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Förord 
De kunskaper vi har anskaffat oss under denna studie kommer vara oss till stor 
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under vår studietid. Vi vill tacka vår handledare Robert Holmgren som funnits till 
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Märta Adolfsson för deras konstruktiva och välformulerade feedback. Vidare vill vi 

rikta ett stort tack till vår kontakt på företag X, samt alla som deltagit i studien. Till 

sist vill vi tacka alla som på olika sätt stöttat oss under arbetets gång. 
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Employer branding: a way to attract, recruit and retain 

qualified employees? 

Sammanfattning 

Bristen på kvalificerad arbetskraft är idag utbredd över många branscher. IT-sektorn 
är en av de branscher som är hårdast drabbad och de närmaste åren förväntas bristen 
öka. Denna studie syftar till att hjälpa företag inom IT-branschen att se vad som får 
potentiella medarbetare att söka sig till en specifik arbetsgivare. Denna kunskap ska 
sedan kunna användas som ett verktyg för att utveckla sitt arbete med employer 
branding och genom det kunna attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. Studien genomfördes på ett företag från Umeå som valt att vara 
anonyma, hädanefter kallat företag X. Datainsamlingen grundade sig i en 
värdefaktorsmodell och två olika metoder användes för att samla in datan. För det 
första genom en enkät som besvarades av 35 potentiella medarbetare, alltså personer 
som sökt arbete hos företag X. För det andra genom fem semistrukturerade 
intervjuer som genomfördes med medarbetare på företag X. Resultatet visade att det 
finns en diskrepans mellan vad potentiella medarbetare söker och vad företag X i 
nuläget erbjuder. Det potentiella medarbetare värderar högst hos en arbetsgivare är 
att kunna lita på sina chefer och ledare samt att få möjlighet att utveckla sina 
kompetenser, vilka av medarbetarna på företag X upplevs som utvecklingsområden 
hos företaget. Denna diskrepans utmynnade i ett förslag i hur företag X kan utveckla 
sitt arbete med employer branding och genom detta möta de förväntningar 
potentiella medarbetare har. 

 

Nyckelord: competence development, employee benefits, employer brand, 
leadership, value proposition.  
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1. Inledning 

Bristen på arbetskraft inom IT-sektorn i Sverige blir allt värre, och denna brist 

förväntas hota den svenska tillväxten inom IT-sektorn (IT & Telekomföretagen, 

2017). Arbetsförmedlingen (2018) har tagit fram en prognos över hur 

arbetsmarknaden förväntas se ut under 2018 och kartlagt vilka yrken som förväntas 

ha ett högt bristindex. Data/IT-branschen har överlag ett högt bristindex, vilket 

indikerar att det är stor brist på arbetskraft inom den branschen. Bristen förväntas 

fortsätta många år framöver. Enligt en rapport från IT & Telekomföretagen (2017) 

beräknas det saknas cirka 70 000 personer med rätt kompetens inom IT år 2022. 

Vidare menar Statistiska centralbyrån (2017) att efterfrågan på utbildad arbetskraft 

inom IT och data kommer att växa fram till år 2035. Det är därför vitalt för 

arbetsgivare att vara konkurrenskraftiga när det kommer till att rekrytera arbetskraft. 

 För att organisationer ska kunna möta detta hinder och fylla sitt kompetensbehov 

måste de kunna attrahera talangfulla medarbetare till sin organisation. Ett sätt att 

göra detta är genom employer branding. 

 

Dyhre och Parment (2013) definierar employer branding som ett verktyg för att bli en 

attraktiv arbetsgivare och genom det kunna attrahera den mest kompetenta 

arbetskraften till en lägre kostnad. Dyhre och Parment (2013) berättar vidare om 

vikten av att jobba med employer branding när det är brist på kompetent arbetskraft 

på marknaden. Med hänsyn till detta och den arbetskraftsbrist som råder inom IT-

sektorn, är employer branding en bra väg att gå i konkurrensen om den tillgängliga 

arbetskraften. 

 

Företaget som deltar i denna studie är ett IT-företag i Umeå. De väljer att vara 

anonyma och kommer hädanefter benämnas som "företag X". Företaget har all deras 

programmering in-house, det vill säga att de står själva för all programmering som 

krävs i deras arbete. Även företag X upplever de utmaningar som finns inom IT-

sektorn idag. Det Dyhre och Parment (2013) nämner ovan samt det prognoserna över 

arbetsmarknadens framtid visar, stämmer väl överens med de svårigheter företag X 

upplever, nämligen att det finns en brist på kvalificerade medarbetare att rekrytera. 

Detta i kombination med att företag X växer stadigt blir en stor utmaning för 

företaget. På grund av detta vill de undersöka företagets varumärke ur ett 

medarbetarperspektiv, alltså företagets employer branding. Inom IT-sektorn finns 
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det idag dessutom många stora företag med starka employer brands att konkurrera 

med. Företag som Spotify och Google är ett par av dem och ligger därför i framkant 

när det kommer till var arbetskraft söker sig (Dyhre, Lutz & Parment, 2017).  

 

Att vara den arbetsgivare dit medarbetare söker sig är dock inte det lättaste. Det är 

viktigt att som arbetsgivare veta vad den potentiella arbetskraften vill ha samt att 

försöka ta reda på om det är möjligt att erbjuda arbetstagarna detta. Dabirian, 

Kietzmann och Diba (2017) har tagit fram en teoretisk modell över sju värdefaktorer 

som potentiella och nuvarande medarbetare värdesätter hos arbetsgivare. De 

värdefaktorer de konstaterat är viktiga för medarbetare är socialt värde, 

intressevärde, applikationsvärde, utvecklingsvärde, ekonomiskt värde, 

ledarskapsvärde och arbets- och fritidsbalans. Med utgångspunkt i denna modell 

jämför vi i denna studie vad potentiella medarbetare inom IT söker hos en 

arbetsgivare och vad företag X i nuläget kan erbjuda. Med hjälp av denna jämförelse 

hoppas vi att kunna se potentiella utvecklingsområden för företag X. Målet är att 

företaget ska få kunskap och lära sig om employer branding som verktyg, samt hur de 

värdefaktorer som återfinns i värdemodellen kan användas. Eftersom 

värdefaktorsmodellen med sju värdefaktorer är förhållandevis ny, hoppas vi kunna 

fylla ett kunskapsglapp i hur den kan användas på ett praktiskt sätt. Arbetet med att 

rekrytera, attrahera och behålla måste ständigt utvecklas för att lyckas nå kompetenta 

medarbetare, och därför måste organisationer lära sig nya metoder och 

tillvägagångssätt för att lyckas med detta. Denna studie kan också inspirera andra 

organisationer att göra en liknande jämförelse, och genom det utveckla arbetet med 

employer branding och hur organisationen kan attrahera, rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ett företag i IT-branschen kan utveckla sitt 

arbetsgivarvarumärke. Detta genom att med stöd av en värdefaktorsmodell 

undersöka potentiella medarbetares förväntningar och utifrån dessa göra en 

jämförelse med nuvarande medarbetares uppfattning av arbetsgivarvarumärket. 

 

Frågeställning 1: Hur värderar potentiella medarbetare värdefaktorer hos en 

arbetsgivare inom IT-branschen? 

 

Frågeställning 2: Vad är företag X nuvarande medarbetares uppfattning av företaget 

utifrån värdefaktorerna? 

 

Frågeställning 3: Vilka utvecklingsmöjligheter kan identifieras på företag X, utifrån 

en jämförelse av potentiella medarbetares förväntningar och nuvarande 

medarbetares uppfattningar? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta avsnitt lyfter vi fram våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

som är relevanta för studien. Avsnittet syftar till att ge läsaren en bredare kunskap 

och förståelse för studiens problemområde, samt att skapa förutsättningar för att 

kunna analysera och diskutera resultatet av studien. Avsnittet består av en 

genomgång av begreppet employer branding och hur arbetet med detta kan användas 

för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Vidare redogör vi för 

värdefaktorsmodellen och tidigare forskning som är relaterad till modellens 

utgångspunkter.  

 

3.1 Employer branding  

Begreppet employer branding definierades för första gången på 90-talet. Studien som 

genomfördes handlade om att undersöka om varumärkesmarknadsföring kunde 

kombineras med human resources, HR (Ambler & Barrow, 1996). Det fanns en 

förhoppning om att denna kombination av marknadsföring och HR skulle kunna leda 

till möjligheten att rekrytera kompetent arbetskraft i en större utsträckning, och 

internt kunna skapa högre motivation bland befintliga medarbetare (Backhaus, 
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2016). Ambler och Barrow (1996) definierade employer branding som “the package of 

functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 

identified with the employing company” (s. 187), vilket kan översättas till 

“kombinationen av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en 

anställning innebär, och som företaget identifieras med”.    

 

Sedan dess har begreppet utvecklats, blivit allt mer populärt och fått ett antal olika 

definitioner. Employer branding var ursprungligen ett övergripande begrepp som 

främst handlade om vilket intryck medarbetare har av organisationen (Backhaus, 

2016). Därefter har employer branding med tiden börjat handla om hur ett företag 

kan använda sig av sitt employer brand som ett strategiskt verktyg. Ett exempel på 

det är Sullivans (2004) definition som är mer specificerad än den ursprungliga. 

Enligt Sullivan kan employer branding ses som en långsiktig strategi för ett företag 

att kunna påverka den uppfattning potentiella medarbetare och nuvarande 

medarbetare har om arbetsplatsen. En annan definition som visar hur begreppet över 

åren förändrats är definitionen som Martin, Grigg och Gollan (2011) lanserar i sin 

studie. De menar att employer branding handlar om att organisationens 

nyckelintressenter har uppfattningen om att det är en högkvalitativ organisation ur 

arbetstagarnas perspektiv. Det innebär enligt författarna att medarbetarna känner till 

och värdesätter organisationens identitet, och att de gärna vill marknadsföra den 

egna organisationen till andra. Martin et al. (2011) definition har ett ännu tydligare 

fokus på medarbetarnas perspektiv.  

 

Den definition som används i denna studie är dock Dyhre och Parments (2013) 

definition av employer branding. Deras definition är den mest övergripande och är 

därför användbar för denna studie. Dyhre och Parment menar att employer branding 

handlar om att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, och att det är ett 

verktyg som kan användas för att locka till sig stjärnkompetens på en arbetsmarknad 

där det är brist på kompetent arbetskraft. De menar att employer branding blir ett 

allt viktigare verktyg för att attrahera och behålla personal på den allt tuffare, globala 

arbetsmarknaden. Den här definitionen stöds av Backhaus (2016), som menar att 

employer branding idag är ett viktigt verktyg för organisationer i konkurrensen om 

arbetskraft. Dyhre och Parment (2013) konstaterar följande:  
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1. Utbudet på arbetskraft matchar inte det nuvarande och framtida behovet. 

2. Yngre generationer som kommer in på arbetsmarknaden har högre krav på 

arbetsgivare än tidigare generationer. 

3. Den bästa reklamen för organisationen är de egna medarbetarna - den bild de 

sprider av organisationen kommer att ha stort inflytande på organisationens 

varumärke. 

 

Enligt författarna är dessa tre punkter anledningarna till varför det är viktigt att 

kontinuerligt arbeta med employer branding.  

 

3.1.1 Attrahera, rekrytera och behålla  

Att attrahera, rekrytera och behålla personal är centrala och viktiga processer i alla 

organisationer (Ulrich & Brockbank, 2011). Enligt Balan (2013, citerad i Maheshwari, 

Gunesh, Lodorfos & Konstantopoulou, 2017) riskerar en organisation som har ett 

svagt employer brand att attrahera färre kandidater, få en mindre kandidatpool vid 

rekrytering, en större personalomsättning och i slutändan prestera sämre. Under 

denna rubrik kommer tidigare forskning om att attrahera, rekrytera och behålla 

personal presenteras utifrån ett employer branding-perspektiv, då detta är relevant i 

dessa processer.  

 

Attrahera 

Employer branding kan användas som ett verktyg av företag för att uppfattas som 

attraktiva för potentiella medarbetare, och genom det kunna attrahera talanger 

(Maheshwari et al., 2017). Att attrahera kompetent personal och vara det företag som 

den potentiella arbetskraften väljer liknar i stort hur organisationer vill vara det 

företag som en kund väljer. Den här likheten gör att organisationen i sitt arbete med 

employer branding kan använda sig av en blandning mellan 

marknadsföringsstrategier och rekryteringsstrategier (Maheshwari et al., 2017).  Den 

“image” och position som en viss organisation har på arbetsmarknaden kan ha 

inverkan på hur attraktiv organisationen upplevs för potentiella medarbetare. Detta 

tack vare att potentiella medarbetare kan särskilja en organisation med bättre 

“image” och position på arbetsmarknaden från övriga (Lievens & Slaughter, 2016).  
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Rekrytera 

De bästa arbetsgivarna får ungefär dubbelt så många arbetssökande jämfört med 

konkurrenter. Det gör att de vid rekryteringen kan välja från en större grupp sökande 

och därifrån välja de allra bästa (Drury, 2016). Det är därför inte förvånande att 

rekrytering är det mest behandlade området i forskningen om begreppet employer 

branding (Backhaus, 2016). Under rekryteringsprocessen är det viktigt att 

organisationen sänder ut ett employer brand som faktiskt stämmer överens med hur 

organisationen arbetar eftersom både den potentiella medarbetaren och 

organisationen skapar förväntningar på varandra. Om medarbetarens förväntningar, 

skapade av det employer brand som sänts ut, inte visar sig stämma när personen 

sedan är anställd kan det leda till problem för organisationen. Det finns då en risk att 

medarbetaren kommer att bli missnöjd och väljer att avsluta sin anställning (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010). 

 

Behålla 

Om en organisation inte arbetar för att behålla sin nuvarande personal finns det en 

risk att de vänder sig till en annan arbetsgivare som de finner mer attraktiv (Tanwar 

& Prasad, 2016). Om organisationen förlorar det intellektuella kapital som talangfulla 

medarbetare för med sig finns det en risk att organisationens förmåga att konkurrera 

med andra företag i samma bransch försämras. Studier har visat på att användning 

av employer branding ger en fördel när det gäller att motivera och behålla personal 

(Tanwar & Prasad, 2016). En studie genomförd av LinkedIn (2016) visar att många 

organisationer anser att lyckade rekryteringar är ett mått för hur väl organisationen 

presterar. Om en rekrytering är lyckad eller inte mäts genom personalomsättning, 

där högre personalomsättning är lika med mindre lyckade rekryteringar. Employer 

branding är ett verktyg för att behålla den befintliga personalen och på så sätt minska 

personalomsättningen (LinkedIn, 2016). 

 

3.2 Värdefaktorer 

Värdefaktorer är fördelar som en potentiell medarbetare ser med att arbeta för en 

specifik organisation (Berthon, Ewing & Li Lian Hah, 2005). Att som organisation ha 

de fördelar som potentiella medarbetare värdesätter bidrar till att underlätta 

rekryteringen av arbetskraft, tack vare att värdefaktorer är källan till motivation för 

medarbetare (Sengupta, Bamel & Singh, 2015).  Det är därför vitalt att arbetsgivare 
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förstår vilka värdefaktorer som är viktiga för deras potentiella medarbetare samt 

deras nuvarande medarbetare. Vilka värdefaktorer som är viktiga för medarbetare 

kan variera beroende på i vilket land medarbetarna befinner sig och vilken kultur 

som råder (Sengupta et al., 2015).  

 

Berthon et al. (2005) har identifierat fem olika värdefaktorer som är en utveckling av 

den tredimensionella beskrivningen av employer branding som Ambler och Barrow 

(1996) definierade. Dessa fem faktorer är socialt värde, intressevärde, 

applikationsvärde, utvecklingsvärde samt ekonomiskt värde. Dabirian, Kietzmann 

och Diba (2017) har genomfört en undersökning baserad på dessa fem faktorer, där 

de kartlade 38 000 recensioner om olika arbetsgivare som lämnats av nuvarande och 

tidigare medarbetare. När dessa sammanställdes upptäckte de två nya värdefaktorer 

utöver de fem de utgått ifrån, nämligen ledarskapsvärde och arbets- och 

fritidsbalans. Författarna sammanställde sedan en matris där dessa sju värdefaktorer 

skattades som mer och mindre viktiga utifrån om en medarbetare valt att stanna i 

eller lämna en organisation. Som visas i tabell 1 så finns det värdefaktorer som gör att 

medarbetare stannar på ett företag de upplever som dåligt och vice versa, det vill säga 

värdefaktorer som om de inte uppfylls får medarbetare att lämna en organisation de 

trivs med i övrigt.  

 

 

Tabell 1. Matris över vad nuvarande och tidigare medarbetare anser är viktiga 

orsaker till att stanna eller lämna en arbetsplats (Dabirian et al., 2017, s. 202) 
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Socialt värde ligger på första plats på vad som är viktigast när medarbetare söker sig 

till en arbetsgivare och varför medarbetare stannar där enligt undersökningen som 

Dabirian et al. (2017) genomfört. Kommentarerna som berörde socialt värde var 

främst emotionella och handlade om hur mycket glädje en positiv atmosfär ger, samt 

hur viktigt det är med roliga kollegor som delar samma värderingar. Kommentarerna 

visade även på vikten av att det är en personalfokuserad organisationskultur i 

företaget (Dabirian et al., 2017).  

 

Vidare handlar intressevärde om hur intressant arbetet anses vara och om det finns 

mål i arbetet som är utmanande men uppnåeliga. Intressevärde visar sig vara den 

näst viktigaste orsaken till att medarbetare stannar kvar i en organisation. Samtidigt 

visar sig bristen på uppfyllelse av intressevärde vara den största orsaken till att 

medarbetare lämnar bra organisationer. De kommentarer som lämnades relaterade 

till intressevärde handlade om hur intressant arbetet var, samt om nya 

arbetsmetoder och kreativitet behövdes för att kunna klara utmanande, men 

genomförbara arbetsuppgifter (Dabirian et al., 2017). 

      

Enligt analysen värdesätter medarbetare också när arbetet känns betydelsefullt och 

ger medarbetarna möjlighet att få använda sina kunskaper och färdigheter. Detta 

kallar författarna för applikationsvärde. Undersökningen visar att det är viktigt för 

medarbetare att få använda sina kunskaper för att exempelvis kunna erbjuda bättre 

fördelar till företagets kunder än vad andra kan. Värdefaktorn utvecklingsvärde 

handlar om huruvida medarbetare upplever att de har möjlighet att utvecklas och 

klättra i en organisation. Kommentarerna från undersökningen visade att det som 

uppskattades var att arbetsgivaren visar att de värdesätter medarbetarens 

arbetsinsats samt att medarbetarna ges möjlighet till utveckling (Dabirian et al., 

2017).  

 

Medarbetarna värdesätter också att arbetet kompenseras i tillräckligt hög grad. Detta 

kallas ekonomiskt värde och innefattar kompensation genom lön, såväl som 

förmåner och andra belöningar. Den ekonomiska värdefaktorn framkommer som en 

av de vanligaste anledningarna till varför medarbetare väljer att lämna 

organisationer, både bra och dåliga, samtidigt som det är tredje största orsaken till att 
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medarbetare stannar i bra organisationer. Kommentarer från undersökningen var 

främst fokuserade på kompensation för arbetet i form av lön, men även belöningar 

såsom anställningstrygghet, friskvård och andra förmåner (Dabirian et al., 2017). 

 

Ledarskapsvärde handlar om den påverkan som bra och dåliga ledare har på 

medarbetare, vilket visade sig ha en stor inverkan på om medarbetare väljer att 

stanna i eller lämna företaget. Undersökningen visade att medarbetare inte lämnar 

eller stannar på sin arbetsplats på grund av hur företaget är, utan på grund av hur 

cheferna och ledarna är. Inflytandet som chefer och ledare har är stort och riktigt 

positiva eller negativa erfarenheter av chefer och ledare påverkar dessutom 

medarbetarnas privatliv (Dabirian et al., 2017).  

         

Sist är arbets- och fritidsbalans, vilket handlar om att medarbetare värdesätter en 

balans mellan arbetet och privatlivet. Balansen mellan arbete och fritid visar sig vara 

den största anledningen till att medarbetare stannar hos arbetsgivare de inte 

uppskattar. Det är samtidigt den tredje största orsaken till att medarbetare lämnar 

bra arbetsgivare. De kommentarer som användarna lämnat relaterat till arbets- och 

fritidsbalans handlade om att medarbetare vill kunna identifiera sig med 

organisationen men samtidigt ha en identitet utanför arbetet. En bra balans mellan 

arbete och fritid ger medarbetare möjlighet att kombinera sin arbetsidentitet med 

andra identiteter denne kan ha såsom förälder och vän, samt kunna utöva sina 

hobbys (Dabirian et al., 2017).  

 

3.3 Ledarskap 

Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) finns det lika många 

definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt definiera begreppet. 

Wallo (2008) definierar ledarskap som en social och ömsesidig process där ledare 

påverkar medarbetare för att uppnå mål. Ledarskapet finns inom strukturer som 

hämmar eller möjliggör påverkansprocessen, samtidigt som ledarskapet kan förändra 

eller reproducera dessa strukturer. En annan definition som bekräftar Wallo (2008) 

är att “ledarskap är ett beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras 

tänkande, inställning och uppförande” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.451).  
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Många har stora förväntningar på ledare och vad de bör åstadkomma, och det kan 

ibland finnas en skillnad i uppfattningen av vad en ledare förväntas göra och vad 

dennes roll egentligen innefattar. Många tenderar att idealisera ledaren och vilken 

betydelse en ledare har i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). När 

medarbetare litar på sina chefer och ledare väljer de även att följa dem (Northouse, 

2013). För organisationer innebär detta i praktiken att de har enklare att lyckas med 

det de vill uppnå om medarbetare följer ledarna. Om ledare i en organisation inte 

upplevs som pålitliga kan det leda till skepticism, frustration, lägre produktion och 

högre personalomsättning (Forbes, 2012). Det stämmer överens med det resultat 

Wise Groups (2015) undersökning om vad som gör människor lyckliga visade. Enligt 

dem har ett bristande ledarskap en negativ påverkan på medarbetare. Det påverkar 

medarbetare även på fritiden då det orsakar stress och obehag som följer med 

medarbetare hem (Wise Group, 2015). 

 

3.4 Organisationskultur  

Organisationskultur kan beskrivas som de tankar, föreställningar och idéer som delas 

av en grupp människor på en arbetsplats. Organisationskulturen styr till stor del hur 

denna grupp människor handlar i olika situationer. Kulturen har även stor inverkan 

på hur de sociala relationerna formas och ser ut (Alvesson & Billing, 2011). Nackdelen 

med att ha en stark organisationskultur är att den även kan fungera hämmande. 

Detta på grund av att kultur i grund och botten handlar om idéer och tankesätt som 

inte ifrågasätts. På en arbetsplats kan det innebära att medarbetarna fastnar i vissa 

strukturer och att särskilda idéer är dominerande, trots att det inte finns någon 

uppenbar anledning (Alvesson & Billing, 2011).  

 

3.5 Kompetens och kompetensutveckling 

Kompetens är ett brett begrepp som ofta används inom organisationsteori. Att ha 

kompetens innebär en individs förmåga att hantera, lösa och värdera utfallet av en 

specifik situation (Granberg, 2014). De flesta har en uppfattning om vad kompetens 

är och vad det innebär att vara kompetent, men det är inte ovanligt att olika 

värderingar läses in i begreppet. Detta leder till förvirring kring vad det egentligen är 

(Granberg, 2014).  
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Kompetensutveckling handlar om de aktiviteter som används för att utveckla 

medarbetares kompetens relaterad till nuvarande eller framtida arbetsuppgifter 

(Nilsson et al., 2011). Det finns många olika åsikter om vad som räknas som 

kompetensutveckling och inte (Nilsson et al., 2011). Enligt Boxall, Hutchison och 

Wassenaar (2015) kan kompetensutveckling leda till högre motivation, ökad lojalitet 

till arbetsgivaren, att medarbetare blir mer självständiga i sitt arbete samt ökad 

personlig tillfredsställelse för medarbetaren. Earl, von Treuer och McHardy (2013) 

har gjort en studie för att undersöka vilken inverkan medarbetare som fått 

kompetensutveckling har på organisationer och om organisationer kan bli starkare 

tack vare detta. Resultatet visar att medarbetare som blir motiverade tack vare 

kompetensutveckling arbetar bättre och snabbare. Ju högre kvalitet på utbildningen, 

desto mer motiverade blir dessutom medarbetarna (Earl et al., 2013).  

 

3.6 Balans mellan arbete och fritid 

En bra balans mellan arbete och fritid har många fördelar. Framför allt leder det till 

bättre hälsa för medarbetare inom organisationen vilket räknas som en av de 

viktigaste parametrarna för att uppnå välmående hos medarbetarna (Agosti, 

Anderson & Bringsén, 2017). En god balans mellan arbete och fritid kan leda till lägre 

frånvaro och bättre jobbprestationer från medarbetaren. Det kan även leda till ett 

större engagemang gentemot arbetsgivaren från medarbetarna i organisationen 

(Agosti et al., 2017). 

 

3.7 Belöningar och förmåner 

Belöningar är en viktig del av personalarbete och kan stimulera och motivera 

medarbetare (Lindmark & Önnevik, 2011). Ett bra belöningssystem kan ge 

organisationen attraktionskraft, vilket kan locka potentiella medarbetare att söka sig 

till organisationen. Det kan även bidra till att befintliga medarbetare vill stanna kvar i 

organisationen. Belöningar kan även bidra med den viktiga uppgiften att motivera 

medarbetare till att utveckla och förbättra sina färdigheter (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Utformningen av belöningar kan dels vara monetära i form av löner och 

bonusar, och dels icke-monetära vilka då kallas förmåner. Det finns en uppsjö av 

olika förmåner och de kan i princip vara vad som helst; exempelvis friskvårdsbidrag, 

semester, tjänstebil, försäkringar och flexibel arbetstid. Det finns även psykosociala 

belöningar, vilka handlar om att få uppskattning och beröm för sitt arbete. De kan 
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visa sig i form av feedback, beröm och återkoppling på sina prestationer från sina 

chefer (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

Belöning i form av god lön visar sig värderas lägre än många andra kriterier när unga 

söker sig till nya arbetsgivare. Kriterier som värdesätts högre är ett omväxlande och 

intressant jobb, bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Det har dessutom blivit mer vanligt att medarbetare värdesätter 

förmåner och uppskattning högre än hög lön (Jones, 2017).  

 

4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för tillvägagångssätten i forskningsprocessens olika steg, 

från val av metod till analys av data. Vidare förs en diskussion över val av metod, 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Flermetodsforskning 

I vår datainsamling använde vi oss av flermetodsforskning då vi ansåg detta vara det 

bästa tillvägagångssättet för att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte. 

Första frågeställningen “Hur värderar potentiella medarbetare värdefaktorer hos en 

arbetsgivare inom IT-branschen?” undersöktes genom en enkätstudie. Då denna 

urvalsgrupp bestod av ett stort antal personer och fokus i frågeställningen var hur 

värdefaktorerna värderas av arbetstagarna, ansåg vi att ett kvantitativt 

tillvägagångssätt i form av en enkätstudie var lämpligt som metod. Enligt Bryman 

(2011) används kvantitativ metod när fokus i undersökningen är att kvantifiera och 

mäta. Med de tidsmässiga förutsättningar som förelåg var en enkätstudie också att 

föredra för att kunna uppfylla studiens syfte. Den andra frågeställningen “Vad är 

företag X nuvarande medarbetares uppfattning av företaget utifrån värdefaktorerna?” 

undersöktes genom en intervjustudie. Då fokus i denna frågeställning handlade om 

medarbetarnas uppfattningar ansåg vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av en 

intervjustudie var en lämplig metod. Detta då vi var ute efter medarbetarnas tankar 

kring hur de uppfattade företaget utifrån värdefaktorerna. Detta gick i linje med 

Bryman (2011) som menar att kvalitativ metod är passande när fokus är att tolka ord. 

För att kunna besvara frågeställning tre “Vilka utvecklingsmöjligheter kan 

identifieras på företag X, utifrån en jämförelse av potentiella medarbetares 

förväntningar och nuvarande medarbetares uppfattningar?” var det också viktigt att 
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undersöka uppfattningarna av företag X genom intervjuer då mer djupgående svar 

behövdes för att kunna identifiera konkreta utvecklingsområden och därigenom 

uppfylla syftet med studien. För att lättare kunna jämföra det kvantitativa resultatet 

med det kvalitativa valde vi att använda oss av en likertskala i vår enkät, då den 

ämnar mäta styrkan i en attityd eller känsla (Bryman, 2011). 

 

Hjerm och Lindgren (2010) menar att kvalitativ och kvantitativ metod kan 

kombineras för att få flera perspektiv av samma objekt genom så kallad triangulering. 

Genom triangulering kunde vårt resultat bli mer vidgat och nyanserat då de resultat 

vi fått från de olika undersökningarna kunde fånga upp olika aktörers perspektiv på 

värdefulla faktorer hos en arbetsgivare. 

 

4.2 Litteratursökning 

Innan datainsamlingens början läste vi in oss på ämnet genom att läsa relevant 

litteratur och tidigare forskning.  Vid vår sökning av litteratur och forskningsartiklar 

använde vi oss av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor. De nyckelord vi använde oss 

av var: competence development, employee benefits, employer branding, employer 

brand, leadership, value proposition, vilka söktes efter på både svenska och 

engelska. Vid litteratursökningen gjordes avgränsningar för att sålla ut artiklar och 

litteratur som inte var relevanta för syftet. I ett första steg valdes artiklar, vars titlar 

inte kunde relateras till syftet, bort. Resterande artiklar lästes översiktligt igenom och 

de artiklar som inte var relevanta för uppsatsen sållades sedan bort. Utifrån ovan 

nämnda nyckelord söktes även tidigare kurslitteratur igenom. 

 

4.3 Enkät 

Nedan följer en beskrivning över hur vi gått tillväga vid urval, utformning och 

genomförande av enkäten.  

 

4.3.1 Urval 

Inför vår enkätstudie gjordes ett målinriktat urval, där vi valde potentiella 

respondenter utifrån vårt syfte (Bryman, 2011). Vi valde att göra ett målinriktat urval 

för att kunna besvara vår första frågeställning. Kriterierna för urvalet var att 

personerna arbetade med IT och hade sökt en eller flera tjänster på företag X. 

Tjänsterna i fråga var utannonserade vid sex olika tillfällen under perioden augusti 



14 
 

2017 - januari 2018. Vår kontaktperson på företag X tog fram de personer som 

uppfyllde kriterierna för vårt urval, vilket totalt var 106 personer. Enkäten skickades 

sedan ut till dessa 106 personer. Enkäten besvarades av 35 personer, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 33 procent av urvalet.  

 

4.3.2 Utformning av enkäten 

I utformningen av enkäten (se bilaga 3) utgick vi från de sju värdefaktorer som 

Dabirian et al. (2017) fann att medarbetare ansåg var viktigast när de söker sig till, 

väljer att stanna kvar hos eller lämna en arbetsgivare. Dessa var socialt värde, 

intressevärde, applikationsvärde, utvecklingsvärde, ekonomiskt värde, 

ledarskapsvärde och arbets- och fritidsbalans. Enkätens påståenden formulerades 

så att samtliga värderingar täcktes av minst ett påstående, flera av dem behövde två 

eller fler påståenden för att kunna täcka samtliga aspekter. Detta resulterade i 14 

påståenden som skulle värderas på en sjugradig skala, där 1 innebar inte viktigt alls, 

4 (mitten) innebar varken viktigt eller oviktigt och 7 innebar mycket viktigt. Vi valde 

att använda oss av en likertskala i vår undersökning då det är ett sätt att mäta styrkan 

i en känsla eller attityd (Bryman, 2011). Då vår enkät bestod av påståenden som alla 

är värdefaktorer ansåg vi det vara relevant att använda oss av en likertskala för att få 

fram hur viktiga dessa ansågs vara. 

 

Innan vi skickade ut enkäten genomförde vi en pilotenkät för att se till att enkäten 

mätte det vi avsåg att mäta, samt att inget påstående kunde uppfattas på ett felaktigt 

sätt. Detta är enligt Bryman (2011) särskilt viktigt vid en enkätstudie då ingen finns 

närvarande om det skulle finnas oklarheter när enkäten ska besvaras. Vår pilotstudie 

visade att inga förändringar behövde göras då vi i diskussioner med dessa 

respondenter fick uppfattningen att de förstått enkäten på ett korrekt sätt. 

 

4.3.3 Genomförande 

Ett mail med en länk till enkäten skickades ut till de personer som uppfyllt kriterierna 

och med fanns även ett informationsbrev om enkäten och vår studie (se bilaga 2). 

Enkäten var öppen under 11 dagar och tre påminnelser skickades ut. Utskicken 

sköttes av vår kontaktperson på företag X. Detta då vi bedömde att svarsfrekvensen 

skulle bli högre om respondenterna kände till personen som skickade ut enkäten. Det 

var även på grund av etiska skäl, då det inte kunde anses vara etiskt korrekt att vi 
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utan deras tillåtelse skulle få tillgång till deras kontaktuppgifter för att skicka ut vår 

studie. 

 

4.4 Intervjuer 

Nedan följer en beskrivning över hur vi gått tillväga vid urval, utformning och 

genomförande av intervjuer. 

 

4.4.1 Urval 

Inför vår studie gjordes ett målinriktat urval, där vi valde potentiella informanter 

utifrån vårt syfte (Bryman, 2011). Vi valde att göra ett målinriktat urval för att kunna 

besvara vår andra frågeställning “Vilka är nuvarande medarbetares uppfattningar av 

arbetsgivarvarumärket?”. Kriteriet för urvalet var att personerna arbetade med IT på 

företag X. Kriteriet uppfylldes av 30 personer, vilka förfrågan om att delta i studien 

skickades ut till. Fem personer valde att delta i studien genom intervju. Tidsbrist 

uppgavs som en orsak till att fler inte valde att delta i studien. 

 

4.4.2 Utformning av intervjuguide 

Vid utformning av vår intervjuguide (se bilaga 4) valde vi att utgå från samma 

faktorer som vid utformning av enkäten, värdefaktorsmodellen (Dabirian et al., 

2017). Vi använde våra påståenden från enkäten som grund och formulerade dessa 

istället som öppna intervjufrågor. På så sätt kunde resultaten från de båda 

undersökningarna lättare jämföras då de haft samma grund. Detta resulterade i 12 

huvudsakliga intervjufrågor med tillhörande följdfrågor. Vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer och formulerade öppna frågor då det ger möjlighet att 

ställa följdfrågor samt att informanten ges möjlighet att prata fritt (Bryman, 2011). Vi 

utformade en intervjuguide för att förutsättningarna för intervjuerna skulle vara så 

lika som möjligt oavsett vem av oss som intervjuade. För att säkerställa att vår 

intervjuguide mätte det vi avsåg att mäta höll vi två pilotintervjuer. Pilotintervjuerna 

visade att ett par frågeställningar var stängda frågor som ledde till ja eller nej-svar. 

Detta gjorde att vi valde att formulera om dessa för att öppna upp frågorna och få ett 

mer utförligt svar.  

 

4.4.3 Genomförande 

Ett mail med information och förfrågan om intervjuer (se bilaga 1) skickades ut till 

urvalsgruppen via vår kontaktperson på företag X. Anmälningsperioden för att delta i 
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intervjustudien var åtta dagar och under denna period skickades tre påminnelser. 

Den fortsatta kontakten och anmälan till studien skedde via oss för att bevara 

informanternas anonymitet.  

 

Intervjuerna hölls i ett konferensrum i en byggnad separat från informanternas 

arbetsplats. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, där en av oss ställde de 

huvudsakliga frågorna under intervjun och den andra antecknade och inflikade med 

följdfrågor då det var passande. Under samtliga intervjuer utgick vi från vår 

intervjuguide och vi hade samma roller under alla intervjuer. Intervjuerna spelades in 

via en smartphone och intervjuerna varade mellan 30–45 minuter. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Resultatet från enkätundersökningen bearbetades i enkätverktyget Surveymonkey, 

vilket var ett viktigt hjälpmedel i sammanställningen av resultatet. Verktyget tar själv 

fram medelvärde, medianvärde, standardavvikelse och annan relevant statistik, vilket 

underlättade bearbetningen av materialet. Vidare skapas färdiga diagram i verktyget, 

vilket även det underlättade vår process. I vår analys använde vi oss främst av 

medelvärde och standardavvikelse, då vi ansåg att dessa värden tillsammans kunde 

spegla resultatet på ett rättvist sätt. Standardavvikelse är ett mått för den 

genomsnittliga spridningen runt medelvärde (Bryman, 2011). En hög 

standardavvikelse visar att svaren är spridda, medan en låg standardavvikelse visar 

att svaren är mer sammanhängande. En låg standardavvikelse stärker därför 

medelvärdet, och medelvärdet blir då mer representativt för populationen (Bryman, 

2011). 

 

Materialet från intervjuerna transkriberades och kodades för att sedan 

sammanställas. Kodning är en viktig del av den kvalitativa analysprocessen då det är 

den första reduceringen av data (Hjerm & Lindgren, 2010). Varje intervju kodades i 

sin helhet in i sju färger som var och en stod för en av de sju värdefaktorer vi utgått 

från. Utifrån dessa färgkoder sammanställdes därefter alla intervjuer i ett dokument. 

Varje informant fick även en specifik identifikationskod för att vi skulle kunna skilja 

på deras uttalanden. Därefter läste vi återigen igenom materialet och kunde 

identifiera teman i informanternas utsagor. Tematisering är ett sätt att hitta mönster 

i de koder vi tidigare identifierat (Hjerm & Lindgren, 2010). De teman vi kunde 
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identifiera grundade sig i vad informanterna uppgav som styrkor eller svagheter hos 

företag X, utifrån intervjufrågorna. Vi sorterade därefter in materialet i dessa teman 

under varje värdefaktor. Materialet reducerades och delar som inte föll in under de 

sju värdefaktorerna och därmed inte var relevanta för studien plockades bort. För att 

säkerställa informanternas anonymitet raderades även material som på något sätt 

kunde relateras till de specifika informanterna. Till sist lästes materialet igenom igen 

och vi markerade meningar och fraser som fångade kärnan i varje informants utsaga 

utifrån dessa teman. Meningar och fraser delades sedan in under de sju 

värdefaktorerna. I det här skedet framkom dominerande åsikter tydligt och vi kunde 

sammanställa dessa till en text, samtidigt som vi behöll vissa citat för att kunna 

stärka vår analys. Vi användes oss av begreppsstyrd kodning vilket innebar att vi på 

förhand hade bestämt vad vi letade efter. Det är bra att använda sig av begreppsstyrd 

kodning när jämförelse av olika datamaterial är målet (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Utifrån dessa markeringar analyserades materialet från intervjuerna tillsammans 

med enkätresultatet och en jämförelse mellan dem genomfördes. Likheter och 

skillnader diskuterades sedan utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare forskning.  

 

4.6 Etik 

I alla vetenskapliga studier är etik en viktig fråga och i denna studie har vi utgått från 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet tog 

vi hänsyn till då vi i våra informationsbrev (se bilaga 1 & 2) skrev vad syftet med 

studien var, samt att alla potentiella deltagare fick information om villkoren för deras 

eventuella deltagande. Där ingick exempelvis att det var frivilligt att delta, samt 

frivilligt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet beaktades genom 

att studien, som tidigare nämnts, var frivillig att delta i. Det var alltså ingen som 

tvingades delta utan att ha gett sitt uttryckliga samtycke.  

 

Alla deltagare fick information om hur deras uppgifter förvarades och att ingen 

obehörig hade tillgång till uppgifterna vid något tillfälle, samt att allt material vid 

studiens slut skulle raderas. Tack vare detta togs konfidentialitetskravet hänsyn till. 

Nyttjandekravet har beaktats då den insamlade datan inte har använts till något 

annat än denna studie. 
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4.7 Metoddiskussion 

Det finns ett flertal punkter som är intressanta att diskutera utifrån den metod vi valt 

och det resultat vi fått. Till att börja med är det intressant att resonera kring att en av 

författarna kände medarbetarna på företag X sedan tidigare, då hon under en period 

haft praktik på företaget. Detta kan ha haft en inverkan på hur många som valde att 

delta i intervjustudien. Vi har funderat på om detta kan ha lett till att fler deltagit i en 

intervju för att de kände ett förtroende, och att det även kan ha haft motsatt effekt, att 

färre valde att delta på grund av att de kände att anonymiteten försvårades. Vi är 

dock nöjda med antalet informanter som ställde upp, även om det självklart hade 

varit en fördel med fler än fem deltagare. Vidare har vi fört en diskussion kring om 

detta kan ha påverkat resultatet och vad medarbetarna känt att de kan dela med sig 

av. Vi tror dock att det inte haft någon inverkan under själva intervjuerna, då både 

styrkor och svagheter med företag X har lyfts.  

 

Som tidigare nämnts utgick vi från en modell, värdefaktorsmodellen, om vilka 

värdefaktorer som är viktiga för potentiella medarbetare och nuvarande medarbetare 

när de söker sig till, stannar kvar på eller lämnar en arbetsgivare. Enkätens resultat 

visade att de flesta svaren fick ett högt medelvärde, då många låg på närmare 6,00 av 

7,00. Detta tror vi beror på att alla värdefaktorer är positiva på ett eller annat sätt. Vi 

har diskuterat att det kan vara svårt att prioritera ner en värdefaktor som ändå anses 

viktig för respondenterna. Trots det anser vi att resultatet är användbart då det kan 

visa vad arbetssökande inom IT-branschen i Umeå tenderar att tycka är mindre och 

mer viktigt hos ett företag. Svarsfrekvensen på enkätstudien, 33%, var lägre än vad vi 

önskat. Vi diskuterade dock innan att det kunde vara svårt att få in många svar på 

enkäten eftersom den mailades ut till personer som sökt, men i dagsläget inte fått 

jobb på företag X. I ljuset av detta var vi nöjda med det antal svar vi faktiskt fick in.  

 

Vidare är det av intresse att diskutera hur användbart resultatet av två olika 

forskningsmetoder är. Eftersom vi valt att använda oss av kvantitativ metod i form av 

enkät, samt kvalitativ metod i form av intervjuer, har vi jämfört och analyserat två 

olika typer av resultat vilket kan ses som problematiskt. Vi bedömer dock att det har 

varit användbart i vår studie, då vi ville få en överblick av vad en större mängd 

potentiella medarbetare söker hos en arbetsgivare utan att gå närmare in i 
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beskrivningar från dem. Samtidigt ville vi kunna få mer utförliga svar från 

respondenterna på företag X för att kunna ge förslag på hur de kan utveckla sitt 

arbete med employer branding. Vi bedömer att resultatet i detta fall kan jämföras då 

både enkät- och intervjustudien grundats i en och samma modell. Som tidigare 

nämnt blev resultatet mer jämförbart tack vare att vi valde att använda oss av en 

likertskala, då en sådan syftar till att mäta styrkor i känslor och attityder. 

 

4.7.1 Reliabilitet och validitet 

Både enkäten och intervjuerna grundar sig i värdefaktorsmodellen. Detta ökar 

tillförlitligheten och stärker reliabiliteten för studien då den bygger på tidigare 

forskning. Tillförlitligheten stärks också då vi under intervjustudien hade samma 

roller under samtliga intervjuer. Att vi hade samma roller gjorde att 

förutsättningarna för varje intervju var så lika som möjligt. Den intervjuguide (bilaga 

4) vi utformade bidrog även den till detta.  

 

Något som kan anses vara ett problem för validiteten kan vara antalet deltagare i 

studien. Ett större antal deltagare hade gett ett större empiriskt material, vilket 

möjligtvis hade kunnat ge en högre grad av precision i resultatet. 

 

Validiteten i studien stärks tack vare att pilotstudier genomfördes för både 

enkätstudie och intervjustudie. Detta då vi genom pilotstudier kunde kontrollera 

förståelsen och minska risken för feltolkningar av enkät och intervjufrågor. På detta 

sätt kunde vi säkerställa att vi mätte det vi avsåg att mäta. Något som kan anses vara 

ett problem för validiteten är det faktum att den modell vi använt oss av endast tar 

hänsyn till sju bestämda värdefaktorer. Detta kan medföra att det finns åsikter som 

inte framkommit då respondenterna och informanterna varit begränsade till dessa 

sju värdefaktorer. Detta hade kunnat beaktas om vi i enkäten haft en öppen fråga där 

respondenterna haft möjlighet att lyfta fram andra viktiga faktorer. 

 

4.7.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är främst ett kvalitetsbegrepp som används vid kvantitativa 

studier, och överförbarhet ett begrepp som används vid kvalitativa studier (Bryman, 

2011). Eftersom detta är en studie med mixad metod, alltså med både kvantitativ och 
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kvalitativ metod, har vi valt ett av begreppen att utgå ifrån, nämligen 

generaliserbarhet. Detta för att kunna diskutera kvaliteten på studien som helhet. 

Det är svårt, om inte omöjligt, att säga med säkerhet att denna studie är 

generaliserbar på ett annat företag i en annan kontext. Studien som genomförts är 

relativt liten med sina 35 enkätsvar och 5 intervjusvar. Sengupta et al. (2015) menar 

att det kan finnas kulturella skillnader i vad som upplevs som mer och mindre viktigt 

för de som söker arbete, eller de som jobbar inom en organisation och väljer att 

stanna i eller lämna den. Med det i åtanke anser vi att denna studie inte är särskilt 

generaliserbar utanför Sveriges gränser. Däremot tror vi att studien kan generaliseras 

till andra företag i samma storlek i Umeåregionen. Det bör kunna förväntas att det är 

små kulturella skillnader i Umeå och vi tror därför att studiens resultat är användbart 

för andra, mellanstora Umeå-företag i IT-branschen.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den enkätundersökning och intervjustudie 

som genomförts. Resultatet presenteras i två delar och utifrån de värdefaktorer som 

presenterats i avsnittet tidigare forskning. I den första delen presenteras 

enkätresultatet, som syftar till att besvara frågeställning 1. I den andra delen 

presenteras intervjuresultatet, som syftar till att besvara frågeställning 2. 

 

5.1 Enkät  

Svarsalternativen på enkäten gick från 1, inte viktigt alls, till 7, mycket viktigt. På 

skalan representerade svarsalternativ 4 ett neutralt alternativ, nämligen varken 

viktigt eller oviktigt. Resultatet visar att medelvärdet på alla påståenden ligger över 4 

(varken viktigt eller oviktigt) och därmed ses alla påståenden som mer eller mindre 

viktiga för respondenterna. Medelvärdet sträcker sig mellan 4,69 som lägst, till 6,31 

som högst. Trots att medelvärdet inte skiljer sig nämnvärt åt mellan vissa 

värdefaktorer anser vi att det är relevant att titta på de skillnader som trots allt finns 

där. Även spridningsmåttet standardavvikelse är relevant på vissa värdefaktorer och 

kommer därmed presenteras. Se bilaga 5 för tabell över medelvärde, 

standardavvikelse, minimum och maximum för enkätens samtliga påståenden.  
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5.1.1 Socialt värde 

Faktorn socialt värde berör huruvida det är en rolig arbetsplats samt om ens kollegor 

upplevs som kompetenta. Hur högt respondenterna skattar respektive påstående 

inom socialt värde skiljer sig åt. Som visas i Diagram 1 är medelvärdena 6,06 

respektive 5,57, vilket visar att respondenterna anser att en rolig och givande 

arbetsplats värderas högre än hur kompetenta kollegorna är. Resultatet indikerar 

därmed att respondenterna överlag anser att en rolig och givande arbetsplats är en av 

de viktigare faktorerna till varför de söker sig till en viss organisation. Vidare visar 

resultatet att huruvida medarbetare i organisationen är kompetenta är en av de minst 

viktiga faktorerna i undersökningen. Standardavvikelsen på dessa påståenden är 0,83 

samt 0,93 (se diagram 1), vilket är ett lågt spridningsmått. Detta betyder att 

respondenterna är relativt eniga i sina svar. 

 

Diagram 1. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

socialt värde. 

 

5.1.2 Intressevärde 

Värdefaktorn intressevärde berör hur intressant arbetet upplevs samt om det finns 

realistiska mål i arbetet. Respondenterna upplever påståendena olika viktiga (se 

diagram 2). Diagrammet visar att medelvärden för intressevärde är 6,09 samt 5,86. 

Det betyder att respondenterna anser att ett utmanande och intressant arbete är en 

viktig faktor för att trivas med sitt arbete. Realistiska mål i arbetet upplevs inte lika 

viktigt för respondenterna, då medelvärdet är ett av de lägre i resultatet. 

Standardavvikelsen för intressevärde är 0,87 och 0,96 (se diagram 2). Detta betyder 

att det är låg spridning på respondenternas svar. 
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Diagram 2. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

intressevärde. 

 

5.1.3 Applikationsvärde 

Att få använda sina kunskaper samt att ha betydelsefulla arbetsuppgifter tillhör 

värdefaktorn applikationsvärde. De två påståendena inom applikationsvärde skattas 

som ungefär lika viktiga av respondenterna då medelvärden är 5,97 respektive 5,89 

(se diagram 3). Det betyder att betydelsefulla arbetsuppgifter och att få möjlighet att 

använda sina kunskaper och färdigheter värderas som ungefär lika viktigt av 

respondenterna. Respondenterna är relativt eniga i sina svar när det gäller 

applikationsvärde. Detta då standardavvikelsen är 0,97 respektive 0,92, vilket är lågt 

(se diagram 3). 

 

 

Diagram 3. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

applikationsvärde. 

 

5.1.4 Utvecklingsvärde 

Utvecklingsvärde är den värdefaktor som berör möjligheter att utveckla sina 

kompetenser inom yrket samt möjligheten att kunna avancera inom organisationen. 
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Resultatet visar att medelvärden för denna värdefaktor är 6,26 respektive 5,66 (se 

diagram 4). Resultatet indikerar att möjligheter till kompetensutveckling är den näst 

viktigaste faktorn när respondenterna ska välja arbetsplats. Det visar även att 

möjligheter till avancemang är en av de minst viktiga faktorerna som respondenterna 

tar i beaktning vid sitt val av arbetsgivare. Standardavvikelsen för de påståenden som 

täcker värdefaktorn utvecklingsvärde skiljer sig mellan varandra. Spridningen är 

0,73 respektive 1,04 (se diagram 4). Standardavvikelsen på 1,04 är en av de högre 

spridningarna i studien och det betyder att det är en fråga där respondenterna inte är 

eniga. Standardavvikelsen för påstående 7 är det lägsta och betyder att 

respondenterna är mest eniga i denna fråga. 

 

Diagram 4. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

utvecklingsvärde. 

 

5.1.5 Ekonomiskt värde 

Värdefaktorn ekonomiskt värde handlar om den kompensation medarbetare får för 

sitt arbete, i form av lön och förmåner. Medelvärden för denna värdefaktor är 5,40 

samt 4,69 (se diagram 5). Dessa medelvärden är de två lägsta i undersökningen, 

vilket indikerar att respondenterna anser att den ekonomiska faktorn är den minst 

viktiga när de söker arbete. Dessa två påståenden är de som fått lägst svar av en 

respondent. Gällande anställningsförmåner är det lägsta svaret 1 (se bilaga 5), alltså 

att det är helt oviktigt vid val av arbetsgivare. När det kommer till lön är det lägsta 

svaret 2 (se bilaga 5), vilket betyder att det enligt en eller flera respondenter är nästan 

helt oviktigt. Ekonomiskt värde är den värdefaktor som har störst spridning i svaren. 

Standardavvikelsen är 1,18 respektive 1,30 och är studiens högsta (se diagram 5). De 

ekonomiska faktorerna är därmed den fråga där respondenterna är mest oeniga. 
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Diagram 5. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

ekonomiskt värde. 

 

5.1.6 Ledarskapsvärde 

Värdefaktorn ledarskapsvärde berör olika delar av ledarskap. Det handlar om att bli 

sedd och hörd av sina chefer, att känna tillit och ha ledare som är inspirerande och 

ger rätt förutsättningar. Medelvärden för ledarskapsvärde är 6,06, 6,31 samt 5,71 (se 

diagram 6). Resultatet indikerar att respondenterna värderar att känna tillit till sina 

chefer och ledare något högre än andra delar inom ledarskapsvärde. Detta är även 

det högsta medelvärdet i undersökningen, vilket betyder att det som respondenterna 

skattar högst hos en arbetsgivare är att känna tillit till cheferna. Känslan av att bli 

sedd och hörd är även den något som värderas högre än många andra faktorer i 

undersökningen. Spridningen i svaren för ledarskapsvärde är relativt lika i samtliga 

påståenden. Standardavvikelsen är 0,92, 0,85 och 0,97 (se diagram 6). Detta betyder 

att spridningen på svaren är relativt lågt. 

 

 

Diagram 6. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

ledarskapsvärde. 
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5.1.7 Arbets- och fritidsbalans 

Arbets- och fritidsbalans handlar om att arbetsgivaren kan erbjuda en bra balans 

mellan arbete och fritid till sina medarbetare. Medelvärdet för värdefaktorn är 6,00 

(se diagram 7). Resultatet indikerar att respondenterna tycker att det är viktigt med 

en bra balans mellan arbete och fritid, men inte lika viktigt som många andra 

påståenden de har fått förhålla sig till. Standardavvikelsen är, för arbets- och 

fritidsbalans, 1,04 (se diagram 7). Detta är ett av de högre spridningsmåtten i 

undersökningen och betyder att respondenterna skattat påståendet relativt olika. 

 

 

Diagram 7. Medelvärden över hur viktigt respondenterna skattar värdefaktorn 

arbets- och fritidsbalans. 

 

5.2 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuresultatet. Samtliga 

intervjuer har utgått från den utformade intervjuguiden. 

 

5.2.1 Socialt värde  

Under intervjuernas inledande frågor framkommer det att informanterna är eniga i 

att en av de bästa sakerna med företag X är medarbetarna och den stämning de 

skapar på arbetsplatsen. Dit hör den goda sammanhållningen och att det är ett 

välkomnande, varmt klimat där alla får hjälp om det efterfrågas. En väljer att 

sammanfatta detta med orden “medarbetarna är det som gör arbetsplatsen” 

(informant 3).  
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Vidare anser några att en fördel med företag X är att det är en arbetsplats med många 

möjligheter. Detta definieras som att det är möjligt att arbeta med olika 

arbetsuppgifter och arbetsområden över tid. Något som också nämns som en fördel 

är att företag X är en snabbt växande organisation som trots det lyckats behålla en 

intim stämning bland personalen. Detta nämns även som en utmaning, att kunna 

behålla den intima känslan av att vara ett mindre företag personalmässigt trots att de 

växer.  

 

Den är ganska intim skulle jag säga, än så länge, just för att vi varit ganska 

små hittills, alltså ganska få anställda vilket gör att man hamnar ganska 

nära varandra som kollegor. Men i och med att det håller på att förändras 

känns det som att det rent utvecklingsmässigt är att kunna växa men att 

behålla den känslan (informant 2). 

 

Vidare nämns ett antal utvecklingsområden såsom att förbättra ledarskapet för att 

kunna få ett bättre varumärke, en bättre struktur inom organisationen, att ta tillvara 

på kompetensen som finns i företaget, samt att öka förståelsen mellan olika 

yrkesroller. Ett problemområde som nämns är stress. Stressen kan bland annat visa 

sig i situationer där medarbetarna förväntas vara klar med en arbetsuppgift till en 

deadline, men även om det är kort om tid beordras inte övertid ut. Istället förväntas 

medarbetaren själv att stanna och jobba över. Detta upplevs ibland ha skapat press på 

medarbetarna.  

 

Det framkommer att det överlag är en hög kompetensnivå inom företaget, men att 

det kan variera mellan avdelningarna. Några av informanterna berättar att en viss 

grundkompetens krävs för att kunna börja arbeta på företag X. Vidare uppges att det 

finns en viss startsträcka, då nya medarbetare behöver sätta sig in företagets 

produkter. De menar även att det krävs en vilja att lära sig och utvecklas för att kunna 

jobba på den här typen av företag.  

 

5.2.2 Intressevärde 

Informanterna är samstämmiga när det gäller vilka utmaningar som följer med 

arbetet. En utmaning några nämner är att kunna hänga med i utvecklingen inom 

branschen, samt att kunna utveckla nya produkter i takt med den. 
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 Det är intressant att det hela tiden kommer nya utmaningar i och med att 

företaget växer och utvecklar nya produkter och nya lösningar och det är 

samtidigt det som är utmaningen, att hänga med i vad som händer och 

hänga med i de nya produkterna och hur de fungerar (informant 2). 

 

Vidare nämns också att det är en utmaning att kunna se om rätt produkter 

produceras och om företaget har den bästa lösningen för kunderna. En informant 

säger följande: “det är alltid utmaningen – gör jag rätt? Det går aldrig att mäta om 

något är den bästa lösningen, finns det ens en bästa lösning?” (informant 5). 

 

Det som nämns som intressant är att företaget växer, att ha en arbetsplats där 

kollegor kan lära sig av varandra samt att det är en sådan bransch där medarbetarna 

lär sig nya saker under hela sitt arbetsliv. Detta uttrycks på följande sätt av en 

informant: “det intressanta är att jag är i en bransch där det är livstids lärande” 

(informant 5). Att ha möjlighet att kunna påverka hur ens eget arbete läggs upp och 

utförs är även det ett område som upplevs som intressant. Det som informanterna 

tycker är intressant är ofta det som upplevs som utmanande också. 

 

När det kommer till mål anser alla informanter att målbildning förekommer, 

exempelvis under utvecklingssamtal, men det finns även en unison åsikt om att 

målen inte följs upp tillräckligt väl. Detta gör att det finns en oklarhet kring 

arbetsrelaterade mål och att dessa kan glömmas bort mellan utvecklingssamtalen. Ett 

par stycken anser att det är lättare att förstå och arbeta mot företagets mål, då de är 

tydligare. Vikten av att företagets mål och medarbetarnas mål ska hänga ihop och 

vara tydligt sammankopplade nämns också. 

 

5.2.3 Applikationsvärde 

Informanterna upplever att de med sitt arbete bidrar till företaget. Några nämner att 

deras arbete bidrar till förbättrade kundrelationer. Det finns även en samstämmighet 

i huruvida de upplever att deras kunskaper och färdigheter tas tillvara på. De flesta 

anser att deras kunskaper och färdigheter används, även om det framkommer att det 

skulle kunna göra det i ännu större utsträckning. En informant nämner att det ibland 

kan uppstå en situation där en person med kunskap i området inte tillfrågas på grund 
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av att personen upplevs ha för mycket att göra. Det innebär då att personens 

sakkunnighet i frågan inte tas tillvara på. En informant uttrycker detta på följande 

sätt: “Det är den vanligaste missen, företaget tror att man är snäll när man försöker 

optimera men man optimerar för mycket” (informant 5).  En informant uttrycker en 

förhoppning om att dennes kunskaper kommer tas mer tillvara på i framtiden, då 

informanten i dagsläget upplever att så inte är fallet.  

 

5.2.4 Utvecklingsvärde 

När det kommer till kompetensutveckling råder det delade åsikter. Några 

informanter menar att det inte finns tid för kompetensutveckling på grund av den 

höga arbetsbelastningen. Majoriteten anser att möjligheten till kompetensutveckling 

varierar beroende på vilken avdelning det är tal om. De menar att det krävs mycket 

eget ansvar för att få tid och tillgång till kompetensutveckling. Det framkommer även 

att det finns en del oklarheter i vad som egentligen räknas som kompetensutveckling. 

Vissa menar att en del i företaget får mycket kompetensutveckling tack vare att de får 

åka på konferenser och kurser, men att denna möjlighet inte är tillgänglig för alla. 

Informanterna är eniga om att kompetensutveckling är viktigt, och det faktum att 

kompetensutveckling är en bidragande orsak till att medarbetare stannar på ett 

företag lyfts på följande sätt: “får jag vidareutvecklas då, det är också en bidragande 

orsak till att man stannar kvar” (informant 4).  

 

Det råder delade åsikter om huruvida det är möjligt att avancera inom 

organisationen. Alla kan nämna personer som har bytt tjänst inom företaget, men har 

däremot svårare att se hur de själva skulle kunna röra sig inom organisationen. Det 

anses vara enklare för vissa än för andra, trots att en av företagets värderingar enligt 

en informant är att alla ska kunna få möjlighet att avancera. Företaget anses ha en 

viktig roll i frågan om kompetensutveckling och en informant uttrycker det på 

följande sätt: “personalen är den viktigaste kuggen på företaget, det ska ligga i 

företagets intresse att kunna utvecklas” (informant 3). Det framkommer tankar om 

att det är möjligt att utvecklas och förändras i sin tjänst, och att det är ett slags 

avancemang även fast det inte handlar om att byta position. 
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5.2.5 Ekonomiskt värde 

Några informanter är till en början osäkra på vad och om det egentligen erbjuds 

förmåner eller belöningar på företag X. Samtliga nämner dock vid något tillfälle 

under intervjun att företaget erbjuder friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i 

veckan. Detta upplevs vara en viktig förmån. Möjlighet att få massage en gång i 

månaden samt lön nämns även som belöningar. Lön nämns vid ett tillfälle som den 

viktigaste belöningen för utfört arbete. Möjlighet att ta ut flextid nämns som en 

förmån som värdesätts högt. Det framkommer också att det finns åsikter om att det 

borde finnas fler förmåner och att det borde finnas några slags personliga belöningar, 

som exempelvis bonusar. Ett par menar att de värderar att bli belönade genom att bli 

sedda och uppskattade, och att få beröm för utfört arbete. En informant uttrycker att 

muntlig belöning värderas högt av denne: 

 

Jag skulle säga att jag värderar muntlig eller skriftlig belöning väldigt 

högt, för det skulle tyda på att någon har sett att jag har försökt göra det 

lilla extra och jag tror också att det skulle motivera iallafall mig till att 

fortsätta försöka göra det lilla extra (informant 2). 

 

5.2.6 Ledarskapsvärde 

Samtliga informanter uppger att de uppskattar och känner stöd från sin närmaste 

chef. Det uttrycks bland annat på följande vis: “vi har ju bra ledare och bra chefer. 

Som jag nämnde, dom är mänskliga och man kan prata med dom och dom lyssnar 

och dom har förståelse och empati och är bra på att komma med lösningar” 

(informant 2). Vidare uppger informanten att cheferna är bra på både 

problemlösningar samt att lyssna på förslag gällande företaget och verksamheten. 

Informanten menar även att cheferna på företag X är bra på att ta objektiva beslut 

och se till fakta snarare än känslor. De uppger samtidigt att ledarna upplevs vara 

frånvarande och beskriver ledarskapet som just frånvarande och “tyst”. Under 

intervjuerna framkommer det att informanterna upplever svårigheter i att kontakta 

chefer, då cheferna är upptagna och stressade. Detta leder till att medarbetare 

undviker att kontakta chefer då de inte vill störa och “stjäla” av chefernas tid. Några 

menar också att ledarskapet är diffust och otydligt. De menar att det är oklarheter 

från chefernas håll när det gäller hur medarbetarna förväntas hinna med vissa 

arbetsuppgifter utan att det ges rätt förutsättningar för att kunna genomföra dem och 
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nå utsatt deadline. En av informanterna sammanfattar ledarskapet på detta sätt: 

“man är duktig på att vara chef men man är inga ledare” (informant 1). 

 

5.2.7 Arbets- och fritidsbalans 

Under intervjuerna är informanterna överens när det kommer till balansen mellan 

arbetet och fritiden. De menar att det finns en bra balans och att de känner att de kan 

lämna arbetet när de går hem för dagen: “det funkar jättebra. Man brukar kunna 

lämna arbetet när man går hem från jobbet” (informant 3).  Vissa menar dock att det 

finns tillfällen då övertidsarbete mer eller mindre är ett måste för att nå deadlines. En 

menar dock att det då är ens eget ansvar att ibland arbeta mindre för att få en bra 

balans. Överlag ges en positiv bild av balansen mellan arbete och fritid och att det 

finns en förståelse från företagets sida när det gäller att familjen alltid kommer i 

första hand.  

 

6. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys utifrån de sju värdefaktorer som tidigare 

presenterats. Resultatet från enkäten och intervjuer analyseras utifrån tidigare 

forskning och teori.  

 

6.1 Socialt värde  

Resultatet visar att de potentiella medarbetarna värderar en rolig och givande 

arbetsplats högt. Detta är också något som företag X nuvarande medarbetare 

upplever att organisationen i dagsläget kan erbjuda. Jämförelsen tyder på att företag 

X möter de förväntningar som de potentiella medarbetarna har vad gäller 

arbetsplatsens sociala utformning. Dabirian et al. (2017) konstaterar att en rolig och 

givande arbetsplats är viktigt för potentiella medarbetare. De flesta kommentarer 

som berörde området socialt värde i deras studie handlade också om vikten av att ha 

bra arbetskollegor som delar liknande värderingar (Dabirian et al., 2017). 

Informanterna på företag X lyfter samma tankar då medarbetarna omnämns som den 

starkast bidragande orsaken till att företag X är en uppskattad arbetsplats.  

 

Potentiella medarbetare anser inte att övriga medarbetares kompetens är lika viktig 

som den sociala miljön. Detta skulle kunna förklaras med att kompetens är ett brett 

begrepp med många olika definitioner (Granberg, 2014) och det är därför inte säkert 
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att alla respondenter har vetat hur de ska tolka begreppet. Som tidigare nämnts är 

dock alla värdefaktorer mer eller mindre viktiga (Dabirian et al., 2017), vilket innebär 

att kompetens hos övriga medarbetare ändå är en viktig fördel när potentiella 

medarbetare söker sig till en organisation. De nuvarande medarbetarna på företag X 

anser att kompetensnivån överlag är hög, vilket tyder på att de förhoppningar 

respondenterna har bör kunna mötas. 

 

6.2 Intressevärde 

Resultatet från enkäten visar att de potentiella medarbetarna anser att intressanta 

arbetsuppgifter är en viktig orsak till varför de söker sig till en arbetsplats. 

Undersökningen som Dabirian et al. (2017) genomfört visar på att intressevärde är 

en viktig fråga för många medarbetare. Det är både en orsak till att medarbetare 

stannar hos en arbetsgivare, samt en orsak till att de lämnar en arbetsgivare om det 

inte uppfylls. Det betyder att det är viktigt för organisationer att kunna erbjuda 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter, vilket informanterna på företag X under 

intervjuerna bekräftar att deras organisation gör. Informanterna uppger dock att 

arbetsrelaterade mål är något företag X brister i och behöver utveckla. Detta är även 

en mindre viktig fråga för enkätrespondenterna.  

 

6.3 Applikationsvärde 

Respondenterna på enkäten anser att det är ungefär lika viktigt att arbetsuppgifterna 

känns betydelsefulla som att de får använda sina kunskaper och färdigheter. 

Informanterna från företag X upplever att deras arbete bidrar till företaget, vilket 

indikerar att företag X lever upp till de förväntningar som potentiella medarbetare 

har när det gäller betydelsefulla arbetsuppgifter. Dabirian et al. (2017) bekräftar i sin 

undersökning att detta är en viktig anledning till att medarbetare väljer en specifik 

organisation framför en annan. Undersökningen visar också att medarbetare vill 

kunna använda sina kunskaper och färdigheter för att genom dessa kunna erbjuda 

företagets kunder fördelar gentemot andra företag. Detta återfinns i informanternas 

intervjuer angående företag X. Där framkommer det att samtliga informanter uppger 

att deras kunskaper och färdigheter används i stor utsträckning och deras arbete 

bidrar till företagets goda arbete med kunder. Sammantaget möter företag X de 

potentiella medarbetarnas förväntningar när det gäller applikationsvärde. 
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6.4 Utvecklingsvärde 

De potentiella medarbetarna menar att det är viktigare att få utveckla sina 

kompetenser än att få avancera inom organisationen. Detta går i linje med vad 

informanterna på företag X framhåller, då samtliga uppgav att kompetensutveckling 

är viktigt. En informant hävdar att det är en bidragande orsak till att stanna på en 

arbetsplats. Boxall et al. (2015) har genomfört en studie vilken visar att 

kompetensutveckling kan bidra till att medarbetare blir mer motiverade och att det 

leder till personlig tillfredsställelse. Detta kan vara en förklaring till varför 

kompetensutveckling upplevs som så relevant för både potentiella medarbetare och 

nuvarande medarbetare. Jacobsen och Thorsvik (2008) konstaterar att 

utvecklingsmöjligheter är en viktig faktor när medarbetare söker sig till nya 

arbetsgivare. Detta är även viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv då det visat sig att 

medarbetare arbetar bättre då deras motivation ökar av kompetensutveckling (Earl et 

al., 2013).   

 

Under intervjuerna framkommer det att det dock inte är helt tydligt vad som faktiskt 

är kompetensutveckling för informanterna på företag X. Nilsson et al. (2011) 

framhåller att det finns olika definitioner på vad som är kompetensutveckling vilket 

skulle kunna förklara varför det för informanterna finns otydligheter i denna fråga. 

 

6.5 Ekonomiskt värde 

Resultatet av enkäten pekar på att de ekonomiska faktorerna är minst viktiga för 

respondenterna. Medelvärdet är dock över medel på svarsskalan, vilket innebär att 

respondenterna ändå anser att det är viktigt. Respondenterna svarar i linje med vad 

Jacobsen och Thorsvik (2008) framför då de kriterier som värdesätts är mer kopplat 

till arbetets karaktär och den fysiska arbetsplatsen än ekonomiska faktorer. Berthon 

et al. (2005) menar att ekonomiska faktorer anses vara något potentiella medarbetare 

värdesätter hos en organisation de söker sig till, vilket till viss del stämmer överens 

med resultatet som framkommer i enkäten. Respondenterna verkar dock inte 

värdesätta det särskilt högt i förhållande till andra faktorer.  Inte heller 

informanterna från företag X anser lön vara en särskilt viktig faktor; endast en 

informant nämner lön som en viktig belöning för arbetet. Detta kan förklaras genom 

en nyligen genomförd undersökning som har visat att lön inte längre är den viktigaste 

anledningen till att stanna på eller söka sig till en arbetsplats (Jones, 2017).  
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Belöningar som nämns som viktiga för flera av informanterna på företag X är istället 

att få uppskattning och erkännande för väl utfört arbete. Lindmark och Önnevik 

(2011) nämner just uppskattning och erkännande som en form av icke-monetär 

belöning. Uppskattning är dessutom högre värderat än lön (Jones, 2017). 

 

Standardavvikelsen är som högst på de båda påståendena som tillhör den 

ekonomiska värdefaktorn. Det betyder att respondenterna varit oeniga i svaren på 

dessa påståenden. Minimum och maximum visar även att det största spannet mellan 

svaren ligger inom den här faktorn. På påståendet om anställningsförmåner har 

någon/några svarat 1 som lägst och på påståendet om lön har någon/några svarat 2 

som lägst. Detta innebär att medelvärdet kan ha dragits ner på grund av att en eller 

ett par personer svarat så lågt som de gjort.  

 

6.6 Ledarskapsvärde 

Enkätresultatet visar att det som potentiella medarbetare värderar allra högst när de 

söker sig till en arbetsgivare är att kunna lita på sina chefer och ledare. När 

medarbetare känner att de inte kan lita på sina chefer leder det till frustration och 

skepticism hos medarbetarna och i längden även att medarbetare väljer att söka sig 

vidare (Forbes, 2012).  Vikten av tilltro till chefer blir då tydlig, särskilt när 

medarbetare väljer att följa ledare de litar på (Northouse, 2013). Detta resultat kan 

dock även förklaras genom att många tenderar att idealisera en chef eller ledares 

betydelse i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008), och att medarbetare kan ha 

höga förväntningar på vad en chef eller ledare kommer att kunna åstadkomma.  

 

Även resultatet från intervjuerna, där informanterna uppger att de inte får rätt 

förutsättningar från deras chefer, skulle kunna ses i ljuset av Jacobsen och Thorsvik 

(2008) konstaterande att medarbetare kan ha för höga förväntningar på vad en chef 

eller ledare kan åstadkomma. Det är dock bara ett sätt att se på saken, och faktum 

kvarstår att både informanter från företag X samt de potentiella medarbetarna 

värdesätter chefer och ledare som erbjuder rätt förutsättningar. Informanterna på 

företag X är eniga i att det finns vissa brister i ledarskapet. Enligt Wise Group (2015) 

kan detta leda till negativa konsekvenser för medarbetarna, bland annat skapar det 

stress.  
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6.7 Arbets- och fritidsbalans 

Respondenterna av enkäten anser att balansen mellan arbete och fritid är en viktig 

faktor hos en arbetsgivare. Utifrån de fördelar Agosti et al. (2017) lyfter är det tydligt 

att det bör vara lika viktigt för arbetsgivaren. De menar att balansen kan bidra till att 

medarbetarna är välmående och hälsosamma, vilket i längden kan leda till lägre 

frånvaro (Agosti et al. 2017). Informanterna på företag X ger en samstämmig bild av 

att det där finns en god balans mellan arbete och fritid. Detta kan alltså bidra till att 

medarbetarna på företag X är välmående men också att deras engagemang ökar och 

arbetsprestationer förbättras (Agosti et al. 2017).  

 

6.8 Sammanfattning 

Analysen tyder på att det finns en viss diskrepans mellan vad potentiella medarbetare 

söker och vad nuvarande medarbetare upplever att företag X kan erbjuda. Detta visar 

sig främst inom faktorerna utvecklingsvärde och ledarskapsvärde. 

Kompetensutveckling, som enkätrespondenterna upplever som viktigt, är enligt 

informanterna på företag X svårt att få tillgång till. Detta kommer vidare att 

diskuteras i nästa avsnitt, under resultatdiskussion. Det finns dock många faktorer 

som pekar på att företag X lever upp till de förväntningar som potentiella 

medarbetare har, varav socialt värde och arbets- och fritidsbalans är utmärkande. 

 

7. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt diskuterar vi resultat och analys, samt hur dessa förhåller 

sig till tidigare forskning. Diskussionen avslutas med att svara på den tredje och sista 

frågeställningen genom att ge förslag på hur företag X kan utveckla sitt employer 

brand. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Företag X verkar i en tuff bransch där konkurrensen är hård. Bristen på arbetskraft 

gör det svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Balan (2013, citerad i 

Maheshwari et al., 2017) menar att om en organisation har ett svagt employer brand 

riskerar den att få en mindre kandidatpool och därigenom svårare att rekrytera 

talanger. Det går i linje med vad Drury (2016) menar, nämligen att de bästa 

arbetsgivarna får ungefär dubbelt så många sökande. Det är därför av största vikt för 
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alla organisationer, inklusive företag X, att arbeta med och utveckla sitt employer 

brand. Syftet med denna studie är att se potentiella utvecklingsmöjligheter för företag 

X:s employer brand.  

 

Studiens resultat och analys visar att företag X i stort lever upp till de förväntningar 

och krav som potentiella medarbetare har. Utifrån företag X:s perspektiv är det 

viktigt att kunna konstatera att de kommer kunna leva upp till kraven som ställs från 

potentiella medarbetare och att det employer brand de sänder ut stämmer överens 

med vad företaget erbjuder. Som Wilden et al. (2010) skriver finns det annars en risk 

att det skapas ett missnöje, om arbetsgivaren vid rekryteringstillfället utlovar mer än 

vad de sedan kan hålla.  

 

Det som kanske främst sticker ut när vi analyserar resultatet är hur nöjda 

medarbetarna på företag X är med den sociala arbetsmiljön. Många beskriver att 

medarbetarna inom företag X är en av de bästa fördelarna med organisationen. Det 

är en mycket positiv bild de ger av den organisationskultur som finns inom företaget. 

Detta är självklart en viktig faktor även för de potentiella medarbetarna. Det som kan 

vara en aning problematiskt är att organisationskultur är något som kan uppfattas 

som positivt inom organisationen då de nuvarande medarbetarna är vana vid den 

kulturen. Alvesson och Billing (2011) skriver om hur stor inverkan 

organisationskulturen har på hur de sociala relationerna formas, samt att 

organisationskultur i grund och botten handlar om idéer och föreställningar som inte 

ifrågasätts. Det innebär att bara för att informanterna på företag X upplever den 

sociala arbetsmiljön som väldigt positiv är det inte säkert att de potentiella 

medarbetarna till en början skulle ha samma uppfattning.  

 

Vi kan trots det konstatera att det enligt medarbetarna är ett gott klimat på företag X 

och vi tror att företagets uppenbara inställning till att ha en bra balans mellan arbete 

och fritid kan ha en inverkan på detta. Enligt tidigare forskning är en bra balans 

mellan arbete och fritid en av de viktigaste faktorerna för medarbetarnas välmående 

(Agosti et al., 2017), och det är dessutom den faktorn som får flest att stanna i ett 

företag de egentligen inte uppskattar (Dabirian et al., 2017).  För respondenterna som 

söker jobb inom IT-branschen är det här en viktig fråga, även om det är inte är den 

allra viktigaste. Vi tror att medarbetarna på företag X värderar denna fråga högre just 
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för att de har en bra balans och får ta del av fördelarna det innebär. Alla informanter 

från företag X var eniga i detta, och därför spekulerar vi i att det är när medarbetare 

upplever bra balans mellan arbete och fritid de börjar värdesätta detta. Det hade varit 

intressant att veta om de som värderat denna fråga lägre på enkäten i dagsläget har 

en sämre balans mellan arbete och fritid, för att genom det se om vår teori stämmer. 

Ledningen på företag X prioriterar att medarbetarna ska kunna anpassa sitt arbete 

efter sitt privatliv och det är mest troligt en positiv fördel som medarbetarna kommer 

att sprida till vänner och bekanta. Detta är viktigt då organisationens varumärke 

påverkas av medarbetarna eftersom de står för en stor del av organisationens reklam 

utåt (Dyhre & Parment, 2013). 

 

En annan faktor som leder till personlig tillfredsställelse för medarbetare är att få 

kompetensutvecklas. De potentiella medarbetarna upplever detta som väldigt viktigt 

när de söker sig till en arbetsplats, vilket inte är särskilt förvånande då 

kompetensutveckling leder till att medarbetare blir mer motiverade i sitt arbete 

(Boxall et al., 2015). Vi upplever att företag X till viss del erbjuder 

kompetensutveckling, men i vilken utsträckning är i nuläget oklart då informanterna 

var kluvna i den frågan. Detta tror vi till viss del kan förklaras genom att det kan vara 

svårt att veta vad kompetensutveckling egentligen är (Granberg, 2014).  

 

Den största skillnaden i vad potentiella medarbetare söker och vad nuvarande 

medarbetare upplever finns inom värdefaktorn ledarskap. Ett av påståendena rankas 

som viktigast av allt, nämligen att kunna lita på sina chefer och ledare. Informanterna 

på företag X vittnar om att det är ett tyst, frånvarande ledarskap, där det kan vara 

svårt att lita på att de resurser som krävs för att slutföra en arbetsuppgift i tid finns 

tillgängliga. Vi menar att detta är möjligt att diskutera utifrån påståendet som 

handlar om tillit till sina chefer och ledare. Om en chef och ledare upplevs som 

frånvarande torde det vara rimligt att anta att det kan vara svårt att bygga upp ett 

förtroende och en tillit till denna chef. Om tilliten till sin chef upplevs som låg kan 

detta leda till en rad nackdelar, bland annat lägre produktion, skepticism, frustration 

och högre personalomsättning (Forbes, 2012). Eftersom ledarskapsfrågan är så viktig 

för potentiella medarbetare anser vi att detta är ett viktigt område för företag X att se 

över och utveckla. Företag X är dock ett företag som växer, väldigt snabbt dessutom, 

och i ljuset av detta är det inte särskilt förvånande att alla inom organisationen har 
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mycket på sitt bord. Detta faktum kan ha en inverkan på hur mycket tid chefer och 

ledare har att utöva ledarskap.  

 

För att kunna sammanfatta detta och genom detta svara på den tredje och sista 

frågeställningen har vi identifierat två områden som vi upplever vara mest viktiga för 

företag X att förbättra för att utveckla sitt arbete med employer branding. Som Dyhre 

och Parment (2013) skriver är medarbetarna den främsta källan till reklam för 

organisationens employer brand och hur det sprids, och därför finns det ett fokus på 

detta i vårt förslag.  

 

7.2 Utvecklingsområden 

Nedan är en sammanställning över våra förslag på utvecklingsområden till företag X. 

Detta besvarar frågeställning tre och är de slutsatser vi kunnat dra från resultatet.  

 

7.2.1 Kompetensutveckling 

Detta är en viktig faktor för potentiella medarbetare och eftersom nuvarande 

medarbetare upplever att det finns brister i möjligheten till kompetensutveckling är 

det viktigt att utveckla detta område. Det kan mycket väl vara så att det finns 

möjlighet till kompetensutveckling men att medarbetarna upplever att de inte har 

tillgång, möjlighet eller tid att ta tillvara på detta. Det kan även bero på att begreppet 

är otydligt, och att vad som är kompetens och på vilket sätt den utvecklas, inte är 

klarlagt för medarbetarna.  Det innebär att vi ser två möjliga vinklar på denna fråga 

för företag X: Den första är att det kan handla om att medarbetarna helt enkelt inte 

har vetskap eller har blivit upplysta om att det faktiskt finns kompetensutveckling 

och därför upplever de att de inte har tillgång till det. Det kan också vara att deras 

definition på kompetensutveckling inte stämmer överens med vad ledningen anser 

vara kompetensutveckling. Den andra vinklingen är att det kan vara svårt för 

medarbetarna att få kompetensutveckling, vilket då bör ses över på grund av de 

fördelar kompetensutveckling innebär. Som tidigare nämnts är det viktigt att 

medarbetarnas upplevelse är positiv, eftersom de kommer sprida bilden utåt. Av den 

anledningen spelar det egentligen ingen roll om det är så att det finns 

kompetensutveckling tillgänglig som medarbetarna inte uppfattat, eller om det inte 

finns särskilt mycket kompetensutveckling att tillgå.  
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7.2.2 Ledarskap 

Att kunna lita på sina ledare är den värdefaktor som värderas högst av potentiella 

medarbetare, vilket betyder att det är viktigt för att kunna vara en attraktiv 

arbetsgivare. Studiens resultat visar att det finns brister i ledarskapet på företag X 

och att det är något som kan utvecklas. Det är dock svårt att presentera ett konkret 

förslag till vad företag X skulle kunna göra för att utveckla detta. Detta då det skulle 

behövas en djupare undersökning av ledarskapet för att kunna identifiera mer 

konkreta utvecklingsområden inom ledarskapet. Det är möjligt att företagets snabba 

utveckling har lett till att delar inom företaget inte hunnit utvecklas i samma takt, 

vilket då borde diskuteras och ses över internt. Kanske saknas det chefspositioner på 

grund av den snabba tillväxt som skett? Som tidigare nämnts finns det också en risk 

att medarbetare inom en organisation tillskriver cheferna/ledarna en annan roll än 

vad de har i verkligheten. Därför vore det intressant att undersöka vilka 

förväntningar medarbetare har på sina chefer och jämföra det med de arbetsroller 

cheferna har. Uppfattningen medarbetarna har om ledarskapet i dagsläget kanske 

skulle ändras om de fick en ny förståelse för chefernas arbetsroller.  

 

Slutligen vill vi trycka på att vikten av att arbeta med employer branding och att 

utveckla sitt employer brand handlar om att förbättra organisationens möjligheter att 

attrahera, rekrytera och behålla personal. Employer branding är ett viktigt verktyg i 

konkurrensen om arbetskraft (Backhaus, 2016), och kan även ses som en långsiktig 

strategi för att kunna påverka uppfattningen potentiella medarbetare och nuvarande 

medarbetare har om organisationen (Sullivan, 2004). Den uppfattningen behöver 

vara positiv för att lyckas med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 

 Lievens & Slaughter (2016) menar att en organisation med bättre “image” har lättare 

att attrahera kompetent personal. Om företag X utvecklar de områden som det i 

dagsläget finns brister inom ökar chansen att de nuvarande medarbetarna kommer 

att sprida en ännu mer positiv bild av organisationen utåt. Det leder förhoppningsvis 

till ännu fler ansökningar och därigenom en större kandidatpool att välja ifrån under 

rekryteringsprocessen, vilket skulle vara en fördel med tanke på den konkurrens om 

kompetent personal som finns inom IT-branschen. Tanwar & Prasad (2016) 

konstaterar att om en organisation inte aktivt arbetar för att behålla sin personal 

finns det en risk att de väljer en mer attraktiv organisation.  Genom vår studie, där vi 

har jämfört vad potentiella medarbetare söker hos en organisation med vad företag X 
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har i dagsläget, har vi kunnat upptäcka brister som i längden skulle kunna innebära 

att medarbetarna väljer att söka sig vidare. Vi hoppas därför att denna studie har 

kunnat bidra med kunskap till hur företag X, och förhoppningsvis andra liknande 

organisationer, kan utveckla sitt arbete med employer brand för att lyckas attrahera, 

rekrytera och behålla kompetent personal.  

 

7.3 Vidare forskning 

Vi anser att det vore av intresse att vidare utforska hur företag kan utveckla sitt 

arbete med employer branding med hjälp av den diskrepans som kan finnas mellan 

vad potentiella medarbetare söker och vad nuvarande medarbetare upplever att 

arbetsgivaren erbjuder. Vi tror att det vore mycket användbart att ta fram en modell 

för att på ett enklare sätt kunna genomföra denna jämförelse, och ser därför detta 

som vårt främsta förslag till vidare forskning.  

 

8. Författardeklaration 

Arbetet med denna uppsats har under hela studiens gång varit jämnt fördelad mellan 

oss författare. Vi har gemensamt bearbetat, analyserat och gått igenom alla delar av 

uppsatsen vid ett flertal tillfällen, samt haft otaliga diskussioner om upplägg, 

formuleringar och resultat. Det har varit oerhört givande och betydelsefullt att vi 

båda fått en bred kunskap inom ämnet under arbetets gång.   
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Bilaga 1. 

Intervjubrev 

 

Hej! 

Vi heter Jennifer Eriksson (er tidigare HR-praktikant) och Sara Karlsson. Vi studerar 

personalvetarprogrammet vid Umeå universitet, och vi håller just nu på med vårt 

examensarbete. Vi kommer att genomföra en studie där syftet är att undersöka hur 

företag X kan utveckla sitt arbetsgivarvarumärke.  

 

Hi,  

 

My name is Jennifer Eriksson (your former HR-praktikant). Me and my classmate 

Sara Karlsson are studying the Human resources programme at Umeå universitet. 

We are currently writing our bachelor thesis, and we will perform a study about how 

company X can improve their employer brand.  

 

Arbetsgivarvarumärke kallas även för employer brand, och handlar om hur 

arbetsgivaren uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. 

Employer branding är det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket (employer 

brand) och är en viktig faktor för att kunna attrahera, rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare. Employer branding kan sägas koncentreras kring ett antal 

områden, såsom motivation, karriärmöjligheter, utveckling, anställningsförhållanden 

och förmåner och ledarskap.  

 

Employer brand is how the organisation is perceived by their former, current and 

possible employees. Employer branding is the strategic work that an organisation 

performs to reach out with their employer brand. Employer branding is often 

concentrated around areas like motivation, career opportunities, development, work 

benefits and leadership. 
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För att kunna svara på vårt syfte ska vi undersöka vad potentiella medarbetare söker 

hos en arbetsgivare inom IT-branschen. Vi ska även kolla på hur företag X 

medarbetare upplever arbetsgivarvarumärket. Där kommer ni in i bilden, och vi 

hoppas att kunna få intervjua mellan 6-8 stycken av er om era upplevelser av företag 

X employer brand. 

 

To be able to fulfill the purpose of our study we will analyze what potential employees 

finds most valuable in an employer in the IT-business. We will also, through 

interviews, analyze what företag X current employees find företag X employer brand. 

We hope to be able to interview around 6-8 employees at företag X.  

 

Det är frivilligt att delta i studien, och som respondent har du rätt att avbryta din 

medverkan när du vill. Vid den händelse att vi har fler än 8 frivilliga deltagare 

kommer ett slumpmässigt urval i form av lottning att ske.  

 

It is optional to participate in the study, and as a respondent you can end your 

participation at anytime. If there is more than 8 people volunteering we will need to 

randomly select 8 people. This we happen through a drawing of lots.  

 

Intervjuerna kommer att förläggas främst vecka 16. Intervjuerna kommer att 

genomföras i ett konferensrum på Umeå folkets hus vid lämplig tidpunkt och 

beräknas ta cirka 40 minuter. De kommer att spelas in och sedan transkriberas. I 

studien kommer alla intervjuer att anonymiseras, så dina svar kommer inte att kunna 

återkopplas till dig. Allt intervjumaterial kommer även att förstöras efter studiens 

avslut.  

 

The interviews will be held during week 16 and will be held at Umeå folkets hus at a 

time that is suitable for you. The interview will take approximately 40 minutes and 

will be recorded and transcribed. All the interviews will be anonymized and therefore 

your answers can not be traced back to you. All material from the interviews will be 

destructed after the end of the studie.  
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Den färdiga uppsatsen kommer förhoppningsvis bidra till att företag X kan utveckla 

sitt arbete med employer branding. Uppsatsen kommer att läsas av handledare och 

studenter på Umeå universitet. Efter att uppsatsen är godkänd kommer den att 

finnas tillgänglig på digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  

 

The study will hopefully come to contribute to företag X being able to develop their 

work with their employer branding. The study will be read by our tutor at school, and 

also by our fellow classmates at Umeå Universitet. When the finished study is 

approved by a teacher it will be available at the digital scientific archive (DiVA). 

 

Vid eventuella frågor och anmälan, kontakta oss på jenniifer_91@hotmail.com eller 

sara.ck@hotmail.com. I anmälan vill vi ha namn och mailadress. 

 

If you have any questions or if you want to participate in the study, please contact us 

at jenniifer_91@hotmail.com or sara.ck@hotmail.com.  

 

Vi bjuder på gott fika under intervjun som tack för ditt deltagande! Hoppas vi hörs 

av!  

 

We will have home baked fika and coffee available during the interview as a thanks 

for your participation! We hope to hear from you! 

 

Best regards,  

Jennifer and Sara 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer och Sara 

 

mailto:jenniifer_91@hotmail.com
mailto:sara.ck@hotmail.com
mailto:jenniifer_91@hotmail.com
mailto:sara.ck@hotmail.com
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Bilaga 2 

Enkätmail 

 

Hej!  

Vi på företag X har just nu två studenter från personalvetarprogrammet som skriver 

sin kandidatuppsats hos oss. Syftet med studien är att undersöka hur vi som företag 

inom IT-branschen kan utveckla vårt employer brand, vårt arbetsgivarvarumärke, så 

vi blir mer attraktiva för er som sökande. För att kunna genomföra studien behöver vi 

din hjälp. Du som sökt dig till ett IT-företag - vad söker du hos en framtida 

arbetsgivare? Ta gärna 15 minuter till att svara på den här enkäten, vi skulle 

uppskatta din hjälp!  

Nedan kan du läsa mer om studien och undersökningen. 

Tack för din tid och ditt deltagande! 

 

Enkätinformation 

 

Hej! 

Vi heter Jennifer Eriksson och Sara Karlsson. Vi studerar personalvetarprogrammet 

vid Umeå universitet, och vi håller just nu på med vårt examensarbete. Vi kommer att 

genomföra en studie där syftet är att undersöka hur företag X kan utveckla sitt 

arbetsgivarvarumärke. Vi vore oerhört tacksamma om du kunde ta dig tiden att svara 

på enkäten, då vi hoppas att den i ett bredare perspektiv kommer att kunna hjälpa IT-

företag att uppfylla de krav som du som sökande har på framtida arbetsgivare. 

 

Arbetsgivarvarumärke kallas även för employer brand, och handlar om hur 

arbetsgivaren uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. 

Employer branding är det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket (employer 

brand) och är en viktig faktor för att kunna attrahera, rekrytera och behålla 

kompetent arbetskraft. Employer branding kan sägas koncentreras kring ett antal 
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områden, såsom motivation, karriärmöjligheter, utveckling, anställningsförhållanden 

och förmåner och ledarskap. 

 

För att kunna svara på vårt syfte ska vi undersöka hur företag X medarbetare 

upplever arbetsgivarvarumärket. Vi ska även kolla på vad potentiella medarbetare 

söker hos en arbetsgivare inom IT-branschen, och det är därför vi kontaktar dig.  

 

Enkäten som är länkad i det här mailet består av 14 påståenden som handlar om vilka 

employer branding - faktorer som du anser vara värdefulla hos en arbetsgivare. Du 

kommer få värdera påståendena på en skala från 1 till 7. Det är frivilligt att delta i 

studien, och som respondent har du rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Enkäten kommer att besvaras och behandlas i enkätverktyget Surveymonkey. 

Resultatet kommer att anonymiseras och dina svar kommer därför inte att kunna 

återkopplas till dig på något sätt.  

 

Den färdiga uppsatsen kommer förhoppningsvis bidra till att företag X kan utveckla 

sitt arbete med employer branding. Uppsatsen kommer även att läsas av handledare 

och studenter på Umeå universitet. Efter att uppsatsen är godkänd kommer den att 

finnas tillgänglig på digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  

 

Sista svarsdag är torsdag 19/4 kl. 23.59.  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på jenniifer_91@hotmail.com eller 

sara.ck@hotmail.com.  

 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer och Sara 

mailto:jenniifer_91@hotmail.com
mailto:sara.ck@hotmail.com
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Bilaga 3 

Enkät 

  

Du kommer nu få besvara 14 påståenden om vad du upplever är viktigt hos en 

arbetsgivare. Svarsalternativen är en skala från 1-7, där 1 innebär inte viktigt alls, 4 

(mitten) innebär varken viktigt eller oviktigt och 7 innebär mycket viktigt. Ditt svar är 

anonymt! Tack på förhand! 

  

• Det är viktigt att arbetsplatsen är rolig och givande att arbeta på 

 

• Det är viktigt att dina medarbetare är kompetenta 

 

• Det är viktigt att ditt arbete är utmanande och intressant 

 

• Det är viktigt att ha arbetsrelaterade mål som är möjliga att uppnå 

 

• Det är viktigt att dina arbetsuppgifter känns betydelsefulla 

 

• Det är viktigt att du får använda dina kunskaper och färdigheter 

 

• Det är viktigt att du får möjligheter att utveckla dina kompetenser inom yrket 

 

• Det är viktigt att det finns möjligheter att avancera karriärmässigt 

 

• Lön är en viktig faktor för dig 
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• Anställningsförmåner är viktigt för dig 

 

• Det är viktigt med ett bra ledarskap där du känner dig sedd och hörd 

 

• Det är viktigt att du känner att du kan lita på dina chefer/ledare 

 

• Det är viktigt med ledare som är inspirerande och ger dig rätt förutsättningar 

 

• Det är viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid 

                                                                                                     

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Presentation av studie 

Vi läser p-vetarprogrammet och skriver just nu vår kandidatuppsats. Som du fått 

information om så handlar studien om employer branding och hur arbetsgivare kan 

utveckla sitt arbete med det här. Vi har även genomfört en enkätundersökning, och vi 

kommer göra en jämförelse av enkätresultatet och intervjumaterialet. Det kommer 

förhoppningsvis ge en överblick över vad it-medarbetare söker hos en arbetsgivare, 

samt hur företag X employer brand ser ut i dagsläget. Vi hoppas på att kunna ge 

förslag på utvecklingsområden om det visar sig att det finns en diskrepans.  

 

Employer brand är den bild som potentiella medarbetare, nuvarande medarbetare 

och tidigare medarbetare har av ett företag. Employer branding kan sägas 

koncentreras kring ett antal områden, såsom motivation, karriärmöjligheter, 

utveckling, anställningsförhållanden och förmåner och ledarskap.  

 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 40 minuter och med din tillåtelse vill 

vi gärna spela in intervjun för att kunna återge en riktig bild av det som sagt under 

intervjun. Det är bara vi två som kommer att lyssna på inspelningarna och när vårt 

arbete med studien är färdigt kommer vi att radera allt material.  

 

Studien kommer att finnas tillgänglig att laddas ner på DiVA-portalen när den är 

reviderad och godkänd av examinator.  

 

Avslappnad intervju, Sara ställer frågor, jag kanske flikar in med följdfrågor.  
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Socialt värde  

Hur upplever du företag X som arbetsplats? - Vad är det bästa? Vad kan utvecklas?  

 

Hur skulle du beskriva arbetsklimatet, alltså den sociala arbetsmiljön, på din 

arbetsplats? 

• Hur kan det bemötande du fått/får av kollegor och chefer beskrivas?   

• Finns det något i arbetsklimatet som du känner saknas i dagsläget/som du 

skulle vilja utvecklades? 

  

Hur skulle du beskriva kompetensnivån i företaget?  

• Generella kompetenser, vilken generell nivå borde man ligga på för att jobba 

hos er? 

• Krävs det många spetskompetenser? 

- Olika nivåer - bra/dåligt? 

  

Intressevärde 

Vad tycker du är intressant respektive utmanande i ditt arbete? 

  

Vad har du för arbetsrelaterade mål? 

• Hur arbetar ni för att uppnå dessa? 

  

Applikationsvärde 

Hur skulle du beskriva att ditt arbete/dina arbetsuppgifter bidrar till företaget? 

  

Upplever du att du får använda dina kunskaper och färdigheter i ditt arbete, alltså tas 

dina kunskaper tillvara? 
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Utvecklingsvärde 

Hur ser möjligheterna för kompetensutveckling ut för dig? 

  

Finns det möjlighet att avancera inom organisationen? Om ja, hur ser denna 

möjlighet ut för dig? 

  

Ekonomiskt värde 

Vad får du för förmåner/belöning för ditt arbete här på företag X? 

• Vilken sorts belöning värdesätter du? 

• Finns det något du skulle vilja ändra på/lägga till? 

                                                                                                                                                  

Ledarskapsvärde 

Kan du beskriva ledarskapet på företag X? 

• Vad kan utvecklas? 

• Hur upplever du samarbetet med din chef? 

• Hur skulle du beskriva kommunikationen med din närmaste chef? Hur ser 

stödet ut från din chef? 

  

Arbets- och fritidsbalans 

Hur skulle du beskriva möjligheten till balans mellan arbete och fritid? 

• Varför/på vilket sätt? 

 

Några sista frågor…? 

Är det okej om vi hör av oss om det är någonting vi undrar över?  

Tack för din tid! 
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Bilaga 5 

 


