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Sammanfattning 

I dagens samhälle har kampen om att attrahera och behålla arbetskraft blivit allt hårdare, 

speciellt Inom IT-sektorn som är en sektor som i framtiden kommer att lida av arbetskraftsbrist. 

Därför blir arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare allt viktigare då det är dessa 

arbetsgivare som får välja först bland de arbetssökande. Men vad anses vara attraktivt hos en 

arbetsgivare utifrån medarbetarens perspektiv? Det är det som har varit huvudsyftet med denna 

undersökning. Vilka faktorer rankas högst vid sökandet efter en ny arbetsgivare? Är det även 

dessa faktorer som får medarbetare att stanna hos arbetsgivaren eller skiljer sig preferenserna 

sig åt? Undersökningen genomfördes på Clavister, ett internationellt IT-företag med rötterna i 

Örnsköldsvik. Undersökningen har genomförts med syftet att mäta attityder och uppfattningar 

genom en kvantitativ enkät, för att sedan följas upp med en kvalitativ intervju för att få en 

djupare förklaring på de attityder och upplevelser som framkommit i enkäten. 

Undersökningens resultat visade att det som värderades högst vid sökandet efter en ny 

arbetsgivare var lön och flexibla tider. Medan det som fått medarbetare att stanna hos sin 

arbetsgivare är relationen till kollegor, arbetsmiljö samt att känna en stolthet över sina 

arbetsuppgifter och delaktighet i företaget.     

Nyckelord: Attraktiv arbetsgivare, flexibla arbetstider, värdegrund, bristyrken



       

 

Förord 

Vi vill tacka HR-avdelningen på Clavister för att de har tagit emot och hjälp oss med 

kommunikationen till medarbetarna inom företaget. Även ett extra stort tack för deras trevliga 

bemötande och vänlighet när frågor har uppkommit under arbetets gång. Vi vill även tacka 

medarbetarna på Clavister som tagit sig tid att svara både på vår enkät och ställt upp på vår 

intervju. Ett sista tack vill vi rikta till vår handledare Ulrika Widding vid Umeå Universitet som 

tålmodigt och vänligt bollat idéer och handlett oss på ett fantastiskt sätt. All feedback och alla 

förslag som du gett oss har hjälpt oss att hålla en hög nivå på denna uppsats och denna 

erfarenhet kommer vi att ta med oss ut i vårt yrkesliv.  

- Andreas Nyberg och Emelie Persson 
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Inledning 

Begreppet Employer Brand presenterades för världen av Simon Barrow och Tim Ambler vid 

London Business School 1996 (Parment, Dyhre & Lutz, 2017). Ambler och Barrow (1996) 

beskriver employer branding som: “the package of functional, economics and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employing company”. Med andra 

ord handlar det om arbetsgivarens varumärke och hur detta kan associeras till vår egen karriär 

genom olika aspekter som lön, förmåner, och utvecklingsmöjligheter (Parment et al. 2017). 

Enligt Parment et al. (2017) har begreppet employer branding de senaste tio till femton åren 

gått från att vara ännu ett modeord till att bli något som arbetsgivare anser är viktigt att arbeta 

med. De menar även att employer branding har fått ett starkt fäste bland de ledande 

organisationernas strategiska planering. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt då det blir 

lättare att attrahera de bästa kandidaterna för olika tjänster och att behålla dem inom 

organisationen en längre tid. Detta kan även ge en snöbollseffekt där nöjda och glada 

medarbetare förmedlar sitt positiva intryck av arbetsgivaren och på så sätt får andra människor 

att spontant söka sig till arbetsgivaren (Parment et al. 2017).  

Att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare är idag, som tidigare nämnt, en grundsten för 

många företag och detta arbetas med på olika sätt inom olika sektorer beroende på vilken typ 

av arbetskraft som eftersöks. Inom de yrken där det är svårare att hitta kompetent arbetskraft 

är det därför viktigt att lägga extra tid på vilka signaler företaget skickar ut. Ett exempel på 

detta är IT-sektorn där efterfrågan på arbetskraft ökar i stadig takt och skapar en stark fördel 

för de arbetade inom denna sektor. En framtidsundersökning som arbetsförmedlingen (2017) 

har gjort påvisar just att IT-sektorn är en bransch där det inom en snar framtid kommer att råda 

en brist på utbildad personal. 

För att hitta kompetent och passande personal inom IT-branschen måste därför arbetsgivarna 

inom denna sektor förstå vad det är som attraherar denna typ av medarbetare. Målet med denna 

studie är därför att undersöka vilka faktorer som anställda inom IT-branschen anser vara mer 

eller mindre viktiga vid valet av arbetsgivare. Resultatet från denna studie bidrar till en 

fördjupad kunskap om de faktorer som gör att en person väljer sin arbetsgivare och varför 

denna även väljer att stanna på sitt företag. För IT-företag som står inför en framtid där de 

kommer att sakna kompetens inom bolaget och konkurrensen är hård är denna studie av hög 
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relevans och kan bidra med ökad kunskap om hur anställda tänker om valet av arbetsgivare. 

Studien bidrar även till Personalvetarprogrammets studenter med en större förståelse för arbetet 

med att vara attraktiva som arbetsgivare, som de sedan kan ta med sig in i arbetslivet. Denna 

undersökning utgör en del av det pedagogiska forskningsfältet då vi undersökt vad medarbetare 

värderar som viktigt hos en arbetsgivare. Den innefattar således vad medarbetare pekar på är 

viktigt hos ett företag både innan anställning och vid anställning hos en arbetsgivare. En 

undersökning av detta slag är av betydelse för företagens HR-avdelningar där en stor fråga är 

att attrahera, rekrytera och behålla personal. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste därför 

marknadsföringen av företagen ske på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer som är av betydelse för individers val av 

arbetsgivare inom IT-branschen samt hur de resonerar om beslutet att stanna kvar hos sin 

arbetsgivare. 

 

1. Vilka faktorer klassas högt respektive lågt vid valet av arbetsgivare? 

2. Vilka faktorer är av störst vikt för att stanna som medarbetare inom ett företag och varför? 

  



       

4 

 

Tidigare forskning & litteraturgenomgång 

I sökning efter tidigare forskning och litteratur har följande nyckelord använts: attraktiv 

arbetsgivare, attraktivitet, värdegrund, core values, employer branding, external and internal 

employer branding, efterfrågan på arbetskraft, framtidens yrke, identifieras med arbetsplatsen, 

bristyrken, software developer survey, IT sector interview, employee satisfaction factors, what 

makes an employee stay. 

I dagens informationssamhälle med internet och sociala medier kan vem som helst när som 

helst skriva och få information om arbetsgivare, vilket också kan göras helt anonymt. Denna 

offentligt tillgängliga informationen kan vara till nytta för arbetssökande som vill lära sig mera 

om potentiella arbetsgivare. Risken finns dock att frustrerade anställda kan överdriva och tala 

osanning, vilket gör att goda arbetsgivare kan komma att avbildas som hemska och dåliga 

(Dabirian, Kietzmann & Diba 2017). 

Ambler och Barrow (1996) menade att employer branding innebar att lyfta fram de 

funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som fåtts genom en anställning och att 

identifiera sig med arbetsgivaren. Uttrycket employer branding kunde enligt Parment, Dyhre 

och Lutz (2017) även starkt kopplas samman med uttrycken attrahera, rekrytera och behålla 

personal. Vidare menade även Thomson, MacInnis och Whan Park (2005) att uttrycket kan 

betraktas från två olika perspektiv. Arbetet kan dels rikta in sig mot anställda personer internt 

inom företaget för att behålla och utveckla dem. Thomson et al. (2005) förklarade att företagen 

dels även borde rikta in sig mot personer som befinner sig utanför organisationen, exempelvis 

nya kandidater för att attrahera ny personal till organisationerna.   

Wallace, Lings, Cameron och Sheldon (2014) tryckte på att den marknad där stor konkurrens 

om arbetskraft finns är det viktigt att arbetsgivarna förstår de olika faktorerna som påverkar 

beslutet att stanna eller gå för en medarbetare. Vidare menade även Frenkel, Sanders och 

Bednall (2013) att arbetet med employer branding, samt att vara en attraktiv arbetsgivare, har 

en extra stor betydelse då det råder brist på efterfrågade kompetenser. Wallace et al. (2014) 

ansåg att arbetsgivarna bör anpassa sitt arbetsgivarvarumärke kontinuerligt och vara 

anpassningsbar till vad som just här och nu anses som attraktivt både internt och externt. 
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Fernandez-Lores, Gavilan, Avello och Blasco (2015) betonar att med ett effektivt arbete inom 

employer branding har arbetsgivarna på dagens arbetsmarknad bättre förutsättningar för att 

uppnå ett starkt humankapital medan de som arbetar mindre effektivt riskerar att hamna efter 

de övriga konkurrenterna. Att arbetet med employer branding är viktigt understryks av det 

ökande intresset från företagsledningar och verkställande direktörer i samband med förmågan 

att presentera sig som en attraktiv arbetsgivare (Parment, Dyhre & Lutz, 2017). Vikten av att 

arbeta med employer branding för att attrahera personal är även något som tidigare har påvisats 

i undersökningar från 2010 till 2016 (Universum, 2016). Undersökningen (Universum, 2016) 

visade på att allt fler VD:ar upplevt sitt företags bristfälliga arbete med employer branding som 

ett hot mot organisationens tillväxt. Tidigare upplevde 46 procent av företagens VD:ar 

kompetensbrist som ett hot, medan denna siffra ökat till 72 procent 2016 (Universum, 2016). 

För att lyckas fånga upp nya medarbetare och knyta an till dem bör arbetsgivare arbeta med att 

marknadsföra sig själva menade Backhaus och Tikoo (2004). Att arbeta med att vara en 

attraktiv arbetsgivare är ett sätt för företagen att säkerställa den uppfattning som de vill ska 

råda inom organisationen. Detta leder vidare till att företaget sticker ut från mängden 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Ett attraktivt varumärke kan således användas för att locka nya 

potentiella medarbetare till företaget men används även för att säkerställa att de nuvarande 

medarbetarna känner ett engagemang och en tillhörighet (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus 

och Tikoo (2004) förklarade vidare att arbetet med att skapa det attraktiva varumärket internt 

görs för att skapa en god organisationsidentitet och organisationskultur. Detta leder sedan 

vidare till lojalitet mot arbetsgivaren och dennes varumärke men även produktivitet bland 

medarbetarna. Arbetet med employer branding, eller attraktivt arbetsgivarvarumärke, påverkar 

organisationens identitet genom att organisationen internt får en förståelse för de egenskaper 

som gör organisationen unik menade Backhaus och Tikoo (2004). 

Reisenwitz och Iyer (2009) beskrev att det är viktigt att organisationer är medvetna om olika 

generationers behov, önskemål och arbetsförmåner vid den interna marknadsföringen. 

Författarna menade att detta skulle komma att bli extra viktigt i framtiden då flera branscher 

då står inför en ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft (Reisenwitz & Iyer, 2009). Som 

exempel nämnde de att den äldre generationen ofta stannar kvar i sina yrken och ofta inom 

samma organisation under hela sin arbetskarriär. De yngre generationerna tenderade däremot 

att byta arbete mer frekvent (Reisenwitz & Iyer, 2009). 
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Att ha fokus på den interna marknadsföringen är särskilt viktigt inom de yrken som idag klassas 

som bristyrken då det är av vikt att både behålla den befintliga personalen men även att 

rekrytera ny personal (Arbetsförmedlingen, 2017). En framtidsundersökning gjord av 

Arbetsförmedlingen (2017) visar att IT och systemutvecklare ingår bland de branscher som 

under kommande år kommer märka av den ökande efterfrågan på arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen (2017) visade även på konsekvenserna av denna brist, nämligen att det då 

blir svårare för arbetsgivarna att rekrytera, vilket i sin tur leder till att kraven på kompetens 

också sänks. Den positiva effekten är dock för de nyutexaminerade personerna som på så vis 

lättare kommer in på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2017). En fördel med att vara en 

attraktiv arbetsgivare är att arbetet med att minimera kompetensbristen blir enklare (Parment, 

Dyhre & Lutz, 2017).   

Tidigare enkätundersökningar som gjorts gällande vad arbetssökande värdesätter hos en 

arbetsgivare visar att ungdomar ofta värdesatt arbetsgivare som erbjudit ett intressant och 

meningsfullt arbete och hög lön (Svenskt näringsliv, 2002). Andra faktorer som tidigare 

rankades högt bland arbetssökande är att de vill ha inflytande över sina egna arbetsvillkor, 

professionell och personlig utveckling, förmåner och fast anställning (Svenskt näringsliv, 

2002). Vidare visade undersökningen av Svenskt näringsliv (2002) att arbetsgivarna tror att 

ungdomar söker sig till en mindre arbetsplats där de får arbeta i team för att sedan inom några 

år söka sig vidare till en ny arbetsplats. Arbetsgivarna beskrev även att de tror att ungdomar 

söker efter att erbjudas ett stimulerande arbete med en bra lön. Mellan arbetsgivarnas 

uppfattning och ungdomarnas uppfattning finns det alltså en viss variabel som inte stämmer 

menade Svenskt näringsliv (2002). De punkter som de möttes på var att lönen hade hög 

relevans och att arbetet skulle vara intressant och givande. Dock fanns det även några 

utvecklingspunkter som det är av stor vikt att arbetsgivarna tänker på i framtiden betonade 

Svenskt näringsliv (2002). Bland annat skulle arbetsgivarna inte underskatta att erbjuda 

ungdomar förmåner, en fast anställning och en god personlig utveckling för att attrahera dem 

som arbetskraft.  

Det var inte bara ungdomar som sökte sig till en arbetsgivare som erbjöd en bra chef och goda 

utvecklingsmöjligheter. Även idag visade en undersökning av Academic work (2017) att när 

Nordiska invånare fått ranka vad de värderar högre respektive lägre när det kommer till valet 

av arbetsgivare så är vissa faktorer av stor vikt. Undersökningen (Academic work, 2017) visar 
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att det som värderas högst är följande: trevliga kollegor, bra chef/ledarskap, bra lön och 

förmåner, goda utvecklingsmöjligheter och strax därefter att företaget har en förankrad 

värdegrund. 

Andra personer har också visat att ett företags värdegrund är en viktig del av att vara en attraktiv 

arbetsgivare och för att attrahera rätt personer till organisationen. Detta menade bland annat 

Pat Fong (2013) som på sin blogg, som handlar om hur företagen kan bli mer attraktiva, beskrev 

att värdegrund kan ses som ett verktyg för att nå bra kandidater i rekryteringsprocessen. Hon 

menade att många kandidater gör efterforskningar på sin eventuella framtida arbetsgivare för 

att se om de kan identifiera sig i företagets värdegrund eller ej (Pat Fong, 2013). Även 

Trollestad (2000) har tidigare beskrivit just detta, att det är viktigt för ett företag att arbeta med 

värdegrund. Hans förslag är att skapa en värdegrund tillsammans med de befintliga 

medarbetarna för att de sedan ska kunna föras över till nyanställda. Trollestad (2000) beskrev 

även att för att en värdegrund ska bli framgångsrik så ska även ledningen vara inblandad i 

framtagandet av värdegrunden, för att den sedan ska genomsyra hela företaget från golv till 

tak. 

Även Collins (2000) betonade att värdegrunden är något som bör skapas och upptäckas 

tillsammans med medarbetarna inom organisationen. Han ansåg att det inte är upp till 

ledningen att få medarbetarna att leva och arbeta efter värdegrunden, utan istället att de redan 

ska känna att det finns en stark värdegrund på företaget redan innan anställning. Collins (2000) 

menade vidare att det inte är några problem att hitta kandidater till en roll om det finns en 

etablerad värdegrund eftersom människor söker efter detta. Till sist ansåg Collins (2000) att 

det kunde vara en idé att låta personer som inte delar den gemensamma värdegrunden gå vidare 

i yrkeslivet till ett annat företag.  

Några som arbetar med att ha en stark värdegrund och värdeord inom sin organisation är 

företaget Consid (2018). De blev under 2017 utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare inom IT-

branschen och nyckeln till deras framgång beskriver de med att de har byggt upp en kultur 

under en lång tid och att arbeta med att återkommande synliggöra företagets värderingar 

(Consid, 2018). Consid menade att utmärkelsen blev ett kvitto på deras ihärdiga arbete med 

kulturen och värdegrunden på sitt företag vilket de också kommer att arbeta vidare med i 

framtiden (Consid, 2018). De beskrev även att de bedriver den typen av företag som de själva 
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alltid velat arbeta inom och där de visar mycket hänsyn och respekt för alla individer (Consid, 

2018). Även Universums Managing director nordics framhöll i en rapport att Consids hårda 

arbete med kulturen och värdegrunden är ett bra sätt för att attrahera rätt talanger och för att 

behålla personal (Universum, 2018).   

En av världens mest attraktiva arbetsgivare är giganten Google som reportern Rachel Gillett 

(2015) gjort ett reportage om. I artikeln beskrev hon vad medarbetarna uppskattar hos sin 

arbetsgivare och varför de vill fortsätta att arbeta där. Medarbetarna beskriver bland annat att 

de uppskattar de många och svåra intervjuprocesserna som varje kandidat måste genomgå 

innan de blir anställda hos Google. Detta gjorde att de verkligen fick sättas på prov och också 

kände en stark tillhörighet när de sedan blev anställda (Gillett, 2015). Vidare beskrev Gillett 

(2015) att medarbetarna upplevt att Google hela tiden arbetar för att vara innovativa och att 

göra så mycket de kan för sina medarbetare, vilket uppskattas och gör att de själva vill ge något 

tillbaka. Googles HR-chef berättar att företaget vill ge medarbetarna de bästa förutsättningarna 

som möjligt för att underlätta deras arbete och för att hålla arbetslivet roligt (Gillett, 2015). 

 

Metod 

Vi har genomfört en enkätstudie på ett internationellt IT-säkerhetsbolag med rötterna i 

Örnsköldsvik, Sverige. Anledningen till att detta företag valdes ut var med bakgrund till att IT 

är ett yrke som finns med på arbetsförmedlingens lista över kommande bristyrken och därför 

är extra intressant att undersöka. Företaget Clavister valdes då företaget är beläget i vår hemstad 

Örnsköldsvik och för att dem är ett av de IT-företag där vi hoppades på att få flest respondenter 

på grund av vår personliga kontakt med dem.  

IT-företaget Clavister vars huvudkontor finns beläget i Örnsköldsviks kommun har cirka 130 

medarbetare anställda inom företaget (Clavister, 2018). Clavister arbetar med nätverkssäkerhet 

i form av brandväggar och säljer både hårdvara som mjukvara till både telekombolag och till 

privata aktörer (Clavister, 2018). De är ett av företagen som redan idag har märkt av den ökade 

efterfrågan på systemutvecklare och därför valt att bredda sin rekrytering för att även nå 

internationella sökande berättar Henrik Olsén (personlig kommunikation, 26 mars 2018).  
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Kvantitativ enkätundersökning  

Valet av datainsamlingsmetod grundar sig på att det skulle skapas en överskådlig bild av 

medarbetares attityder, för att sedan arbeta fram intervjumaterialet som baserades på 

enkätresultaten. Enkät är ett verktyg som kan ta längre tid att utforma än en intervju, men det 

ger en överskådlig bild av svaren och det går inte att påverka respondenten (Bryman, 2011). 

På företaget arbetar 74 personer med inriktning mot IT och för att se till att mäta vilka faktorer 

som rankas högt av personer inom IT och systemutveckling valdes endast dessa personer ut till 

enkätundersökningen. För att enkätsystemet som användes inte skulle kännas främmande för 

respondenterna valdes därför samma system som tidigare använts av organisationen i andra 

syften, Survey monkey. Respondenterna fick en och en halv vecka på sig att svara på enkäten 

och under denna tidsperiod skickades även en påminnelse gällande att svara på enkäten ut. 

Enkäten utformades med ett antal påståenden med avsikten att mäta respondenternas 

upplevelse och attityd. Svaren graderades på en femgradig skala där 1 motsvarade ”instämmer 

inte alls” och 5 motsvarade ”instämmer helt”. Valet av att använda en femgradig unipolär skala 

gjordes eftersom det anses vara ett av de bättre sätten för att ta fram så sanningsenliga data som 

möjligt (Bryman, 2011). Vid skapandet av enkäten gjordes efterforskningar kring hur andra 

har formulerat liknande frågor på engelska för att texten ska vara lättförstådd och begriplig. 

Bland annat användes undersökningen World’s most attractive employers 2017 (Universum 

2018) och Miller-Merells (2016) tips på tio frågor att ta med i en undersökning för employer 

branding för inspiration. 

Dock arbetar det personer från hela världen på företaget där undersökningen gjordes vilket kan 

ha gett resultatet att en viss språkbarriär kan ha uppstått på vissa av frågorna. För att minimera 

missförstånd gjordes därför en pilotstudie där tre personer ingick och där de kunde lyfta sina 

synpunkter kring enkäten. Pilotstudien gjordes för att säkerhetsställa att inga missförstånd 

uppkommit och för att ge en klar inblick i vilka ord som vi bör och inte bör använda i vår enkät, 

vilket Östlundh (2006) anser är av hög relevans. Även Bryman (2011) poängterar att det är 

viktigt att utföra en pilotstudie innan den egentliga studien för att säkerhetsställa att studien blir 

bra. Respondenterna till pilotenkäten påpekade att några av formuleringarna behövde ändras, 
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vilket vi då gjorde innan det slutgiltiga utskicket till alla medarbetarna sändes ut. Tillsammans 

med enkäten skickades det ut ett mail med information om examensarbetet och enkätens syfte 

och målsättning. För att garantera anonymitet gjordes valet att lägga in en sista fråga i enkäten 

där respondenten gavs valet att maila till oss om de önskade vara med i en kortare intervju 

kring det generella resultatet. Dessa kontaktades sedan för deltagande i intervjustudien. 

Av de 74 personer som enkäten skickades ut till svarade 48 personer vilket resulterade i att det 

blev ett bortfall på 26 personer vilket medför att undersökningen uppnår en svarsfrekvens på 

65%. Det interna bortfallet blev 1.3% då endast en person inte svarat på en fråga i enkäten och 

det externa bortfallet hamnade på 35% då 26 personer inte besvarade den alls. Det externa 

bortfallet kan bland annat förklaras med att vissa av medarbetarna under denna period hade 

planerade utbildningar som då fått gå före enkätundersökningen. Dessa personer har därför inte 

hunnit besvara enkäten under utsatt tidsram. För att undvika ett stort bortfall valdes även att 

skicka ut en påminnelse när det var tre dagar kvar av undersökningen, vilket kan göra att 

svarsfrekvensen ökar enligt Bryman (2011), vilket den också gjorde.   

Bearbetning och analys 

Efter genomförd enkätundersökning analyserades resultatet med hjälp av Survey monkeys 

analysverktyg där alla svar sammanställdes till diagram och tabeller med procentenheter för att 

lättare urskilja de faktorer som rankades som viktiga och mindre viktiga. Valet föll på att 

författarna analyserade datan var för sig, för att sedan gå igenom det analyserade materialet 

tillsammans och jämföra resultaten. Detta gjordes för att eliminera risken för feltolkningar av 

datamaterialet (Bryman 2011).  När tolkningar av attityder och uppfattningar som visade sig i 

enkäten gjorts skapades en intervjuguide.  

Kvalitativ Intervjuundersökning  

Vår enkät var kopplad till arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke vilket även 

präglade intervjuerna genom att vi genomförde semistrukturerade intervjuer utifrån resultaten 

av enkäten med fem medarbetare. Valet föll på att använda semistrukturerade intervju i vår 

kvalitativa ansats då syftet var att förstå och analysera respondenternas eget perspektiv och 

värderingar av de olika faktorerna och få en tydligare bild av vad exempelvis att vara stolt över 

sitt arbete betyder för dem. Enligt Kvale och Brinkman (2014) och även Ahrne och Svensson 
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(2011) menar de att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå respondenternas 

egna perspektiv och upplevelser av ett fenomen. Intervjuguiden togs fram med syftet att få 

djupare information gällande det generella resultatet från enkäten och ge en tydligare bild av 

vad respondenterna ansåg var av relevans. Inom detta område ryms även vår första 

frågeställning där vi sökte svar hur uppfattningen är innan en person söker sig till ett företag 

är. Detta kontra hur denna uppfattning möts eller inte och huruvida detta får dem att vilja stanna 

på deras nuvarande bolag, vilket vår andra frågeställning berör. Frågor som: ”When working 

at Clavister flexible work hours are still one of the most important things, but on that list is also 

to feel skilful at your work tasks and to have a good relationship with your colleagues. Any 

thoughts on why the preferences have changed after people started to work at Clavister?” 

(Bilaga 2) och ”Why do you think that flexible work hours is important to people working here” 

(Bilaga 2).  

Det utfördes fem stycken semistrukturerade intervjuer som vardera tog cirka 15-20 minuter att 

genomföra. Vid intervjun deltog vi båda för att kunna fokusera på de uppfattningar och 

upplevelser som respondenten delgav under intervjun. Valet att vara två vid intervjuerna 

grundade sig även i att den som var intervjuledare då kunde hålla fokus på att leda intervjun 

medan den andre förde anteckningar. Intervjuerna spelades in efter samtycke med 

respondenterna och transkriberades sedan för att uppnå en så djup förståelse som möjligt. 

Bearbetning och analys 

Bearbetningen av intervjuerna gjordes på var sitt håll för att sedan kunna jämföra bådas analys 

av intervjuerna för att sedan sammanställa dem. Valet att först bearbeta och analysera 

individuellt gjordes med grunden att inte påverka varandra vid analysen av datan (Bryman, 

2011). Den bearbetningsmetod som valdes var meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 

2014) där vi drog ihop meningar till kortare stycken och ord som vi ansåg vara av högre 

relevans. Sedan valdes tematisk analys som metod för att analysera datamaterialet från 

intervjuerna. Tematisk analys är ett brett och flexibelt tillvägagångsätt vid analys av kvalitativ 

data (Braun och Clarke, 2006). Detta innebar att vi delade upp svaren på intervjufrågorna i de 

teman vi fann i svaren, vilka var: familj, stolthet och bidragande och förmåner. 
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Etik 

För att göra en etisk korrekt undersökning så följdes Vetenskapsrådets (u.å.) fyra principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att det skickas ut ett mail till respondenterna med 

information om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och att de har blivit utvalda. I mailet 

beskrevs även att de insamlade datan endast kommer att användas för denna undersökning och 

resultaten till företagets fortsatta arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket även 

uppfyller nyttjandekravet. I mailet skrevs det även att möjligheten att delta i en kortare intervju 

skulle finnas. Information kring att enkäten och intervjun är frivillig att medverka i skickades 

även ut, vilket gjorde att även samtyckeskravet uppfylldes för de medverkande. Det sista kravet 

uppfylldes genom att enkäten genomfördes med hjälp av ett onlinebaserat enkätprogram som 

säkerhetsställer att det inte gick att spåra vilken person som svarat vilket svar. I intervjuerna 

uppfylldes detta genom att det inspelade materialet lades in på ett USB-minne som vi sedan 

låste in. Dessutom kodades intervjuerna så att inga namn eller information kring något som kan 

spåra respondenterna användes. För att det inte ska gå att spåra och när detta arbete är 

examinerat och färdigt kommer även USB-minnet att tömmas på den kodade informationen. 

Validitet, tillförlitlighet och kvalitet 

För att ha en god validitet på vår studie har vi utgått ifrån Brymans (2011) definition av 

begreppen. Bryman (2011) definierar validitet genom att vi mäter det vi har för avsikt att mäta 

i studien. För att ha en god validitet har det innan undersökningen startats gjorts 

efterforskningar kring hur en enkät på bästa sätts byggs upp, vilka frågor som kan kopplas 

samman med vårt syfte och frågeställning. Dessutom skickades en pilotenkät ut för att studien 

skulle bli så relevant och bra som möjligt (Bryman, 2011). Genom att göra en pilotenkät ökade 

vi validiteten och kontrollerade att vi mätte det vi avsåg att mäta (Bryman, 2011). För att uppnå 

god reliabilitet och tillförlitlighet samlades datamaterialet in via Survey monkey, det 

enkätverktyg som valdes att användas vid undersökningen. Att använda ett trovärdigt 

onlineverktyg för att samla in datamaterialet som gör insamlingen på ett korrekt och noggrant 

vis ökar reliabiliteten menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007).   

För att nå en så god kvalitet och trovärdighet som möjligt på intervjudelen av undersökningen 

har vi varit noggranna med att ställa samma frågor, men med en öppen tolkning av dem, till 
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alla informanterna. Vi har även varit noggranna med att våra egna värderingar inte har speglats 

genom de framställda frågorna utan vi har hållit en neutral ton. Att inte ställa ledande frågor 

var ett annat exempel på hur frågorna framställdes för att undvika att påverka informanternas 

svar. Intervjuerna spelades även in och transkriberades för att säkerställa att vi hade uppfattat 

informanterna korrekt och för att kunna eliminera feltolkningar i vår analys. Vi använde oss av 

samma tillvägagångssätt vid intervjuerna som vid enkäten, nämligen att en pilotstudie prövades 

på två personer innan vi gjorde de riktiga intervjuerna i enlighet med vad Bryman (2011) anser.  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras de viktigaste resultaten som bygger på de svar som erhållits i 

enkätundersökningen och de efterföljande intervjuerna där medverkande är medarbetare inom 

IT på företaget Clavister. Resultatets syfte är att ge en beskrivande bild och tydliggöra de svar 

som har samlats in och kommer att presenteras här nedan i form av tabeller och diagram.   

När medarbetare väljer arbetsgivare 

Vid enkätundersökningen framkom det att cirka 93% av medarbetarna ansåg att lön är av vikt 

vid sökandet av sin framtida arbetsgivare. Det framkom även att cirka 81% ansåg att flexibla 

arbetstider är något som rankas högt vilket vi demonstrerar i figuren nedan. Figuren presenteras 

i fallande skala där den faktor som rankas högst presenteras överst. Turkos färg står för att de 

håller med om att det är en viktig faktor och orange färg står för att de till hög grad håller med 

om att det är en viktig faktor. 
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Figur. 1. Figuren visar i fallande skala vilka faktorer som rankas högt respektive lågt vid valet av ny arbetsgivare 

Som vi kan se i figur. 1 visar resultatet att de svar som sticker ut är ”salary” och ”flexible work 

hours”. Följt av ”work enviroment” och ”control over my work tasks”. De faktorer som rankas 

lägst är “company values” och “make a diference in society”. Detta resultat fick stöd i intervjun 

när medarbetare svarade att dessa faktorer rankas lägst eftersom de preferenser människor har 

innan de börjar arbeta är näst intill obefintliga i de flesta fall. Respondenterna svarade enligt 

följande: 
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” When looking for a job you don’t even know who is working there, that’s why 

it’s more important later when you work and you are also, most often, young”. 

(Respondent 1) 

 “Many younger people want a good salary and they strive upwards before they 

know anything else. This is something that our society feed you with from a young 

age and it never stops”. (Respondent 5) 
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Vid arbete hos arbetsgivaren 

I figur. 2 nedan visas vad medarbetare rankar högt respektive lågt när de är anställd hos sin 

arbetsgivare. Figuren presenteras i fallande skala där den faktor som rankas högst presenteras 

överst. Turkos färg står för att de håller med om att det är en viktig faktor och orange färg står 

för att de till hög grad håller med om att det är en viktig faktor.  
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Figur. 2 visar vilka faktorer medarbetare rankar högt respektive lågt när de arbetar hos en arbetsgivare 
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Vid arbete hos arbetsgivaren Clavister visar resultatet att enkätrespondenterna rankar sina 

färdigheter på arbetet högt i form av att 93% svarade att detta var viktigt för dem. Vi kan även 

se från figur. 2 att medarbetarna rankar ”a good relationship to my colleagues”, “to feel skilful 

at my work”, “flexible workhours” och “to feel pride at my work” högst. 

Intervjurespondenterna stödjer enkätresultatet i form av följande uttalanden: 

“Family. You have to have flexible work hours to combine work and family. We 

don’t live for our work, we work so we can live”. (Respondent 1) 

 “When we have had hard problem to solve, we work hard with our minds as 

engineers to solve it. And then we need some time off after that some other day… 

It’s important to be with the family as well”. (Respondent 2) 

“If you have a family or kids it's super important with flex”. (Respondent 3) 

Resultatet visar även att ha goda kollegor är något som värdesätts högt när medarbetaren arbetar 

inom en organisation, vilket också påpekas av intervjurespondenterna: 

“My colleagues are very important for me. So I feel good when I come to work”. 

(Respondent 4) 

”When looking for a job you don’t even know who is working there, that’s why 

it’s more important later when you work…” (Respondent 1) 

I intervjuerna framkom det även att medarbetarna vill känna sig duktiga på det de gör. För att 

förtydliga innebörden av duktig så ställdes frågan om respondenterna kunde definiera vad 

duktig var för dem. En respondent uttryckte att för att känna sig duktig så ska personen göra 

något som denne inte klarat tidigare. Övriga respondenter svarade dock att för att känna sig 

duktiga på sitt arbete så krävs det att det finns någon form av yrkesstolthet men även känslan 

av att du bidrar till företaget.  
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“When I provide service I feel skilful. I think it’s important to be fair and 

respectful to all people. I also feel skilful when my work is important for the 

company”. (Respondent 4) 

“I feel skilful when my work contribute to the company. When I can see that what 

I do it important”. (Respondent 5) 

“It helps with feedback from the company, manager or external clients, so I know 

that I’m doing something for a bigger cause”. (Respondent 1) 

Sammankopplat med att känna sig duktiga beskriver även intervjurespondenterna att de vill 

känna en stolthet i det de gör, vilket de beskriver att de gör när deras företag bidrar till någon 

större än sitt egna arbete. 

”I feel pride when I feel that my company makes a difference in our town or in 

the world”. (Respondent 4) 

“CEO forums are good, where we can feel like a part of the company and see 

where we are heading. We also have monthly meetings so that you feel a part of 

something bigger”. (Respondent 1) 

Enkätundersökningen visar att medarbetarna inte rankar företagets värderingar högt vare sig 

vid sökandet av en arbetsgivare eller när de arbetar på ett företag. Majoriteten av 

intervjurespondenterna svarade att de inte är vana vid att diskutera värderingar och därför har 

de inte reflekterat över detta. 

”I know that it is good to have company values, but I have not reflected over it 

so much” (Respondent 4) 

“Company values is good to have but I have not been thinking about them before” 

(Respondent 2) 
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Att stanna eller gå 

I figur. 3 nedan ser vi att 70% av medarbetarna svarade att de tror att de kommer att arbeta hos 

arbetsgivaren Clavister AB inom 5 år medan 30% svarade att de inte tror att de kommer att 

arbeta kvar. 

 

 

Figur 3 visar sannolikheten att medarbetare stannar hos företaget i fem år 

Intervjurespondenterna förklarar dessa siffror med att de inte är eller skulle vara missnöjda med 

själva företaget utan att det finns andra anledningar till att de skulle vilja lämna företaget de 

arbetar på. De förklarar varför de skulle vilja lämna företaget enligt nedan citat: 

“For me it would be a bad salary or the location. That you would like to live in 

a big city”.  (Respondent 1) 
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“I think that young people would like to move to a bigger city, because it’s boring 

here. Or if they don’t see their future in the company”. (Respondent 5) 

“Many people see this as an opportunity to see a new city and a new country, but 

after a few years they want a bigger city. Also they will get a higher salary in a 

bigger town”. (Respondent 4) 

 

Andra orsaker som också lyftes av intervjurespondenterna är samma faktor som påvisades i 

frågan gällande de flexibla arbetstiderna och familjen. Om partnern inte skulle ha arbete eller 

om familjen inte skulle trivas i den stad de bor i så skulle de gå före allt annat menar flera av 

respondenterna: 

”I would leave if I got stuck in my developer role, or if my wife wouldn’t have a 

job in this city” (Respondent 3) 

“If my family wouldn’t like it here, we would move”. (Respondent 5) 
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Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera våra resultat och hur väl vi har uppnått 

syftet med vår undersökning. Vi kommer även att jämföra och diskutera våra resultat i relation 

till tidigare forskning. 

Efterfrågan på kompetent arbetskraft har stigit i dagens samhälle och samtidigt tvingas 

företagen arbeta hårt med att vara attraktiva för framtida kandidater. Detta har lett arbetsgivarna 

mot den ständigt omdiskuterande HR-frågan, vad anses som attraktivt? Våra resultat visar att 

innan en medarbetare söker sig till ett företag så värderar denne att företagen erbjuder en bra 

lön och flexibla arbetstider. Detta förklaras med att personen inte känner organisationen ännu 

och därför förlitar sig på de hårda värdena såsom lön och arbetstider som går att mäta, vilket 

också resulterar i en stabil grund att stå på. Våra resultat visar också att det som rankas högt 

när medarbetare väl har börjat arbeta inom en organisation är att de har bra kollegor, att de får 

känna sig duktiga på det de gör och att ha flexibla arbetstider. Utifrån resultaten från 

enkätundersökningen kan man se att förutom bra kollegor och lön så rankas både att känna sig 

duktig på sina arbetsuppgifter och känna sig stolt över sitt arbete högt gällande vad man söker 

när man är hos en arbetsgivare och vad som får en att stanna hos sin arbetsgivare.  

När vi sen i intervjuerna ställer frågan om vad som får respondenterna att känna sig duktiga 

och stolta nämner alla att det är när de känner att deras arbete bidrar till företaget och att man 

får vara med och bidra. Att arbeta med att få sin personal att känna sig bidragande till 

organisationen, kan vara en av nycklarna i arbetet med att behålla personal och bygga upp sitt 

rykte som en attraktiv arbetsgivare. I intervjuerna framkommer det också att flexibla arbetstider 

har ett direkt samband med familjesituationen. Respondenterna uttryckte att de anser att om 

familjen inte trivs i den stad de bor i eller om partnern inte har arbete där de bor så skulle de 

flytta. Respondenterna på både enkäten och intervjuerna menar att det är viktigt att det finns 

bra försäkringar, god hälso- och sjukvård, bra förskola eller skola, bra aktiviteter för familjer 

och hus till rimliga priser för att de ska må bra och vilja leva i en stad. 
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Den första frågeställningen vi hade gällde vad medarbetare rankar högt respektive lågt vid valet 

av en arbetsgivare. Detta besvarar vi genom att göra en enkätundersökning som påvisar att det 

de anställda söker innan de väljer en arbetsgivare är en bra lön och flexibla arbetstider. 

Forskning visar att arbetssökande tenderar att gå till en arbetsgivare som erbjuder ett intressant 

och meningsfullt arbete samt hög lön (Academic Work 2017), vilket knyts samman med en del 

av vårt resultat som är kopplat just till den höga lönen. Det som dock skiljer sig är att de flexibla 

arbetstiderna hamnar betydligt högre upp än det meningsfulla arbetet i vår studie. I våra 

intervjuer frågade vi varför respondenterna tror att enkätresultatet visat detta. De uppgav att de 

inte kände till något om arbetsgivaren och fokuserade därför gärna på de hårdare värdena innan. 

Vi resonerar därför att det kan vara viktigt att arbetsgivaren på ett tydligt sätt marknadsför sitt 

varumärke tidigt i en rekryteringsprocess för att sedan utveckla detta när medarbetaren väl är 

anställd. Tidigare forskning visar på att det är viktigt för företagen att marknadsföra sitt 

arbetsgivarvarumärke just när det är stor brist inom ett visst yrke (Frenkel et al. 2013) Annan 

tidigare forskning visar precis som vi tänkte att arbetsgivaren bör lyfta fördelar med sitt företag 

redan vid annonseringen av en ledig tjänst, för att på så sätt attrahera nya, kompetenta personer 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Från vår synvinkel är det första intrycket oerhört viktigt och detta 

är det första steget som en arbetsgivare bör ta för att attrahera medarbetare. 

Vår andra frågeställning riktade sig mot vilka faktorer som är av störst vikt för att stanna som 

medarbetare inom ett företag och varför? I enkäten visade vårt resultat att kollegor, att vara 

duktig och känna en stolthet över sitt arbete och flexibla arbetstider är de saker som rankades 

högst. När vi i intervjuerna gick djupare in och frågade kring både vad de anser gör dem duktiga 

på sitt arbete så kom det fram att majoriteten ansåg att de behöver bli uppmärksammade av 

företaget på olika sätt. Vi själva anser också att alla personer inom en organisation behöver få 

peppande ord och feedback av sin närmsta chef och andra kollegor för att trivas och känna sig 

bra på sitt arbete. I det reportage som Gillett (2015) gjorde hos Google berättar medarbetarna 

att varför de trivs så bra hos en av världens mest attraktiva arbetsgivare är eftersom Google 

visar att de uppskattar sin personal på olika sätt. Fernandes-lores (2015) pekar på att ett starkt 

humankapital gör att företaget ligger i framkant och lättare får behålla sin personal. Vi anser 

att vara duktig på sitt arbete och att känna en stolthet över sitt arbete går hand i hand. Detta då 

de båda grundar sig i att företaget på olika sätt uppmärksammar sin medarbetares prestationer 

och arbete. Att därför göra som Fernandes-lores (2015) och investera i sitt humankapital på 
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olika sätt är ni något vi tror kommer att generera medarbetare med mycket energi och en 

villighet att arbeta hårt med det dem brinner för är vår tanke. 

Den andra frågeställningen besvarades även i enkäten där det påvisas att kollegor är viktigt för 

att medarbetarna ska trivas på sitt arbete, vilket också bekräftades av intervjurespondenterna. 

Här vill vi argumentera för att trivsel är en grundfaktor för att vi människor mår bra på arbetet 

och för att vi ska kunna prestera. Då arbetet utgör en sådan stor del av vårt liv så är detta en 

plats där vi behöver känna en tillhörighet och en motivation till att stanna. Precis som i vår 

studie så visar en undersökning av Academic work (2017) att trevliga kollegor är en oerhört 

viktig faktor för att en medarbetarna ska trivas. Även den tidigare undersökningen av Svenskt 

näringsliv (2002) pekade på att arbetsmiljö och bra kollegor är en viktig del av arbetslivet. 

Även vi tänker att något som gör att medarbetarna vill stanna längre på företaget är om de 

faktiskt känner en samhörighet med kollegorna.  

Vår fråga gällande varför en medarbetare väljer att stanna hos sitt företag blir ytterligare 

besvarad i intervjuerna där de menar att det inte är företaget i sig som skulle göra att de vill gå, 

utan allt runt omkring. Att familjen trivs och har tillgång till skola och sjukvård är det som är 

allra viktigast för de flesta, vilket gör att företagen måste bli duktiga på att hjälpa till med detta. 

Det kan företagen göra genom att ha bra försäkringar, erbjuda hjälp när någon byter stad och 

samverka med andra aktörer för att underlätta för medarbetaren. Wallace et al. (2014) menar 

att när konkurrensen är hård på arbetsmarknaden så måste företagen var anpassningsbara för 

medarbetarnas behov för att på så sätt behålla dem inom organisationen. Även Reisenwitz och 

Iyer (2009) betonar vikten av att vara lyhörda då de yngre generationerna har en tendens att 

byta arbete oftare än de äldre. Vi tänker därför att arbetsgivarna bör fundera på vilken 

konkurrens de har och vad som gör dem mer eller mindre attraktiva arbetsgivare sett i 

jämförelse mot andra företag 

Inom IT-branschen finner vi att våra resultat inte matchar tidigare undersökningar när det 

kommer till värdegrund inom företaget. Värdegrunden rankas lägre än andra parametrar i vår 

enkätundersökning och likaså i intervjuerna påvisas detta. Tidigare undersökningar så som 

Academic work (2017) pekade på att värdegrund var något som rankades bland de topp fem 

viktigaste, vilket resulterar i att vår undersökning inte går hand i hand med tidigare 

undersökningar. Precis som Trollestad (2000) håller vi med om att en värdegrund bör 
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genomsyra hela organisationen för att den ska bli framgångsrik. Även de som blev utsedda till 

Sveriges bästa arbetsgivare inom IT, Consid, påvisar att varför de fått denna utmärkelse är 

eftersom de arbetar hårt med sin värdegrund (Consid, 2017). Att det kan skilja sig mellan våra 

resultat där medarbetarna både i enkäten och under intervjuerna påvisar att värdegrunden inte 

är lika viktig kan bland annat bero på att de har skapat sig en egen, god kultur utan att reflektera 

över värdegrunden. De känner att det finns en trevlig struktur och en god ton på arbetsplatsen 

vilket kanske gör att värdegrunden redan finns där, men outtalad. Möjligtvis behöver 

medarbetarna inte en uttalad värdegrund då den redan genomsyrar organisationen i form av 

medarbetarnas goda beteenden och ageranden. Här har vi som sagt en viss kollision med vad 

tidigare undersökningar har visat och vårt resultat, vilket även kan bero på att vi tittat på ett 

företag med över 30 olika nationaliteter. Vår undersökning kan därför eventuellt spegla de 

attityder som de olika nationaliteterna kommer med från sitt hemland och kan vara en av 

förklaringarna på att just värdegrundsfrågan skiljer sig. Trots resultatet tror vi precis som 

Collins (2000) att värdegrunden bör genomsyra hela organisationen och skapas från ledningen 

och tillsammans med medarbetarna. 

IT-branschen har länge varit arbetstagarens marknad och efterfrågan på kompetens är oerhört 

stor, ändå lyckas flera företag göra bra rekryteringar och behålla sin personal i flera år, precis 

som företaget Clavister där denna undersökning gjorts. Precis som arbetsförmedlingens 

undersökning visar så kommer IT-yrket att vara ett bristyrke i många år framåt och därför måste 

IT-företagen fortsätta att arbeta med sin attraktivitet. Våra resultat från intervjuerna visar att 

det inte bara är själva företaget utan omgivningarna i sig som är en stor del till varför en 

medarbetare skulle lämna sin arbetsplats. De vill helt enkelt till en stad där de kan bilda familj 

och se en framtid. Att samverka med andra företag och kommuner är därför ett koncept som vi 

finner ytterst viktigt. Företagen kan inte påverka hur en viss kommun eller hur en stad ser ut, 

men de kan bidra till tillväxten genom att samverka och bygga på stadens varumärke. När 

företagen inte bara bygger sitt eget, attraktiva varumärke utan även stadens tror vi att detta 

kommer att generera en inflyttning och en större attraktivitet rent generellt. Detta gynnar i sin 

tur företagen i stadens omnejd. 
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Metoddiskussion 

Denna uppsats skrivs utifrån de riktlinjer för kandidatuppsats vid Umeå universitet vilka vi 

måste förhålla oss till. Detta innebär att vår undersökning ryms inom ramarna för dessa och 

den tillgång till resurser som vi har haft. Valet blev därför att genomföra en enkätundersökning 

för att få in ett grundmaterial med attityder och rankningar. En risk med att ha enkät är att alla 

attityder inte går att mäta i siffror och att vi inte heller får fram den informationen som ligger 

bakom svaret. För att möta detta valde vi att göra kompletterande intervjuer där enkäten låg 

som grund. Även vid intervjuer finns det en viss risk då vi som intervjuar kan påverka 

respondenten på olika sätt, bland annat genom våra ansiktsuttryck och hur vi bekräftar att vi 

lyssnar och tar in det som sägs. För att möta dessa risker valde vi att vara väldigt tydliga i vår 

kommunikation till respondenterna och vi arbetade fram en noggrann intervjuguide för att ha 

en tydlig struktur att följa under intervjuernas gång. 

En av författarna till denna uppsats har arbetat på företaget i 6 månader när 

enkätundersökningen skickades ut vilket kan ha både positiva och mindre positiva 

konsekvenser för vårt arbete. De positiva aspekterna är att när hon är en av medarbetarna som 

arbetar på företaget så kan svarsgraden ha förbättrats då hon har en god arbetsrelation med flera 

av medarbetarna. Den andra positiva aspekten är att hon arbetar på företagets HR-avdelning 

och då även har stöd hos avdelningen som har uttalat till medarbetarna att de kommer att arbeta 

aktivt med resultaten som framkommer i undersökningen, vilket ger en bra effekt för 

svarsgraden. Den mindre positiva aspekten är att medarbetarna kan påverkas av att författaren 

är en del av företaget och att de inte litar på att informationen som de delger i intervjuerna 

förblir anonyma. För att komma åt denna punkt valdes att tydligt specificera att enkäten och 

intervjuerna var anonyma och företagets logga plockades bort från Survey monkey och att 

avsändarna var Andreas och Emelie, studenter vid Umeå Universitet. Även i kontaktbrevet 

beskrevs undersökningen utförligt och även där att arbetet görs av studenter från Umeå 

Universitet oberoende av Clavister.  

Citaten i intervjuerna har korrigerats för att det inte ska uppstå några språkliga felaktigheter 

som går att misstolkas i de svar som respondenterna har delgett oss. Detta medför att vissa ord 

så som ”It” istället för ett ”I” har korrigerats för att läsaren ska förstå vad respondenten menade 

med sitt uttalande.  
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Då denna undersökning inriktas på personer som jobbar med systemutveckling och IT- 

säkerhet på ett mindre företag i en mellan stor stad  anser vi att den är tillförlitlig och 

representativ på liknande arbetsplatser med personer . 

 

Slutsats 

De attraktiva arbetsgivarna är de som får välja först på arbetsmarknaden och de som lättast 

behåller personal. Tillhör du inte de attraktiva får du välja senare vilket gör att företagen kan 

behöva sänka kraven på kompetens på de kandidater som söke, vilket i långa loppet kan vara 

förödande för en organisation. Då denna undersökning inriktat sig på IT-sektorn där det i 

framtiden kommer råda arbetskraftsbrist är det extra viktigt att vara med i racet om att vara en 

attraktiv arbetsgivare inom denna sektor.  

Det som visar sig vara mest attraktivt vid sökandet efter en ny arbetsgivare är lön och flexibla 

arbetstider. Många anser att flexibla arbetstider är avgörande för att få ihop det så kallade 

livspusslet med både familj och arbete. Så de företag som har flexibla arbetstider bör lyfta fram 

och uppmärksamma detta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Vidare visar 

undersökningen att när individen väl arbetar hos en arbetsgivare så ändras preferenserna. 

Medarbetarna värderar exempelvis inte lönen lika högt utan det är mer viktig att ha en bra 

relation till kollegorna, en bra arbetsmiljö samt att de vill känna sig bidragande till 

organisationen. Med andra ord är det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare att skapa 

en god organisationskultur med en bra arbetsmiljö och arbeta med att få alla att känna sig sedda 

och delaktiga i organisationen. Detta är något som kan bidra till att göra att personalen känner 

sig duktiga och stolta över sitt arbete och kommer berätta om och rekommendera företaget för 

personer i sin omgivning. 

Våra rekommendationer för att jobba med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är att ta reda på 

vad personer inom denna sektor söker sig till då vi tror att det kan skilja sig inom olika sektorer. 

Exempelvis visar vår undersökning att personer inom IT-sektorn inte värderar arbetet med 

värdegrund och välgörenhet lika mycket som vissa andra undersökningar som är baserade på 

andra sektorer visar. 
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Vidare vill vi dra slutsatserna att ens framtid inom en organisation inte bara handlar om hur 

organisationen fungerar utan också var den är belägen och vad staden eller kommunen har att 

erbjuda. Flera respondenter nämner stadens storlek och utbud som en anledning till att 

medarbetaren inte är säker på att denne ser sig arbeta inom företaget om fem år.     

Förslag på fortsatt forskning 

Vi tyckte det var intressant med det svar vi fick om att stadens utbud och storlek vägde in i 

beslutet om personen var kvar inom företaget om fem år. Därför hade det varit intressant med 

forskning på om företag bör samverka i större utsträckning med den kommun eller närområde 

företaget är verksam inom. Kan detta gynna företag och på vilket sätt? Kan företag och 

organisationer öka kommuner och städers attraktivitet och kan kommuner och städer öka 

arbetsgivarnas attraktivitet?  

Det skulle även vara intressant att på ett djupare pedagogiskt plan utreda värdegrundsarbetet 

inom IT-sektorn och därmed få en bättre förståelse för vilken betydelse detta har för 

arbetsgivarvarumärket. 

 

 

 

  



       

30 

 

Referenslista 

Academic Work (2017) Young professionals attraction index. Stockholm: Academic Work  

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The Employer Brand, Journal of Brand Management,4, 185-

206. 

Arbetsförmedlingen. (2017). Prognos- Var finns jobben? Stockholm: Arbetsförmedlingen. 

Backhaus, K. & Tikoo, S., (2004). Conceptualizing and Researching Employer Branding, 

Career Development International, 9, 501-517. 

Braun, V.   & Clarke, V.  (2006) Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research 

in Psychology 2006,3, 77-101     

Bryman, Alan. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Clavister. (2018) About us. Hämtad 2018-04-26, från https://www.clavister.com/about-us/ 

 

Collins, J. (2000, 1 juni) Aligning action and values. Hämtad 2018-05-07, från 

https://www.jimcollins.com/article_topics/articles/aligning-action.html 

Consid. (2018) Vi är consid. Hämtad 2018-04-27, från https://www.consid.se/vi-ar-consid/om-

consid/ 

Dabirian, A., Kietzmann, J., & Diba, H. (2017). A great place to work!? Understanding 

crowdsourced employer branding. Business Horizons, 60, 197-205. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik 

https://www.clavister.com/about-us/
https://www.jimcollins.com/article_topics/articles/aligning-action.html
https://www.consid.se/vi-ar-consid/om-consid/
https://www.consid.se/vi-ar-consid/om-consid/


       

31 

 

Fernandez-Lores, S., Gavilan,D., Avello, M., & Blasco, F. (2015). Affective commitment to 

the employer brand: Development and validation of a scale. Business Research Quarterly, 19, 

40-54 

Frenkel, S., Sanders, K., & Bednall, T. (2013). Employee perceptions of management relations 

as influences on job satisfaction and quit intentions. Asia Pacific Journal of Management, 30, 

7-29.  

Gillett, R. (2015, 6 september). Here’s what it’s REALLY like working at Google, the worlds 

most attractive employer. Hämtad 2018-05-03, från http://www.businessinsider.com/heres-

what-its-really-like-to-work-at-google-the-worlds-most-attractive-employer-2015-

9?r=US&IR=T 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Miller-Merells, J. (2016, 17 Maj) 10 Employee Survey Questions to Use in Your Employment 

Branding Campaign. Hämtad 2018-05-17, från https://workology.com/employee-survey-

questions-employer-branding/ 

Parment, A., Dyhre, A., & Lutz, H.R. (2017). Employer branding så bygger arbetsgivare 

starka varumärken. Johanneshov: MTM 

Pat Fong, W. (2013, 12 mars). Company core values: Why to have them and how to define them 

(Blogginlägg). Hämtad 2018-05-18, från https://7geese.com/benefits-of-having-core-values-

and-how-to-set-them-in-your-organization/ 

Reisenwitz, T. H., & Iyer, R. (2009). Differences in Generation X and Generation Y: 

Implications for the Organization and Marketers. The Marketing Management Journal, 19 , 

91-103.  

Svenskt Näringsliv (2002) Sökes: Attraktiva arbetsgivare: fakta och myter om ungdomar som 

arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar. Stockholm: Svenskt Näringsliv  

http://www.businessinsider.com/heres-what-its-really-like-to-work-at-google-the-worlds-most-attractive-employer-2015-9?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/heres-what-its-really-like-to-work-at-google-the-worlds-most-attractive-employer-2015-9?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/heres-what-its-really-like-to-work-at-google-the-worlds-most-attractive-employer-2015-9?r=US&IR=T
https://workology.com/employee-survey-questions-employer-branding/
https://workology.com/employee-survey-questions-employer-branding/
https://7geese.com/benefits-of-having-core-values-and-how-to-set-them-in-your-organization/
https://7geese.com/benefits-of-having-core-values-and-how-to-set-them-in-your-organization/


       

32 

 

Thomson, M., MacInnis, D., & Whan Park, C. (2005). The Ties That Bind: Measuring the 

Strength of Consumers’ Emotional Attatchment to Brands. Journal of Consumer Psychology, 

15, 77- 91.  

Trollestad, C. (2000). Etik och organisationskulturer: att skapa en gemensam värdegrund. 

Stockholm: Svenska förl 

Universum. (2016). World’s most attractive employers: research from Universum uncovers 

university students’ attitudes about global employers and what drives their carrier decision 

making. Stockholm: Universum 

Universum (2018) Sveriges bästa arbetsgivare 2017: Snapshot. Stockholm, Universum 

Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2018-03-18,från  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wallace, M. Lings, I. Cameron, R. Sheldon, N. (2014) Attracting and Retaining Staff: The Role 

of Branding and Industry Image. In R.Harris, T.Short (Ed.) Workforce  Develompment (s. 19-

36) Singapore: Springer Science+Business Media 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I Friberg, F. (red.) (2006). Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

   

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


       

33 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

1. How long have you been employed by Clavister AB?  

Less than 2 years  

Between 2-5 years  

More than 5 years but no more than 10 years  

Over 10 years  

 

2. Gender  

Male  

Female  

Other  

3. Age  

20-35  
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36-50  

51-65  

 

4. Before choosing your employer. 

When you first started at Clavister, which factors were more important than others 

before applying? Please specify your answer on a scale of 1-5 where 1 is “I strongly 

disagree” and 5 is “I strongly agree”. If you do not remember what preferences you had, 

please check the box to the right, unspecified. 

 

It is important for me to have flexible work hours when choosing an employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

Benefits (Exercise hour, company activities, insurance solutions for you and your family, free 

fruit and beverages) is important for me when choosing an employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 
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o Unspecified 

 

Salary is important for me when choosing an employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

Having control over my own work tasks is important when choosing an employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me that the company have strong financial future when choosing an 

employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 
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It is important for me to have an opportunity to advance within the company when choosing 

your employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important that my job gives me the opportunity to make a difference in society. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important that the company have strong, incorporated company values when choosing your 

employer. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

The work environment and the facilities is important when choosing an employer? 
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o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

Please rank the following statements/factors from 1-4 where 1 is the most important and 4 is 

the one least important. 

Salary & benefits. 

Personal development and future prospects. 

Work environment & social interactions. 

Location. 

When choosing the location of living, which factors are more important than others? Please 

specify your answer on a scale of 1-5 where 1 is “I strongly disagree” and 5 is “I strongly 

agree”. If you do not remember what preferences you had, please check the box to the right.  

I value the outdoor life where I live. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 
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I value the nightlife where I live. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

I value to have good social care for my family. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

I value good commute opportunities. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

I value the living conditions (the cost for a house, flat etc.) where I live. 

o 1 – I strongly disagree 
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o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

I value the service levels (restaurants, shopping, café, gym etc.) where I live. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

As an employee at Clavister, how important are the following factors for you (today). Please 

specify your answer on a scale of 1-5 where 1 is “I strongly disagree” and 5 is “I strongly 

agree”. If you do not remember what preferences you had, please check the box to the right. 

 

 

 

It is important for me to have flexible work hours. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to have benefits. 
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o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to have a good salary. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to have control over your own work tasks. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to feel skillful at my work tasks. 
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o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important to feel pride in my work. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important to have a good relationship with my colleagues. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to have a pronounced management structure. 

o 1 – I strongly disagree 
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o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me to have the opportunity to advance within the company. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

 

It is important to me that the company gives me the opportunity to make a difference in society. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me that the company have strong, incorporated company values. 

o 1 – I strongly disagree 
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o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me that the company work strategically with the work environment. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

 

It is important for me that I feel that my position is secured within the company. 

o 1 – I strongly disagree 

o 2 – I disagree 

o 3 - Undefined 

o 4 – I agree 

o 5 – I strongly agree 

o Unspecified 

Final questions 

How likely is that you are still working at Clavister AB in 5 years? 

o Likely 

o Not likely 
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Would you consider a short additional interview with us? If yes, please email Emelie. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Generell:  

When working at Clavister flexible work hours are still one of the most important things, but 

on that list is also to feel skillful att your work tasks and to have a good relationship with your 

colleagues. 

Any thoughts on why the preferences have changed after people started to work at Clavister? 

Individ:  

Can you define what skillful means to you? 

 

 

2. Generell: 

Why do you think flexible work hours is important to people working here?   

Individ:  

Do you think it is important, if yes why? 

 

 

3. Generell:  

97% thinks that it's important to feel pride about their work task and performance at work. How 

does the company make people feel proud over their work? And is it possible to improve that? 

if so, how? 

Individ: 

What is pride for you and what is it that make you proud over your work?     

 

4. Generell: 

Regarding the company values, research shows that many people would like for the company 

to have strong, incorporated values. Why do you think that people rank the comany valus low? 

Individ: 

What is company values for you? Please define. 

 

5. Generell: 

Both before choosing an employer and while working at Clavister, the general result shows that 

people rank the opportunity to advance within the company very low. 

Why do you think people in general doesn’t rank this higher? 

Individ: Do you have any ambitions to advance in the company, and if yes in what 

way? 

 

6. Generell: 

33.33% Said that they do not think that they will work within the company in 5 years. Why do 
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you think people would like to leave the company? 

Individ: 

If you were to leave the company, what would the reason(-s) be? 

 

7. Do you think that the answers can depend on what country you are from?  

If yes, in what way? 

 

8. Anything you would like to add? 

 


