt tack för din medverkan! 
 
Anna Sundell 
Student, Personal och arbetsliv 
Karlstads universitet 

 

  

 


