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Förord 

 
Först och främst vill vi tacka alla de respondenter som deltagit i våra intervjuer samt varit 

villiga att dela med sig av tankar och åsikter om det berörda ämnet. Vi vill också tacka Niclas 

Hjortenmark och Anna Olsson på CSN som bidragit till en givande och smidig process som 

denna uppsats har varit för oss. Slutligen vill vi tacka vår handledare Gun Sparrhoff som 

funnits där som ett stöd och bollplank under hela uppsatsperioden från förberedelse till 

slutgiltig produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 

Employer Branding är ett strategiskt verktyg som ökat i popularitet i dagens organisationer för 

att attrahera, rekrytera och behålla personal. I näringslivet talas det om tre starka skäl att 

arbeta med Employer Branding. För det första motsvarar inte den kvalificerade arbetskraft 

den kommande efterfrågan på arbetsmarknaden, för det andra ställer människor i dagens 

samhälle högre krav på arbetsgivaren och för det tredje har organisationers medarbetare ett 

mer betydande ansvar i informell marknadsföring. Denna studie genomförs på uppdrag av 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) och datamaterialet har samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med medarbetare från en avgränsad del av organisationen. 

Studien syftar till att försöka förstå vilka aspekter som anställda ser som attraktiva med 

arbetsgivaren men även hur de identifierar sig med den. Resultatet visar att det som 

medarbetarna ser som attraktivt är en relativt samlad bild. Däremot när det gäller identifiering 

med organisationen är resultatet inte lika entydigt. Medarbetarna upplever vidare att 

kännedomen om organisationen ur ett externt perspektiv är lågt. Förbättringsområden som 

framträder i resultatet cirkulerar främst kring frågor om kommunikation och förändring. 

Slutligen kopplas studiens resultat samman med litteratur inom ämnesområdet.   

 

Nyckelord: Employer Branding, Employer Value Proposition, Realistic Job Preview, Psykologiska 

kontrakt, Identifiering, organisationskultur. 
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1. Inledning  

Att attrahera, rekrytera och behålla personal har blivit en strategisk komponent för dagens 

organisationer. För att attrahera talanger till organisationen har varumärkesprocesser tagit 

plats i HR-arbetet och dessa processer brukar kallas för Employer Branding (Alniacik & 

Alniacik, 2012). Employer Branding har förändrats från att ha varit ett modeord till att vara 

något som organisationer anser vara viktigt. Employer Brandning utvecklas kontinuerligt och 

för tillfället talar forskare exempelvis om “the service-profit-chain”, som innebär att nöjda och 

stolta medarbetare presterar bättre oberoende av bransch samt att de företag som är 

högpresterande är det tack vare sina lojala och kompetenta medarbetare (Dyhre & Parment, 

2013). Dyhre och Parment (2013) menar att det finns tre starka skäl att arbeta med Employer 

Branding. För det första matchar inte nödvändigtvis det nuvarande utbudet av kvalificerad 

arbetskraft den kommande efterfrågan. För det andra har de yngre generationerna av 

människor andra krav på arbetsgivaren och köper inte “grisen i säcken” utan har en stor 

medvetenhet. För det tredje är organisationens befintliga anställda ambassadörer som 

profilerar och marknadsför arbetsgivaren externt. Dessutom blir etableringsåldern på den 

svenska arbetsmarknaden allt högre (28 år) och urbaniseringen gör att företag utanför 

storstäderna får allt svårare att rekrytera.  

 

Universum är ett konsultföretag som är specialiserade inom Employer Branding, och har 

genom sin undersökning “Sveriges bästa arbetsgivare” korat årets bästa arbetsgivare sett ur 

medarbetarens perspektiv. Rankingen är baserad på kriterierna: intern identitet, nöjdhet samt 

lojalitet. Resultatet visar att det är mindre företag som är vanligast förekommande bland de 

högst rankade (se Universum 1). Claes Peyron (2013) Sverigechef för Universum, menar att 

anställda idag vill arbeta i en kreativ miljö som präglas av entreprenörskap. De vill också 

känna att de bidrar till organisationens framgång och det menar han kan vara enklare i ett litet 

företag. Vidare framhåller Peyron att feedback och utveckling är viktiga faktorer, men att 

även ekonomiska aspekter är betydelsefulla eftersom anställda idag vet att de har ett värde 

som de vill bli belönade utefter (se Universum 2). Undersökningen (se Universum 1) visar att 

spelföretaget King.com som bland annat utvecklat spelet Candy Crush Saga utsågs till 

Sveriges bästa arbetsgivare 2013 och det väcker frågor om vad de lyckas med som andra 

organisationer inte lyckas med? 
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Objektet för denna studie är en offentlig organisation och i undersökningen ovan återfinns 

ingen offentlig organisation bland de högst rankade. Privata organisationer har vanligtvis en 

större erfarenhet av att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke än offentliga organisationer. 

Då traditionellt privata aktörer har bättre möjligheter att erbjuda ekonomiska förmåner än 

arbetsgivare i den offentliga sektorn. Organisationens image är viktigt framförallt för unga 

människor och offentliga verksamheter har ofta en missvisande bild av dem som arbetsgivare. 

Detta har lett till att offentliga organisationer får jobba hårt för att visa att de är en 

arbetsgivare att trivas och utvecklas hos (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Begreppet Employer Branding är något som är av organisatoriskt intresse och beskrivs vara 

av stor vikt för många organisationer i dagens samhälle. De faktorer som de anställda ser som 

attraktiva hos en arbetsgivare vill vi få djupare kunskap om och även hur de identifierar sig 

med organisationen. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är en offentlig organisation där vi 

på uppdrag fått möjligheten att studera dessa aspekter.  

 

2. Fallorganisationen 

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som ansvarar för 

studiesociala frågor. I deras uppdrag fastställs att CSN är den myndighet i Sverige som har 

ansvar för studiestöd och hemutrustningslån. Det vill säga att de prövar rätten till studiestöd 

och hemutrustningslån, betalar ut studiestöd och hemutrustningslån samt hanterar 

återbetalning av dessa lån. CSN:s verksamhetsuppdrag beskrivs i förordningen (se 2007:1071) 

med instruktion för Centrala studiestödsnämnden, i m ndighetsförordningen (se 2007:515) 

och i regleringsbrevet.  

 

Organisationen har cirka 900 medarbetare och kontor belägna på 11 orter runt om i landet 

med huvudkontor hemmahörande i Sundsvall. Inom CSN finns i dagsläget sju avdelningar 

som tillsammans jobbar mot organisationens vision, “att göra studier möjliga”. Dessa 

avdelningar är Studiestödsavdelning 1, Studiestödsavdelning 2, Kundmötesavdelningen, IT-

avdelningen, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen samt Rättsavdelningen.  

 

CSN arbetar utifrån en värdegrund bestående av fyra ledord: Tillitsfulla, Öppna, 

Ansvartagande och Förändringsvilliga. Dessa ledord beskriver hur verksamheten vill 

uppfattas av kunder, uppdragsgivare och medarbetare.  S  vill uppfattas som en attraktiv 
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arbetsgivare och genom att samarbeta med andra m ndigheter inom   ndighetsnätverket och 

i Sundsvallsregionen bidrar det till att sprida sitt varumärke.  

 

Under 2013 har CSN medverkat vid olika arbetsmarknadsmässor för att locka till sig 

kompetenta medarbetare. Vidare har CSN i samarbete med personalorganisationerna utarbetat 

en kvalitetssäkrad process för kompetensbaserad rekrytering. Syftet med denna process är att 

rätt person med rätt kompetens ska anställas, detta för att minska risken för felrekryteringar.  

 

Denna studie äger rum under det pågående förändringsarbetet inom CSN vilket påbörjades i 

slutet av 2013. Förändringen innebär en systemförnyelse vilket medför nya arbetssätt som 

skall vara mer framtidssäkra. CSN:s ambition är att finansiera förnyelsen genom 

effektiviseringar och detta har inneburit förändringar i organisationen. I en internrapport från 

IBM framkommer det att rekrytering av nyckelkompetens främst inom IT-områdena är ett 

kritiskt moment inom organisationen. Detta på grund av en begränsad arbetsmarknad i 

framförallt Sundsvall. Inom några år kommer också CSN drabbas av många 

pensionsavgångar vilket leder till ett större rekryteringsbehov. Som ett led i detta arbete har 

CSN tagit oss till hjälp för att undersöka vad medarbetarna på IT-avdelningen upplever som 

attraktivt och unikt med CSN som arbetsgivare, för att vidare använda detta i ett framtida 

arbete med Employer Branding. 

 

3. Syfte  

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i CSN som fallorganisation, beskriva och 

förstå vilka aspekter som anställda i en offentlig organisation ser som viktiga och attraktiva 

hos en arbetsgivare. Att förstå vad medarbetarna anser vara viktigt är en central komponent i 

arbetet med organisationens Employer Brand. Vidare tar studien anspråk i att försöka förstå 

hur de anställda identifierar sig med organisationen.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer upplever anställda vara attraktiva hos sin arbetsgivare? 

 Hur identifierar sig medarbetarna med organisationen där de är anställd? 
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4. Forskningsgenomgång 

4.1 Employer Branding 

Begreppet Employer Branding syftar på det som särskiljer en organisation från sina 

konkurrenter och arbetsgivarvarumärke markerar vad de har att erbjuda de anställda 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Ända fram till slutet av 1900-talet var begreppet varumärke något 

som nästan uteslutande associerades med tjänster eller produkter. Numera kan begreppet 

varumärke beskriva allt som har en identitet, och ett rykte som denna identitet bär med sig 

(Barrow & Mosley, 2005). Amber och Barrow (2005, s. xvi) definierar Employer Branding 

som en uppsättning förmåner: 

 

The package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company.  

 

Vidare ger Conference Board, som är en icke vinstdrivande affärs och forskningsgemenskap, 

en liknande definition av begreppet där de menar att arbetsgivarvarumärket fastställer 

organisationens identitet som arbetsgivare. Det vill säga att arbetsgivarvarumärket omfattar 

organisationens värderingar, policys och företagskultur vilket riktar sig mot att attrahera, 

motivera och behålla personal (Backhaus & Tikoo, 2004). Dessa definitioner visar att 

Employer Branding omfattar både ett internt och externt arbete samt genererar en bild av vad 

som gör en organisation annorlunda och eftertraktad som arbetsgivare (ibid). 

 

Fenomenet Employer Branding ökar i popularitet inom fältet för Human Resources, men för 

tillfället finns en begränsad tillgång av litteratur och forskning inom området (Alniacik & 

Alniacik, 2012). Litteraturen brukar beskriva Employer Branding som en process med tre 

steg. Första steget är att organisationen skapar ett Employer Value Proposition vilket ska 

fungera som kärnan i arbetsgivarvarumärket (Backhaus & Tikoo, 2004). En studie av 

Maxwell och Knox (2009) tyder på att de attribut som anställda ser som attraktiva med 

arbetsgivaren varierar mellan olika organisationer. Skillnaderna tros bero på att olika 

organisationer har olika attribut som de anställda anser vara unika. Därför är det viktigt att 

ledningen försöker förstå vad de anställda värdesätter med den egna organisationen. En annan 

studie av Alnıaçık och Alnıaçık (2012) belyser att attraktiva attribut hos arbetsgivaren kan ha 

olika stor betydelse för olika grupper av människor. Studien synliggör skillnader avseende 

kön, ålder och individens anställningsstatus. Det andra steget i processen Employer Branding 
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är att marknadsföra organisationens Employer Value Proposition externt till bland annat 

potentiell arbetskraft, rekryteringsfirmor och studievägledare. Intern marknadsföring är det 

sista steget som tar sikte på att skapa engagemang och hängivenhet till organisationens 

värderingar, vision och mål (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) kan Employer Branding vara ett värdefullt koncept för 

både organisationer och forskare. Chefer kan använda konceptet som ett paraply att samla 

olika rekryterings -och personalaktiviteter och därigenom skapa en koordinerad HR-strategi. 

Att integrera rekrytering, bemanning, kompetensutveckling och karriärplaneringsaktiviteter i 

en process skapar en effekt som de enskilda aktiviteterna troligtvis inte hade fått var för sig. 

 

4.2 Employer Value Proposition 

Employer Value Proposition (EVP) som diskuterats kortfattat ovan är den sammanfattade 

upplevelsen av att vara en del av en viss organisation. EVP handlar om hur väl ett företag 

uppfyller människors behov och förväntningar, det ska inte vara en klyscha utan vara det de 

anställda upplever i sin vardag (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). För att skapa 

ett meningsfullt EVP menar Backhaus och Tikoo (2004) att det är viktigt att ha en klar bild av 

vad som är viktigt för organisationens anställda. Vidare menar de att organisationens EVP 

består av definitionen av den rådande organisationskulturen, ledarstilen, de anställdas 

kvalifikationer, organisationens image och dess produkter eller tjänster. Denna 

sammanfattning av organisationen leder fram till ett EVP som visar vilket värde de erbjuder 

dess anställda.  

 

Crobridge och Brine (2013) förklarar att det även är viktigt att uppmärksamma vilka 

förändringar som bör genomföras för att högpresterande anställda ska välja att stanna i 

organisationen. Vidare beskriver de att framtagandet av EVP kan variera men att 

medarbetarundersökningar, avskedssamtal och utvecklingssamtal kan ligga till grund för 

framtagandet. Att utarbeta ett tydligt EVP hjälper organisationen att differentiera sig på 

marknaden och är en byggsten i etableringen av arbetsgivarvarumärket (Hall, Pillbeam & 

Corbridge, 2013). EVP liknar kundlöftet som under en lång tid funnits inom marknadsföring. 

Ett kundlöfte är svaret på frågan varför konsumenten ska välja en viss organisation. Däremot 

är det inte lika vanligt att arbetsgivare berättar varför talangfulla individer ska välja deras 

organisation och stanna kvar i den (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). 
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4.3 Identitet, profil och image  

Employer Branding beskrivs av Dyhre and Parment (2009) som ett ständigt pågående arbete 

vilket organisationer måste förhålla sig till. Dyhre och Parment (2009) har utarbetat en modell 

vilket bygger på begreppet EVP som förklarats ovan. Modellen är användbar för att 

synliggöra hur organisationen upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Identitet, Profil och 

Image-modellen (IPI) utvärderar upplevelser om organisationen från ett 

medarbetarperspektiv, där alla gemensamma delar bildar en cirkel vilket tillsammans skapar 

mer eller mindre utrymme för organisationens EVP. Storleken av cirkeln där Identitet, Profil 

och Image möts, skapar mer eller mindre utrymme att kunna förmedla ett korrekt EVP. 

 

 

          

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: IPI-modellen 

 

Identitet, det vill säga hur organisationen upplevs av dess medarbetare, bygger på hur de 

befintliga medarbetarna ser på organisationen. Olika medarbetare ser troligtvis olika på 

organisationen. För att klargöra hur medarbetarna ser på organisationen är det en 

nödvändighet att tydliggöra de gemensamma nämnarna i de anställdas uppfattningar.   

 

Andra delen i modellen kallas för Profil och beskriver hur organisationen vill uppfattas. 

Denna del brukar vara proaktivt förankrad och väl etablerad i ett högre ledningsperspektiv. I 

steget Profil undersöker ledningen hur organisationen vill uppfattas och detta ofta genom en 

tydlig förankring av vision och mål. 

 

     

 
 
 

Existerande EVP 

Identitet Profil 

Image 
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Den tredje delen i modellen är Image och förklarar hur organisationen uppfattas som 

arbetsgivare av olika målgrupper. Detta steg bygger ofta på förfrågningar via enkäter eller 

särskilda fokusgrupper. Image har ofta betydelse för hur omvärlden ser på organisationen och 

skapar det som gör den attraktiv ur ett externt perspektiv. Dyhre och Parment (2009) förklarar 

att organisationens målgrupper kan uppfatta organisationen på ett sätt, men i själva verket 

vara en annan som arbetsgivare. Därför är det viktigt att den bild som organisationen har 

överensstämmer med verkligheten. Uppstår en missvisande bild kan negativa rykten spridas. 

Detta kan undvikas genom att vara noggran att förmedla den korrekta bilden av 

organisationen.   

 

Dyhre och Parment (2009) beskriver vidare att det i organisationer kan skapas en svagare länk 

mellan Profil och Identitet än mellan Profil och Image. Organisationer tenderar att ur ett 

ledningsperspektiv sprida en klar bild externt om företagets mål och vision. Däremot i 

kommunikationen till medarbetarna finns brister som lätt leder till missuppfattningar. Dyhre 

och Parment (2009) menar att ett starkt EVP måste vara förankrat i företagets varumärke och i 

hela den strategiska processen som IPI-modellen beskriver, samt att ett hållbart 

arbetsgivarvarumärke innebär att vara selektiv och locka de medarbetare som verkligen vill 

till organisationen. 

 

4.4 Realistic Job Preview 

Weitz (1956) fann i en studie om arbetstillfredsställelse att anställda som fick felaktig 

information under anställningsintervjun var mer benägna att avsluta sin anställning än de som 

fick realistisk information om det arbete de sökt. Forskning tyder på att arbetsprestationen kan 

förbättras genom Realistic Job Preview (RJP) eftersom den anställde får en utförlig bild av 

organisationen och arbetsrollen. Det finns andra studier som tyder på att förväntningarna hos 

den arbetssökande blir lägre genom RJP (Haden, 2012). Haden (2012) förklarar att en logisk 

hypotes bör vara att ökad mängd negativ information om organisationen minskar individens 

förväntningar. Många organisationer tenderar däremot att överdriva de positiva sidorna hos 

sig själva i kommunikationen med potentiell arbetskraft, vilket kan leda till missnöje, ökad 

frånvaro och ökad personalomsättning på grund av ouppfyllda mål och förväntningar 

(Buckley, Mobbs, Mendoza, Novicevic, Carraher & Beu, 2002). När individer attraherats av 

en organisation skapas uppfattningar om hur den är att arbeta för. Dessa uppfattningar tas med 
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in i organisationen och om den anställde stödjer organisationens värderingar förbättras 

chanserna att den anställde blir engagerad i sitt arbete (Backhaus & Tikoo, 2004).   

 

4.5 Psykologiska kontrakt 

Ett Psykologiskt kontrakt uppstår då en individ upplever att de arbetsinsatser den 

åstadkommer förpliktigar organisationen till ömsesidighet. Tron om en ömsesidig förpliktelse 

mellan organisation och individ utgör det Psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989). 

Rousseau och Guillermo (2013) menar att när kontraktet fullföljs av arbetsgivaren ökar den 

anställdes arbetstillfredsställelse, förtroende och vilja att stanna kvar i organisationen. I 

motsats till detta kan kränkning av kontraktet leda till en försämrad arbetsinsats. 

 

Det Psykologiska kontraktet kan te sig på olika sätt, organisationen kan exempelvis ha varit 

tillmötesgående mot arbetstagaren vid sjukdom, gett den anställde vidareutbildning eller 

förtroende i form av en ny befattning. För det andra kan det helt enkelt ha bildats starka band 

till organisationen där den anställde trivs med sitt arbete, känner sig delaktig, delar 

organisationens normer och värderingar och uppskattar miljön. För det tredje kan 

arbetstagaren vilja stanna i organisationen eftersom kostnaden att lämna den skulle vara högre 

än en eventuell vinning. Detta kan ta sig i uttryck genom bra förmåner eller att individen har 

investerat mycket tid och kunskap i organisationen (Jacobsen & Torsvik, 2009). 

 

Psykologiska kontrakt har tidigare präglats av trygghet men trender i det moderna arbetslivet 

som downsizing, outsourcing och flexibla anställningsformer ha urholkat denna trygghet. Det 

psykologiska kontraktet genomgår en förändring och idag ger arbetsgivaren den anställde 

utbildning och utveckling i gengäld att den anställde presterar och är flexibel (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Backhaus och Tikoo (2004) menar att en följd av ökad negativ uppfattning om 

dagens anställningsförhållanden gör att organisationer använder Employer Branding för att 

marknadsföra de fördelar som de fortfarande erbjuder, såsom kompetensutveckling och 

karriärmöjligheter. 

 

4.6 Identifiering  

Hogg och Terry (2012) beskriver att identifiering bygger på två processer, kategorisering och 

självförstärkning. Identifiering med en organisation ökar när organisationen är särskiljande, 

de utomstående organisationerna är tydliga samt att det däremellan finns en konkurrens. 
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Självförstärkning innebär att jämföra sig själv med andra som leder till ökad självkänsla. 

Stark identifiering är sannolikt när organisationen är högt ansedd, har en stark image och 

upplevs ha en identitet som förstärker de anställdas självförtroende.  

 

Hogg och Terry (2012) menar att hög grad av identifiering är associerat med låg 

personalomsättning, låg grad av sjukskrivningar relaterat till psykosocial arbetsmiljö samt 

ökad arbetstillfredsställelse och motivation. Vidare beskriver de att individer väljer att 

identifiera sig med en organisation för att tillgodose en mängd olika behov, exempelvis känsla 

av säkerhet, tillhörighet, självutvecklande och att tillhöra något som är större än sig själv. 

Däremot kan en hög grad av identifiering med en specifik organisation ha negativa effekter, 

det kan exempelvis skapas ingroups vilket kan leda till att medlemmar utanför denna grupp 

utsätts för en stereotyp och nedvärderande behandling. Tajfel (1974) menar att en 

förutsättning för framväxten av ingroups är att medlemmarna känner en tillhörighet till 

gruppen och att den tydligt skiljer sig från den grupp som medlemmarna ser negativt på, en så 

kallad outgroup. Tajfel och Turner (1986) beskriver fenomenet grupp som en samling av 

individer som uppfattar sig vara av samma sociala kategorisering, som delar ett engagemang i 

definitionen av gruppen och en kollektiv samstämmighet i värdet av gruppen och 

medlemskapet i den (Worchel & Austin, 1986). Maxwell och Knox (2009) menar att 

förväntade uppfattningar om organisationen och dess framgång från grupper som liknar dem 

själva har en inverkan på arbetsgivarvarumärkets attraktivitet. Forskning tyder på att hög grad 

av identifiering med en organisation kan leda till lägre flexibilitet och en högre individuell 

sårbarhet främst när organisationens rykte försämras (Hogg & Terry, 2012).  

 

4.7 Organisationskultur och identitet 

Organisationskultur omfattar attityder, uppfattningar, värderingar och gemensamma normer i 

en organisation. Men även den fysiska arbetsmiljön, organisationsstrukturen, organisationens 

storlek och dess inställning till arbete är en del av organisationskulturen (Gaddam, 2008). 

Alvesson och Sveningsson (2008) menar att det inom forskningsfältet är ett vanligt antagande 

att medlemmarna i en organisation delar vissa unika värderingar. Detta antagande är dock inte 

entydigt eftersom olika grupper inom organisationen kan omfattas av olika värderingar. 

Individer tolkar organisationer på olika sätt, dels på grund av arbetsfördelning, uppdelning i 

avdelningar och olika hierarkiska nivåer. Dessutom skapas kulturella skillnader som följd av 

att organisationen befolkas av medlemmar med varierande ålder, kön, klass och 
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yrkestillhörighet. Alvesson & Sveningsson (2008) beskriver vidare att om en stark 

organisationskultur ska skapas är det en förutsättning att medlemmarna identifiera sig med 

organisationen. För medlemmarna är det viktigt att organisationen representerar något unikt 

för att de ska identifiera sig med den. En organisation som utmärker sig genom materiella 

praktiker, symboliska uttryck, värderingar, interaktion och som upplevs vara framgångsrik, 

skapar en möjlighet till en social identitet för deras anställda. Om organisationens identitet 

inte är lika stark söker de anställda andra identitetskällor som avdelningar, projekt, 

arbetsuppgifter eller yrkestillhörighet. Detta kan uppstå när organisationen anses vara abstrakt 

eller flertydig och detta kan skapa subkulturer som kan leda till oenighet i organisationen. 

 

5. Metod  

Nedan redogörs för studiens design, urval av respondenter, genomförande av 

datainsamlingen, analys av data, frågor om tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet samt de etiska ställningstagandena vi förhållit oss till i denna studie. 

 

5.1 Studiens design  

I första skedet av studien var ambitionen att skapa en förståelse om ämnet Employer Branding 

och en uppfattning om forskningsfältet, och detta genom att genomföra en litteratur-och 

forskningsgenomgång inom området. Till en början användes sökordet Employer Branding 

för att skapa en grundläggande förståelse och att kartlägga tidigare forskning. Under 

litteraturstudien framträdde fler begrepp som var väsentliga, såsom Employer Value 

Proposition, Realistic Job Preview, identifiering, Psykologiska kontrakt som kan relateras på 

ett eller annat sätt till fenomenet Employer Branding. Böcker och artiklar är hämtade från 

Umeå Universitetsbibliotek, Mittuniversitetets bibliotek, Google samt Ebsco (artikeldatabas).  

 

För att skapa en så bred förståelse som möjligt om forskningsområdet har denna studie utgått 

från ett abduktivt förhållningssätt mellan empiri och teori. Patel & Davidson (2011) menar att 

abduktion kan ses som en kombination av induktion och deduktion. Deduktion kännetecknas 

av att forskaren drar slutsatser utifrån teori om enskilda fall och Induktion att teori formuleras 

utifrån det insamlat materialet. Denna studie tar hjälp av tidigare forskning samtidigt som den 

följer den så kallade upptäckandets väg genom att förhålla sig öppet till det insamlade 

datamaterialet. Patel & Davidson (2011) anser att det finns risker med att arbeta abduktivt, 
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forskare är enligt dem färgade av forskning samt sin egen erfarenhet vilket leder till att 

forskning inte startar förutsättningslöst. Vi som författare till denna studie har genom vår 

medvetenhet därför försökt att förhålla oss så neutralt som möjligt till studieobjektet och det 

insamlade datamaterialet.  

Vidare valde vi en fenomenologisk forskningsansats. Fenomenologin har sitt ursprung i den 

filosofiska forskningen och har ett fokus på meningskapandet hos människan (Fejes och 

Thornberg, 2009). Fenomenologin beskrivs av Fejes och Thornberg (2009) som en lämplig 

metod när forskaren vill utgå från ett empiriskt material som är grundat på erfarenhet. Vidare 

beskrivs den fenomenologiska forskningsansatsen bygga på ett meningsskapande samspel 

mellan människan och objektet som studeras. Utifrån detta bildar människan en 

fenomenologisk bild, det vill säga en bild av verkligheten som vi upplever den. Denna metod 

är passande att använda då den synliggör det utforskade fenomenets essens. Essensen kan 

förklaras som “det oföränderliga” alltså det som gör tinget till vad det är. Till skillnad mot 

essens finns exsistens vilket förklaras som “ det föränderliga“ (Fejes och Thornberg, 2009). 

Fenomenologi passar denna studie då vi vill synliggöra kärnan i upplevelsen om CSN som 

arbetsgivare.  

 

5.2 Urval 

Denna studie tar sikte på medarbetarna i fallorganisation CSN. Avgränsningen i urvalet har 

baserats på att studien riktar sig mot en specifik avdelning, i detta fall IT-avdelningen. 

Organisationen ser IT-avdelningen som ett prioritetsområde då framtida pensionsavgångar 

kommer att påverka personalomsättningen inom denna avdelning. Urvalet drogs ur denna 

grupp av medarbetare och ger således en bild av organisationen från IT-avdelningens 

perspektiv. Anledningen till att vi inte involverade hela organisationen i denna studie är 

främst att det skulle vara alltför tidskrävande med hänsyn till studiens omfattning. Dessutom 

är en kvalitativ intervjustudie troligtvis inte den bäst lämpade metodvalet för att studera hela 

organisationen, då hade exempelvis en enkätundersökning varit mer fördelaktigt. 

Generalisering eller överförbarhet som vi valt att kalla det i denna studie beskrivs av Fejes & 

Thornberg (2009) som resultatets applicerbarhet på individer, situationer och händelser som 

inte varit en del av denna studie. Ett avgränsat urval till IT-avdelningen ger oss en sämre 

möjlighet i denna studie till överförbarhet av resultatet till andra delar av organisationen. Vi 
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tror dock att de olika avdelningarna inom organisationen har gemensamma nämnare och att 

resultatet från IT-avdelningen kan vara användbart för andra delar av organisationen. 

I urvalsprocessen tilldelades vi en lista över IT-avdelningens samtliga anställda och utifrån 

den valde vi respondenter genom ett så kallat slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval 

beskrivs av Bryman (2001) som en metod där varje enhet i populationen har likvärdig 

möjlighet att delta i studien. Denna studie tar inte i anspråk att försöka belysa skillnader 

mellan olika grupper av medarbetare utan att tydliggöra likheter som delas av samtliga 

medlemmar i organisationen, då anser vi att ett slumpmässigt urval är lämpligt. Studien 

omfattar 12 intervjuer som fördelades lika mellan författarna och som genomfördes 

individuellt. Mängden intervjuer är främst baserat på den tidsram studien har förhållit sig till. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i kvalitativa intervjustudier tenderar i urvalet att 

vara antingen för litet eller för stort. Om antalet respondenter blir för litet är överförbarhet inte 

möjligt och om det är för stort är en ingående analys inte heller genomförbar (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi anser att 12 intervjuer är en tillräcklig mängd data för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning.  

 

5.3 Genomförande 

Efter att noga ha övervägt tänkbara tillvägagångssätt att besvara studiens syfte och 

frågeställningar föll valet på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Semistukturerade 

intervjuer bygger på interaktion mellan forskaren och intervjuperson, där forskaren har ett 

förutbestämt frågeschema med öppet formulerade frågor. Denna datainsamlingsmetod ger 

forskaren möjlighet att tillägga frågor eller att betona de frågor som upplevs intressant och av 

betydelse (Bryman, 2001). Semistrukturerade intervjuer skapar en god möjlighet att 

undersöka de anställdas uppfattningar om en attraktiv arbetsgivare och därför har vi valt 

denna datainsamlingsmetod. Vi är medvetna om att forskningsintervjun är ett professionellt 

samtal där det ofta förekommer en maktasymetri mellan forskaren och respondenten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Medvetenhet om denna ojämställdhet har vi haft i beaktning genom 

samtliga intervjuförfaranden.    

Intervjuguiden är utarbetad utifrån vår egen tolkning av Dyhre och Parments (2009) IPI-

modell, vilken beskrivs i sitt originalutförande i litteraturgenomgången se (Figur 1). Ett av 

litteraturstudiens syften var att lokalisera en teoretisk modell som skulle underlätta 

datainsamlingen och arbetet med resultat och analys. Dyhre och Parments IPI-modell är ett 
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bra verktyg att kartlägga organisationens Employer Brand och vår tolkning har ett förstärkt 

fokus på medarbetaren och dennes upplevelse av organisationen (se bilaga 1). Modellen 

består av tre teman Identitet, Profil och Image (IPI). I vår tolkning undersöker vi under 

Identitet upplevelsen av vad som är attraktivt och unikt med arbetsgivaren enligt 

medarbetarna. Profil undersöker vilka förbättringsområden medarbetarna upplever inom 

organisationen. I Dyhre och Parments originalutförande syftar denna del av modellen till hur 

ledningen vill att organisationen ska uppfattas. I vår tolkning vill vi istället synliggöra vad 

medarbetarna vill ska förbättras, då förbättringar driver organisationen mot att bli den 

arbetsgivare de vill vara. Den sista delen i modellen, Image, behandlar uppfattningen om den 

yttre upplevelsen av organisationen och den upplevelsens betydelse för medarbetaren. 

Intervjuguiden utvärderades med hjälp av en pilotintervju. En pilotsintervju är positiv i den 

bemärkelsen att den kan synliggöra eventuella oklarheter i intervjuguiden. 

 

5.4 Databearbetning och Analys 

Det insamlade datamaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av de kategorier vi 

byggt upp i vår intervjuguide. I materialet sökte vi efter det som i fenomenologin kallas för 

det utforskade fenomenets essens (Fejes & Thornberg, 2009). Essensen i denna studie är 

medarbetarnas gemensamma uppfattning om CSN som arbetsgivare. För att underlätta 

tolkningen av materialet började vi med att färglägga underlaget med hjälp av 

markeringspennor. Genom att markera de delar som hörde samman med intervjuguidens 

teman kunde vi enkelt skapa oss en tydlig överskådlighet i materialet. Av liknande svar 

utformade vi sedan längre uttalanden in till mindre övergripande teman, detta för att göra det 

enklare för oss att kunna se vilka respondenter som hade liknande åsikter. Denna metod kan 

liknas med det Fejes och Thornberg (2008) kallar meningsbärande enheter och beskrivs som 

nödvändigt att använda för att kunna upptäcka olika skiftningar i meningsinnehållet. Slutligen 

skapade vi efter noggrann bearbetning av materialet studiens centrala teman, vilket gav oss en 

god uppfattning om medarbetarnas upplevelser. Bryman (2011) menar att denna metod är bra 

då den gör intervjuerna mer lätthanterliga i den vidare analysprocessen. 

 

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet & pålitlighet 

Inom kvalitativ forskning ses mätningen av validitet och reliabilitet inte lika självklar som i 

den kvantitativa forskningen. Bryman (2011) menar att anledningen till att forskare inom 

kvalitativ forskning inte använder dessa begrepp är på grund av att tillämpningen av dessa 
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kriterier inte ses som lika applicerbara. Inom den kvalitativ forskning används istället begrepp 

som tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011). Att stärka 

tillförlitligheten och trovärdigheten inbegriper att både strikt förhålla sig till de etiska 

riktlinjerna, samt att redovisa det färdigställda materialet, detta för att säkerställa att de 

uppfattningar som påträffats om situationen är korrekt (Bryman, 2011). Denna studie har 

förhållit sig till det moment som Bryman (2011) beskriver ovan. Detta genom att i hela 

studien vara noggranna med både de etiska ställningstaganden vi använt oss av, samt att ha en 

fortlöpande dialog med uppdragsivaren och handledare. Detta för att förhindra missförstånd 

och för att kontinuerligt förvisa sig om hur processen fortlöper. Bryman (2011) diskuterar 

vidare att överförbarhet handlar om hur väl en studie går att överföra till andra kontexter. 

Detta upplever vi som möjligt med tanke på att andra organisationer kan undersökas på 

liknande sätt som i vår studie, samt att den noggrant utarbetade intervjuguiden kan användas i 

en annan kontext och i en annan organisation. Begreppet pålitlighet beskrivs enligt Bryman 

(2011) som motsvarigheten till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. För att säkerställa 

pålitligheten ska forskaren kontinuerligt förhålla sig kritisk genom att anta ett granskande 

synsätt, något vi haft i åtanke under studiens alla olika delar. 

  

5.6 Etiska ställningstaganden 

Under hela studiens genomförande tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa 

riktlinjer är Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(VR 1). På vetenskaprådets hemsida beskrivs dessa etiska riktlinjer som nödvändiga att ha i 

anspråk för att utgå med god forskningssed. Respondenterna informerades utförligt innan 

intervjuerna startades om studiens syfte och att information som framkommer endast kommer 

att används till studien. Efter den inlednande informationen fick respondenten möjlighet att 

ställa frågor och genom denna dialog kunde vi undvika att någon respondentent skulle känna 

sig kränkt eller utn ttjad. Detta förfarande stärker informationskravet samt nyttjandekravet 

och är nödvändigt för att respondenten ska känna sig bekväm i situationen samt ha vetskap 

om vad studiens kommer att användas till (Bryman, 2001). Vidare var vi noggranna med att 

redogöra att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst kunde välja att 

avsluta eller att inte besvara frågor. Detta stödjer samtyckeskravet vilket innebär att 

deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan (Bryman, 2001).  

 

Då intervjuerna är anonyma valde vi att kontakta våra respondenter via företagets växel, detta 
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för att inte riskera respondenternas anonymitet.  Vi undvek även mailkonversationer och 

kontakt med ansvarig chef, dessa åtgärder stärker yttligare konfidentialiteten för 

respondenterna. Med konfidentalitet menas att data som kan identifiera deltagarna i studien 

inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009) För att säkerställa konfidentialiteten 

raderades ljudinspelningarna direkt från mediaspelaren efter att transkriberingen var slutförd, 

detta för att säkerställa att informationen vi samlat in inte finns kvar i ljudform. 

Textdokumenten med det transkriberade datamaterialet raderades även de efter analysen var 

avslutad. I databearbetning och analys användes inte namnuppgifter, kön, yrkestitel eller ålder 

vid exempelvis citat. Detta för att ytterligare stärka konfidentialiteten som många av 

respondenterna uttryckte som en förutsättning för deltagande. Slutligen återges resultatet i 

denna studie på ett sätt som inte ska kunna avslöja någon av respondenterna. Resultatet 

återges i generella slutsatser och där uttalande används är det med största hänsyn till 

respondentens säkerhet.  

 

6. Resultat  

För att lättare ha möjlighet att följa resultatet i denna studie upprepas därför dess syfte. Syftet 

är att försöka synliggöra de faktorer som medarbetarna upplever som attraktiva med 

organisationen. Studien tar även sikte på att försöka förstå hur de anställda identifierar sig 

med organisationen. Resultatet redovisas utifrån den så kallade IPI-modellen som är 

framtagen av Dyhre och Parment (2009) och kommer fungera som teoretisk referensram i 

resultatpresentationen. I studien har vi valt att utforma en egen tolkning av denna modell som 

i en större utsträckning utgår från medarbetarnas perspektiv än originalet. De centrala teman 

som framträder i resultatet redovisas under tre huvudkategorier: Identitet, Profil och Image. 

 

6.1 Identitet  

Identitet är de aspekter som de anställda anser vara positiva med den arbetsgivare de har i 

dagsläget. Respondenternas svar på frågor rörande vad som är bra med deras nuvarande 

arbetsgivare, vad som är unikt och vad som är mest attraktivt i deras dagliga arbete har lett 

fram till ett antal teman. Hur de anställda identifierar sig med organisationen redovisas även 

det i denna del av resultatet under rubriken identifiering. 

 

6.2 Attraktiva faktorer 
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6.2.1 Gemenskap 

Samtliga tolv respondenter har berört vad vi valt att kalla Gemenskap. Gemenskap beskrivs 

som något positivt och en aspekt av arbetsgivaren som är attraktiv. Gemenskap kan ta sig i 

uttryck på olika sätt men ofta återger respondenterna liknande beskrivningar av detta 

fenomen. En vanlig beskrivning kan vara att ha trevliga kollegor, trevlig arbetsmiljö, 

informell stämning och en hög samarbetsvilja. Respondenterna hänvisningar då till vad de 

kallar “ S -andan” som är ett uttr ck för att gemensamt arbeta mot uppsatta mål. En av 

respondenterna uttrycker att det aldrig har varit mödosamt att gå till sitt arbete och detta 

kopplas samman till den goda gemenskapen som upplevs på arbetsplatsen. 

 

[...]Vi kunde vara här, spela roll om det var natt mellan lördag och söndag, 

behövdes det så kom folk in, det var aldrig något problem. Alla ställde upp och 

alla hjälpte till. 

 

Däremot är det flera av respondenterna som anser att gemenskapen inom organisationen var 

ännu tydligare tidigare, men att den finns kvar i dagsläget om än i en mindre utsträckning. Det 

som respondenterna refererar som tidigare är i de flesta fall innan den senaste 

organisationsförändringen.  

 

6.2.2 Förmåner 

Förmåner genomsyrar samtliga respondenters svar i en mer eller mindre stor utsträckning. 

Organisationens förmåner anses vara en attraktiv faktor med dem som arbetsgivare. De 

förmåner som anses vara attraktiva är främst generöst med semester, lönenivå och friskvård. 

Förmånen att ha en högre ersättning vid föräldraledighet är ett exempel på en förmån som 

upplevs vara positivt associerat med att vara anställd hos CSN. En annan förmån som frekvent 

förekommer är det som kallas avtalstid. Avtalstid är en form av flextid där den anställde kan 

ta ledigt kortare perioder när verksamheten tillåter det. Respondenterna intar ofta ett 

jämförandeperspektiv mellan statliga myndigheter och privat sektor när de berättar om 

organisationens förmåner.  

 

[…]jag har väldigt svårt att se hur jag skulle kunna jobba privat som förälder. 
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CNS:s förmåner anses vara likvärdiga med andra myndigheters, men bättre än dem inom 

privat sektor. Ett antal av respondenterna har ett förflutet inom privat sektor och hos dem är 

tongångarna positiva om CSN:s förmåner. Några av respondenterna resonerar att de tror att 

bra förmåner såsom semester är viktigare för äldre medarbetare. En av de tillfrågade 

uttryckter att den hellre väljer lägre lön och en längre semester nu när den blivit äldre. Men 

samtidigt så säger respondenten att lönenivån inom organisationen i dagsläget ligger på en bra 

nivå. Sammantaget är organisationens förmåner attraktiva med en väl avvägning mellan 

lönenivå och ledighet.  

 

6.2.3 Utveckling 

En attraktiv faktor som är kopplad till konkreta arbetsuppgifter är att de anställda i en hög 

grad arbetar med utveckling. Många av respondenterna beskriver att det roligaste med sin 

egen arbetsroll är att arbetet präglas av utveckling. Utveckling kan komma i uttryck genom att 

det är ett högt tempo samt ett fokus på förbättringar och förändringar i processer, system och 

verksamheten. Respondenterna anser att utveckling är uttryck för något positivt och 

spännande samt att utveckling i organisationen leder till individuell utveckling. Utveckling 

präglas av att medarbetarna själva kan skapa och genomföra förbättringar i den verksamhet de 

verkar. 

 

[…]Så det är ju det där med att skapa nya grejer och se till så att det blir 

implementerat och fungerar. 

 

Samlingsbegreppet utveckling har vuxit fram genom att många respondenter beskriver det 

som en synonym till förbättringar och förnyelse, samt att det i någon mån är närvarande i 

deras arbetsvardag. En av de tillfrågade beskriver exempelvis effektivisering som en form av 

utveckling och att effektivisering är den mest spännande delen i dennes arbetsvardag.  

 

6.2.4 Utvecklingsmöjligheter 

En attraktiv aspekt av fallorganisationen CSN är upplevelsen av att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter. Många anställda har lång tjänstgöringstid inom organisationen och en 

av drivkrafterna att stanna kvar har varit möjligheten att testa olika roller och arbetsuppgifter. 

En del av respondenterna har ett förflutet i andra delar av organisationen som inte är IT-

relaterade och har genom utvecklingsmöjligheter hamnat på IT-avdelningen. Möjligheten att 
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utvecklas internt ses som något positivt och flera av respondenterna uttrycker att de inte skulle 

ha varit i organisationen idag om det inte varit för denna aspekt.  

 

[…]om jag har sagt såhär, det här skulle jag vilja prova, då är det ingen som sagt 

att det där kan inte du. 

 

Utvecklingsmöjligheter tar sig i uttryck både vertikalt genom mer ansvar och horisontellt, 

genom andra typer av arbetsuppgifter. I fallorganisationen upplevs ansvar ofta vara att få mer 

avancerade arbetsuppgifter samt ett ökat förtroende från chefer. Utvecklingsmöjligheter i en 

hierarkisk benämning förekommer i en låg utsträckning i detta resultat. Direkta karriärvägar 

upplevs inte som tydliga i organisationen utan det verkar vara genom mer informella vägar 

som möjligheterna till utveckling har dykt upp. De flesta av de respondenterna vi varit i 

kontakt med har idag andra arbetsuppgifter än vad de hade när de påbörjade sin anställning i 

organisationen. Det kan ses som ett resultat av att medarbetarna väljer att ta chansen till 

individuell utveckling internt. 

 

6.2.5 Organisationsnytta 

Att se ett värde i det arbete medarbetaren utför framträder som en attraktiv faktor. Att arbeta 

mot fastställda mål och att ha en förståelse för att arbetet leder till nytta för en tredje part är en 

drivkraft hos medarbetarna. En tendens i respondenternas svar är att de sätter sig själv och sin 

arbetsinsats i ett större perspektiv när de beskriver sitt arbete. När de arbetsuppgifter som 

genomförs kan kopplas samman med en slutkund antingen internt och externt känner sig den 

anställde behövd. Att som anställd uppleva sig vara behövd av organisationen är attraktivt hos 

arbetsgivaren och de anställda beskriver då en känsla av meningsfullhet. Temat 

organisationsnytta beskriver i stora drag att den anställde genom dess arbetsuppgifter tillför 

nytta till organisationen. En av de tillfrågade respondenterna beskriver fenomenet 

organisationsnytta på ett sammanfattande sätt: 

 

 

[...]En annan sak är att jag får göra skillnad, på det sätt att det jag gör värdesätts 

och det ger mig hög tillfredställelse. Det jag levererar är något som gör nytta och 

som används och är efterfrågat. 
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6.2.6 Organisationens storlek 

Det sista temat som är framträdande bland de attraktiva faktorerna är organisationens storlek. 

CSN har drygt 1000 anställda i hela sin organisation och klassas som en mindre myndighet. 

Flera av respondenterna har ett förflutet eller erfarenhet av andra större myndigheter och 

storleken på CSN:s organisation anses vara något positivt. De anställda ser sig ha en bättre 

helhetssyn av organisationen när den är mindre. En av respondenterna jämför och beskriver 

skillnader mellan en stor och en mindre myndighet genom sin egen erfarenhet på följande 

sätt:  

 

[...]Skillnaden är att det är lite mer fart och öppnare än min tidigare arbetsplats. 

 

I vissa aspekter kan fördelarna med en liten myndighet angränsa till temat gemenskap. Ofta 

upplevs fördelarna med organisationens storlek vara att den är informell, kontakterna är nära 

till hands och en hög kännedom om andra medarbetare inom myndigheten. Respondenterna 

lägger ofta fram ett jämförandeperspektiv mot andra större myndigheter i Sundsvallsregionen, 

och de fördelar som är förenade med att arbeta i en mindre myndighet. En mindre myndighet 

upplevs vara mer öppen och ha kortare ledtider än i en stor myndighet. Att huvudkontoret är 

lokaliserat till Sundsvall upplevs också det vara attraktivt då det minskar resor i arbetet. CSN 

har lokalkontor på ett flertal orter i Sverige men för de anställda på huvudkontoret så verkar 

resor i tjänsten vara begränsade och ses som något positivt. 

 

6.3 Identifiering 

6.3.1 Uppdraget 

Hälften av respondenterna uttrycker i någon form att organisationens uppdrag präglar deras 

arbete. En av respondenterna beskriver att uppdraget innebär att administrera och utbetala 

ekonomiska medel och lån och på så sätt ge individer en möjlighet att studera. Detta uttalande 

visar på en djupgående förståelse för organisationens uppdrag och vision. Vidare anses 

uppdraget vara viktigt och uppfylla en viktig samhällsnytta.  

 

Vi sitter inte här för att någon av våra chefer ska tjäna mer pengar, utan vi gör ju 

en insats att alla ska kunna studera och läsa även om man inte har så mycket 

pengar. 
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På frågan om medarbetarna är stolta med sin arbetsgivare finns inget entydigt svar, vissa 

anställda känner en stolthet och andra inte, men i vilket fall är uppdraget viktigt för många av 

de anställda. Att göra studier möjliga är CSN:s vision och visionen återkommer i flera av 

respondenternas svar. En av respondenterna uttrycker att den inte är stolt över organisationen 

men att uppdraget “att göra studier möjliga” är positivt. Respondenterna hänvisar ofta till att 

slutkunden är studenterna och att det är för dem de arbetar. Om de anställda har kundkontakt 

verkar inte ha någon inverkan på känslan att arbetet är relaterat till slutkunden. Att slutkunden 

i hög utsträckning är ungdomar verkar ha en positiv inverkan på respondenternas känsla av 

uppdragets betydelse. Flera av respondenterna beskriver organisationens uppdrag som viktigt 

eftersom det är Sveriges ungdomar som är den främsta kundgruppen.  

 

6.3.2 Kollektiv 

Många anställda har en lång anställningstid inom organisationen och de identifierar sig ofta 

med något som vi valt att kalla kollektiv. Ett mönster som framträder är att anställda med 

kortare anställningstid inte uppvisar denna identifiering i lika hög grad som de med längre 

anställningstid. Medarbetare med lång anställningstid anser att de med kortare arbetstid inte 

besitter den kollektiva känslan i lika hög grad som dem själva, och de tror att detta kan bero 

på förändringar på arbetsmarknaden.  

 

Temat kollektiv är i stora drag synonymt med det vi tidigare i resultatet benämnt som 

gemenskap. En kollektiv identifiering är ett uttryck för att de anställda har en benägenhet att 

identifiera sig med kollektivet framför arbetsgivaren som helhet. Kollektivet är i vissa fall den 

avdelning där individen arbetar och för andra lite mer otydligt beskrivet som kollegor eller 

arbetskamrater. Genomgående i resultatet är att de anställda inte identifierar sig med CSN 

som varumärke eller som organisation, men att de däremot anser att organisationens uppdrag 

är viktigt. Respondenterna beskriver en känsla av gemenskap och stolthet att de tillsammans 

åstadkommer uppdraget, det vill säga servicen till dess kundkrets. En av respondenterna ger 

följande beskrivning: 

 

Jag är stolt över att vi tillsammans här klarar av de uppgifter vi har uppsatt att 

göra. 
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6.4 Profil 

I denna del av resultatet redovisas det som medarbetarna ser som utvecklingsområden hos 

organisationen. Profil synliggör förbättringar som kan hjälpa en organisation att förbättras och 

bli den arbetsgivare de vill vara. I intervjuerna med medarbetarna framträder fyra centrala 

teman som redovisas nedan.  

 

6.4.1 Informationsbrister 

Nio av tolv respondenter upplever att informationsspridningen är något som bör förbättras 

inom organisationen. I det flesta svar upplever respondenterna att bristande information 

skapar en negativ stämning samt en oro hos de anställda. Bristande information upplevs vara 

information som organisationsledningen inte tillhandahåller men som de anställda tror sig 

behöva. Många upplever att en bidragande faktor till denna problematik är att det har skett 

många omorganiseringar och förändringar vilket bidrar till att medarbetarna inte riktigt vet 

vad de ska ta till sig för information när den väl kommer till dem. En respondent har beskrivit 

detta på ett följande sätt: 

 

Jag kan tycka att informationen har varit rätt dålig från högre perspektiv. Vi har 

bara känt på oss att något ska hända, men inte fått någon direkt information, 

vilket skapar oro. 

 

Vidare påpekar en respondent att det gäller att hålla informationen till de anställda i fas med 

vad som händer i organisationen. Det är inte bra om medarbetare börjar gissa vilka 

förändringar som skall ske, då det kan leda till att anställda bildar sig egna och ofta felaktiga 

uppfattningar. En annan respondent ser det mer som en ledningsproblematik:  

 

Det känns som om ledningen inte vet riktigt vart de vill, utan prövar sig fram på 

bekostnad av andra. 

 

Detta upplever respondenten beror på att ledningen inte hinner med att sprida informationen 

neråt i leden innan något nytt händer eller föreslås. De anställda belastar sällan sina närmaste 

chefer för informationsbristen utan menar att cheferna troligtvis inte blir delgivna all den 

information som bör vara tillgänglig. 
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6.4.2 Oklara direktiv 

I åtta av tolv intervjuer framkom det att respondenterna upplevde sig ha oklara direktiv som 

medför att de känner sig osäkra på vad som är fokus i deras arbete. De oklara direktiven som 

respondenterna beskriver beror ofta på beslut inom korta tidsramar vilket medför att 

organisationen och arbetssätt ofta förändras, en respondent förklara det som: 

 

När det händer mycket runt omkring oss så får vi inte det vi behöver och då dras 

mattan bort under oss och någon beslutar någoting någon annanstans och då går 

det väldigt fort. 

 

En respondent menar vidare på att de oklara direktiven gör att organisationen aldrig blir stabil 

vilket medför en viss tvivelaktighet på vart ledningen är på väg och vad som ska hända 

härnäst. Respondenterna menar att känslan att ha oklara direktiv kan skapa en inre oro som får 

en negativ inverkan på individen. Vidare menar en respondent att organisationen inte har en 

klar målbild vilket också kan vara en bidragande faktor till detta förbättringsområde. 

 

6.4.3 Kommunikationsbrist 

Åtta av tolv respondenter upplever att kommunikationen och kommunikationsvägarna kan 

förbättras inom organisationen. En respondent menar att det behövs bättre kommunikation 

och inblick i organisationens processer. Risken är annars att arbetet stannar på en högre nivå 

och inte når medarbetarna. En annan respondent upplever att den största bidragande faktorn 

till bristande kommunikation är den höga förekomsten av förändringar. En respondent 

förklara det på följande sätt: 

 

[…]Ledningen och chefer förmedlar inte och då skapas det ryktesspridning.[…] 

De känns som om de håller sig för sig själv på något vis. 

 

En annan respondent påtalar att det blivit sämre delaktighet i diskussioner mellan chefer och 

medarbetare, vilket medfört att den raka dialogen mellan chefer och medarbetare fallit bort. 

Det har tidigare funnits en mer gemensam spridning och delaktighet om vad som ska hända i 

vardagen, och att det nu finns en känsla att ledningen styr organisationen mer i raka led 

uppifrån och ned. Detta är något som respondenterna belyser och tror bidrar till ett dämpat 
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kommunikationsflöde. Upplevelsen att det behövs bättre kommunikationsvägar genomsyrar 

majoriteten av de tillfrågade respondenternas svar. Många anser att kommunikationen 

behöver förbättras i båda riktningarna och den upplevelsen är återkommande hos 

respondenterna. Det är viktigt med en bra dialog mellan medarbetare och chefer, både uppåt 

och neråt svarade en respondent. En annan respondent beskriver nuläget och problematiken 

med den: 

 

Det känns som att man jobbar jättehårt där uppe och att man försöker få ner det, 

men att det stannar en del saker på vägen och det som kommer ner är lite 

knapphändigt. 

 

6.4.4 Brist på delaktighet 

Ytterligare en aspekt inom organisation som respondenterna ser som ett förbättringsområde är 

det vi valt att kalla för brist på delaktighet. De anställda har en önskan om att få vara mer 

delaktiga i fler processer än vad de är i dagsläget. Hälften av respondenterna upplevde att de 

saknade delaktighet i någon form i sin arbetssituation. En respondent upplevde att den tidigare 

“vi-känslan” nu mer har övergått  till en känsla av “vi och dom”. Det beskrivs vidare bero på 

upplevelsen att ledning och medarbetarna i organisationens inte är sammstämmiga. Många 

kopplar ihop detta med dialog och delaktighet och hänvisar till ett bredare 

medarbetarperspektiv. En respondent anser att det beror på chefernas position: 

 

Ja det är chefernas situation. De gör så gott de kan men de hinner inte med. Jag 

kan tycka att vi blir försummade och bortglömda. 

 

Vidare förklarar respondenten att detta gör att medarbetarna inte känner sig delaktiga och 

uppmärksammade, att utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar genomförs av ren 

pliktskyldighet istället för att lyssna på vad medarbetarna har att säga. Dessutom beskriver 

respondenten att om saker inte behandlas direkt så glöms de bort och medför att nödvändiga 

förändringar inte genomförs. En annan respondent upplever en liknande tendens i relationen 

mellan ledning och medarbetare och menar att ledningen den senaste tiden inte har frågat 

medarbetare vid förändringar vilket upplevs som negativt. En medarbetare beskriver bristen 

på delaktighet som en försämring eftersom medarbetarna har en hög kompetens och kunskap 

vilket är värt att ta till vara på och då framförallt i förändringsprocesser.  
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Vidare redogör respondenten att cheferna inte enbart ska rådfråga medarbetarna, men att de 

bör göra det som ett komplement för att få så många infallsvinklar och perspektiv som möjligt 

på problemställningarna inom organisationen. En annan respondent anser att den försämrade 

“vi-känslan” bidrar till en osäkerhet om vart organisationen är på väg, minskad solidaritet 

samt att negativ energi skapas när medarbetarna oroar sig för vad de skall göra här näst. 

 

6.5 Image 

I denna studie tolkar vi image som den uppfattning som utomstående har om den aktuella 

organisationen. Vi har valt att undersöka image ur medarbetarnas perspektiv och då genom 

medarbetarnas egen uppfattning innan de påbörjade sin anställning. Vi har även frågat 

respondenterna hur de tror att andra upplever CSN som arbetsgivare och vad den 

uppfattningen har för betydelse. 

 

6.5.1 Låg kännedom 

När respondenterna blev tillfrågade varför de sökte sig till organisationen samt vilka 

förväntningar de hade är resultatet entydigt. Respondenternas kännedomen om organisationen 

var låg. Åtta av tolv respondenter uttrycker att de hade en liten eller en obefintlig kännedom 

om organisationen och vad de kunde förvänta sig av att arbeta där. De tillfrågade har sökt sig 

till organisationen av olika anledningar som exempelvis att bekanta arbetade i organisationen, 

via platsannonser, praktikplatser eller att ha kommit i kontakt med organisationen genom 

tidigare konsultuppdrag. Flera av respondenterna uttrycker att det är en ren slump att de 

arbetar på CSN. Ingen av de tillfrågade uppgav att de valde CSN av en vilja att primärt arbeta 

i just denna organisation. En av respondenterna sammanfattar hur den låga kännedomen om 

organisationen kan exemplifieras: 

 

Jag hade inga förväntningar innan. Nej, men jag visste inte så mycket heller.  

 

6.5.2 Upplevd yttre uppfattning 

Samtliga respondenter fick besvara frågan hur det tror att människor i deras omgivning 

uppfattar deras arbetsgivare. Resultatet som redovisas är den upplevda uppfattning som 

allmänheten i Sundsvallsregionen har om organisationen. Resultatet visar att uppfattningen 
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om organisationen är splittrad, men att det vanligast förekommande svaret är att 

organisationens rykte i de anställdas omgivning är negativt. Det negativa ryktet ska ha sin 

grund i den omorganisation som organisationen genomgått relativt nyligt. De medarbetare 

som blivit varslade och de som frivilligt valt att lämna organisationen kan ha en negativ 

inverkan på allmänhetens uppfattning om organisationen enligt respondenterna. 

 

 

[...]Först sa de upp 15 stycken och sedan är det många som sagt upp sig själv på 

produktionen och så. […]De får ju nya jobb så att det är inte bra för 

ryktesspridningen. 

 

 

Att det stundtals har varit svårt att komma i kontakt med organisationens kundservice 

kan även det påverka ryktet negativt. Även om kötiderna organisationen har idag 

snarare är kortare än vad de var tidigare så tror vissa att den negativa uppfattningen om 

organisationens kundservice kvarstår. Kundservice ses som en källa till allmänhetens 

bild av organisationen och det återkommer i flera av respondenternas beskrivningar. Ett 

antal av respondenterna anser till skillnad från majoritetet att organisationen har ett 

positivt rykte. Samtliga av dessa respondenter uppger att ryktet var sämre tidigare och 

att det snarare har förbättrats på senare tid. Detta försvårar tydandet av resultatet rörande 

allmänhetens uppfattning om organisationen. Resultatet är tvetydigt då vissa 

medarbetare anser att ryktet blivit bättre och andra att ryktet blivit sämre den senaste 

tiden. 

 

6.5.3 Den upplevda yttre uppfattningens betydelse 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt hur andra människor uppfattar deras 

arbetsgivare. Dels i en positiv bemärkelse att de blir stolta om andra anser att deras 

arbetsgivare är attraktiv, men även att andras uppfattning kan ha en negativ inverkan på 

känslan av att arbeta i organisationen. Flera av respondenterna beskriver en hypotetisk 

situation där de inte gärna berätta om sin arbetsgivare ifall organisationens rykte hos 

allmänheten är negativt. Däremot anser ett fåtal av respondenterna att upplevd yttre 

uppfattning inte alls är av betydelse. En av respondenterna uttrycker att andras uppfattning 

inte alls är viktigt: 
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[…]sen om grannen tycker, hur kan du jobba där? då får han tycka det. 

 

Intervjuerna pekar dock på att de allra flesta anser att andras uppfattning är viktigt och att det 

påverkar dem på ett eller annat sätt. 

 

6.6 Resultatsammanfattning 

 

Figur 2: Resultatsammanfattning utifrån IPI-modellen 

 

Resultatet av de tolv intervjuer som genomfördes i fallorganisationen resulterade i ett antal 

attraktiva faktorer, ett antal förbättringsområden och en bild av medarbetarnas upplevelse av 

organisationens externa uppfattning. De attraktiva faktorer som var framträdande i resultatet 

var gemenskap, förmåner, utveckling, utvecklingsmöjligheter, organisationsnytta och 

organisationens storlek. När det gäller identifiering tenderar respondenterna att identifiera sig 

med uppdraget som organisationen är belagda att utföra. Identifiering sker även med 

kollektivet som är grupperingar inom organisationen snarare än organisationen som helhet. 

De förbättringsområden som belyses i intervjuerna var informationsbrist, oklara direktiv, 
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kommunikationsbrist och brist på delaktighet. Samtliga förbättringsområden kan kopplas till 

den organisationsförändring som organisationen är inne i för tillfället. Organisationens 

medlemmar hade i överlag låg kännedom om organisationen innan de påbörjade sin 

anställning. Vidare är den upplevda yttre uppfattningen om organisationen inte enhetlig. De 

flesta respondenter tror att organisationens rykte är negativt då däremot andra anser att de har 

ett positivt rykte bland allmänheten. Medan de allra flesta anser att andras uppfattning om 

arbetsgivaren påverkar dem på ett eller annat sätt.   

 

7. Analys och Diskussion 

I analysen kopplas resultatet samman med de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för denna studie. Analysen presenteras på samma sätt som i resultatet, nämligen utifrån IPI-

modellen. I denna del av studien länkar vi även samman våra egna tankar i relationen till 

resultat och de teoretiska utgångspunkterna. 

 

7.1 Identitet 

7.1.1 Attraktiva faktorer 

Genom intervjuer med de anställda framträder ett antal faktorer som anses vara attraktiva med 

organisationen, i det här fallet fallorganisationen CSN. De mest frekventa faktorerna var 

gemenskap, förmåner, utveckling, utvecklingsmöjligheter, organisationsnytta och 

organisationens storlek. Amber och Barrows (2005) definition av Employer Branding som en 

uppsättning av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som är förenad med 

anställning hos organisationen passar ganska väl in på de attraktiva faktorer som framkommit 

i denna studie. Det bör tilläggas att även andra attraktiva faktorer förekom i respondenternas 

svar om än mindre frekvent. Maxwell och Knox (2009) fann i deras studie att attraktiva 

attribut hos arbetsgivaren kan variera mellan olika organisationer. I vår studie kan vi se att de 

attraktiva attributen varierar även internt inom organisationen. Vidare anser Maxwell och 

Knox (2009) att olika organisationer har olika attribut som anses vara attraktiva av dess 

anställda. Vi tror att det i en stor organisation kan ske en segmentering genom avdelningar 

och grupper. Denna segmentering kan möjligen skapa olika uppfattningar om organisationen i 

dess olika delar. Detta resonemang styrks av Alvesson och Svenningsson (2008) som menar 

att individer kan tolka organisationen på olika sätt, dels genom arbetsuppdelning men även 

genom kulturella skillnader såsom ålder och kön. Att det däremot skulle finnas variationer i 

uppfattningen om attraktiva faktorer bland män/kvinnor och åldersgrupper finner vi inte stöd 
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för i denna studie. Vi ser snarare att anställda med olika typer av arbetsroller har större 

variation i sin uppfattning om attraktiva faktorer. Alnıaçık och Alnıaçık (2012) kom dock 

fram till i sin kvantitativa studie att det finns variationer inom kategorierna kön och ålder vad 

gäller attraktiva faktorer med arbetsgivaren. Vår studie riktar sig inte primärt mot att finna 

variationer bland de anställda utan snarare vad de har gemensamt. En annan infallsvinkel i 

studien med ett utvecklat jämförandeperspektiv hade säkerligen kunnat frambringa eventuella 

variationer även i denna organisation. 

 

7.1.2 Identifiering 

I fallorganisationen identifierar sig medarbetarna främst med organisationens uppdrag och det 

vi kallar för kollektiv. Hogg och Terry (2012) menar att stark identifiering sker när 

organisationen är högt ansedd, har en stark image och upplevs ha en identitet som förstärker 

individens eget självförtroende och ger den en definition av sig själv. Hur starkt medarbetarna 

identifierar sig med CSN som organisation är svårt att säga i denna studie, men endast ett fåtal 

av respondenterna ansåg sig vara stolta över arbetsgivaren. Stolthet kan ses som ett uttryck för 

identifiering och resultatet i denna studie skulle då kunna tolkas som att identifieringen är låg. 

Hogg och Terry (2012) menar att hög grad av identifiering är associerat med en rad positiva 

effekter såsom lägre sjukfrånvaro och att organisationen även tillgodoser psykologiska behov 

hos individen. En tydligare identifiering med fallorganisationen kan vara något som är 

eftersträvansvärt då det har positiva utfall för både individ och organisation. 

 

Vidare kan stark identifiering även skapa negativa effekter som exempelvis ingroups i 

organisationen (Hogg, Terry, 2012). Tajfel (1974) visade i sin forskning att ingroups växer 

fram om den grupp som individen identifierar sig med skiljer sig från den grupp som den 

jämför sig med, en så kallad outgroup. Vi har inte sett några tendenser till ingroups i vår 

studie och det är positivt. Samtidigt kan avsaknaden av ingroups vara en indikation på att 

identifieringen inte är så stark som organisationen skulle önska. Alvesson och Sveningsson 

(2008) menar att det är viktigt för medlemmarna i en organisation att den står för något unikt 

för att de ska identifiera sig med den. Vi kan i vår studie se att hälften av respondenterna 

uppger att organisationens uppdrag påverkar deras arbete. Uppdraget “att göra studier 

möjligt” anses vara något positivt och unikt eftersom det enbart är CSN som utför detta 

uppdrag. Att uppdraget är unikt kan förklara varför respondenterna uppger detta som viktigt 

för dem. Organisationens uppdrag och organisationens kundgrupp anses vara viktigt för dess 
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anställda och detta kan vara ett område som är värt att ytterligare styrka från ett 

ledningsperspektiv för att öka identifieringen. 

 

Respondenterna tenderar att identifiera sig med grupperingar inom organisationen eller med 

en avdelningstillhörighet. Ingen av de tillfrågade uttryckte att de identifierade sig med 

organisationen som helhet. Organisationen ses troligen inte som en grupp då dess medlemmar 

inte anser sig tillhöra samma sociala kategori och inte dela ett engagemang om definitionen 

och värdet av organisationstillhörigheten (Tajfel & Turner, 1986). Däremot är 

avdelningstillhörigheten troligtvis starkare än organisationstillhörigheten och då fungera som 

en indirekt identifiering med CSN som organisation. Alvesson och Sveningsson (2008) menar 

att det förekommer att anställda identifierar sig med exempelvis avdelning eller position när 

organisationen anses vara abstrakt eller flertydig. Om detta kan vara fallet i fallorganisationen 

är svårt att säga, men resultatet tyder på att organisationen som helhet kan anses vara otydlig 

enligt medarbetarna.  

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att Employer Value Proposition (EVP) är en definition av 

den rådande organisationskulturen, ledarstilen, kompetensen, imagen och organisationens 

produkter eller tjänster. EVP är på så vis ett verktyg som kan hjälpa organisationer att 

fastställa dess identitet. Vi anser att EVP är användbart framförallt i stora organisationer med 

många olika förgreningar och verksamhetsområden då det kan hjälpa att skapa en helhetsbild 

av en annars kanske tvetydig arbetsgivare. Som Michaels, Handfield-Jones & Axelrod (2001) 

uttrycker det ska organisationens EVP inte vara en klyscha utan spegla medarbetarens vardag. 

Vi anser att ett EVP kan öka medvetenheten hos befintliga och potentiella medarbetare om 

organisationen samt vad den står för, men även vad medarbetarna kan förvänta sig av 

organisationen. Corbridge och Brine (2013) menar att ett tydligt EVP differentierar 

organisationen och är en väsentlig del i etableringen av arbetsgivarvarumärket. De menar 

även att det är viktigt att uppmärksamma förbättringar som kan åstadkommas i organisationen 

när ett EVP utarbetas.  

 

De attraktiva faktorer som framkommer i denna studie i kombination med 

förbättringsområden är en god grund för ett arbete med EVP i fallorganisationen. Som 

Crobridge och Brine (2013) uttrycker det är medarbetarundersökningar, avskedssamtal och 

utvecklingssamtal en god källa till information för att skapa organisationens egna EVP. I 

organisationer med negativ personalomsättning kan avskedssamtal vara en möjlighet att fånga 
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upp de förbättringar som bör genomföras för att medarbetarna ska trivas och ha en ambition 

att stanna kvar.  

 

Denna studie är intressant då fallorganisationen inte har en uttalad strategi för Employer 

Branding.  Denna avsaknad kan tänkas vara en bidragande faktor till att identifieringen med 

organisationen upplevs vara låg. Vi anser att Michaels, Handfiels-Jones och Axelrods (2001) 

resonemang att organisationer ofta är bristfälliga i sin kommunikation varför potentiell 

arbetskraft ska välja dem som arbetsgivare passar in på fallorganisationen.  Samtidigt är det 

viktigt att i sin kommunikation att inte överdriva de positiva aspekterna av organisationen då 

det kan vara förenat med negativa effekter såsom försämrad arbetsprestation (Buckley, 

Mobbs, Mendoza, Novicevic, Carraher & Beu, 2002). Conference Board uppger i sin 

definition av Employer Branding att arbetsgivarvarumärket fastställer organisationens 

identitet som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett strategiskt arbete med Employer 

Branding kan vara fördelaktigt för att skapa en stark kultur som de anställda kan identifiera 

sig med. Backhaus och Tikoo (2004) menar att framförallt chefer kan använda konceptet 

Employer Branding som ett paraply att samla olika rekryterings och personalaktiviteter och 

därigenom skapa en koordinerad HR-strategi. Vi anser dock att Employer Branding främst är 

lämpad som ett verktyg för HR att samla personalaktiviteter.  

 

7.2 Profil 

I vår studie framträder ett antal områden som organisationen bör förbättra enligt dess 

medarbetare. Bristande information är ett av de mest frekventa svaren. De anställda anser att 

de inte får den information som de behöver och att flertalet omorganisationer är orsaken till 

denna brist. Känslan att organisationen brister i informationen kan ses som ett uttryck för att 

arbetsgivaren i någon mån har brutit mot det psykologiska kontraktet genom förändringar i 

organisationen. Enligt Rousseau (1989) är det psykologiska kontraktet individens tro om att 

det finns en ömsesidig förpliktelse mellan organisationen och den anställde. Jacobsen och 

Torsvik (2009) resonerar att psykologiska kontrakt kan uppstå på olika sätt exempelvis att 

arbetsgivaren har gett den anställde en bra behandling. Omorganisationer och ett försämrat 

informationsflöde kan däremot tänkas vara en kränkning av detta kontrakt.  

De övriga förbättringsområden som identifierats i denna studie såsom oklara direktiv, 

kommunikationsbrist och delaktighet kan även de tänkas vara en kränkning av det 

psykologiska kontraktet. Enligt Rousseau och Guillermo (2013) har fullföljande av 
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psykologiska kontrakt positiva utfall samtidigt som kränkning av dem kan ha negativa 

effekter som försämrad arbetsinsats. Denna studie har inte ett primärt fokus på motivation och 

prestation och därför är det svårt att säga om en upplevd kränkning av det psykologiska 

kontraktet kan ha försämrat prestationen i organisationen. Backhaus och Tikoo (2004) skriver 

i sin studie att psykologiska kontrakt tidigare har präglats av trygghet men att kontraktet i det 

moderna samhället genomgår en förändring. De menar att Employer Branding är en strategi 

för organisationer att marknadsföra de fördelar som organisationer idag fortfarande erbjuder 

dess anställda. I vår studie var de flesta respondenterna 40 år eller äldre och respondenternas 

ålder kan tänkas påverka deras uppfattning om organisationens förpliktelse till den anställde. 

Argument för detta kan vara att de äldre medarbetarna har en annan syn på förpliktelsen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare än de yngre generationerna av medarbetare. 

 

Oklara direktiv är ett annat av de förbättringsområden som presenteras i denna studie. Oklara 

direktiv skapar en osäkerhet hos medarbetaren och de upplever sig inte kunna prioritera sina 

arbetsuppgifter. Weitz (1956) fann i sin tidiga studie på området Realistic Job Preview (RJP) 

att anställda som får realistisk information om arbetet vid rekrytering tenderar att ha en högre 

ambition att stanna i organisationen än de som får felaktig information. Oklarheter i 

arbetssituationen för den anställde vid exempelvis förändring tror vi kan te sig på samma sätt 

som vid rekrytering. Desto större mängd information organisationen ger den anställde om 

förändringen och om framtiden desto bättre är det för den anställde. Om den senaste 

omorganisationen och de förändringar som är förenade med den har ökat 

personalomsättningen har vi däremot inga belägg för i denna studie. Haden (2012) menar att 

forskning tyder på att medarbetarens prestation kan förbättras om den får en tydlig bild av 

organisationen och arbetsrollen. Samtidigt så menar hon att realistisk och negativ information 

kan minska den anställdes förväntningar och då istället ses som något negativt. I detta fall tror 

vi dock att arbetsprestationen säkerligen kan förbättras om de anställda får tydligare direktiv 

gällande arbetsuppgifter och information vid förändringar. RJP är främst applicerbart vid 

rekrytering men vi anser det även vara aktuellt i en förändringskontext då arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden förändras. Som Backhaus och Tikoo (2004) menar tar den anställde med 

sig uppfattningar in i organisationen och detta kan fungera på ett liknande sätt i en 

förändringskontext. Då kan den anställde ha förväntningar om de förändringar som är aktuella 

och realistisk och korrekt information kan hjälpa att öka förståelsen och minska oron.  
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Ett av studiens syften har varit att försöka identifiera attraktiva faktorer hos organisationen 

och det har vi funnit men vi har även funnit områden som kräver förbättring. 

Informationsbrist, oklara direktiv, kommunikationsbrist och brist på delaktighet är 

förbättringsområden men de kan även ses som attraktiva faktorer. De kan ses som attraktiva 

eftersom att respondenterna har en önskan att dessa områden ska förbättras. Därför kan vi 

tillägga motsatsen till dessa förbättringsområden (informationsspridning, klara direktiv, god 

kommunikation och hög delaktighet) till listan med attraktiva faktorer hos en arbetsgivare. I 

fallorganisationen kan de ta till vara på dessa faktorer som kan utgöra en kärna i ett eventuellt 

framtida EVP. Att dessa faktorer ska ingå i organisationens EVP stöds av Backhaus och 

Tikoo (2004) som menar att förutsättningen för ett meningsfullt EVP är en klar bild av vad de 

anställda anser vara viktigt.  

 

7.3 Image 

Under Image fick medarbetarna beskriva vilken bild de tror att utomstående har om 

organsationen samt vad de hade för kännedom innan de påbörjade sin anställning. Syftet med 

det var att ge oss en bild av fallorganisationen CSN ur ett varumärkesperspektiv. När vi 

frågade respondenterna om deras kännedom om organisationen innan de blev anställda blev 

resultatet entydigt. Kännedomen var genomgående låg. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver 

i en studie Employer Branding som en process med tre steg där ett av stegen är extern 

marknadsföring. CSN saknar strategi för sitt Employer Branding-arbete och detta tror vi kan 

vara en bidragande faktor till att kännedomen bland allmänheten är låg. Däremot har CSN 

genomfört marknadsåtgärder under 2013 bland annat genom att delta på 

arbetsmarknadsmässor. Vad vi kan se är att sådana marknadsaktiviteter troligtvis inte är 

tillräckligt för att skapas en god kännedom om organisationen.  

 

Ett förslag för organisationen kan vara att utgå från IPI-modellen som vi använt för att skapa 

en överskådlig bild av attraktiva faktorer i en organisation. Vi upplever att denna modell 

innehåller många viktiga aspekter som är nödvändiga i en sådan process. Identitet kartlägger 

hur organisationen upplevs av dess medarbetare, Profil fokuserar på ett ledningsperspektiv 

samt Image ger en uppfattning om hur organisationen upplevs från externa målgrupper 

(Dyhre och Parment, 2009). Vår egen tolkning är mer fokuserad på medarbetarperspektivet än 

den ursprungliga modellen. En större studie kan omfatta både ett medarbetarperspektiv, 

ledningsperspektiv och ett omvärldsperspektiv. Vi anser dock att medarbetarperspektivet är 
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det viktigaste och det perspektiv som utgör kärnan i arbetsgivarvarumärket.  

 

I denna studie har vi inte undersökt de externa upplevelserna av organisationen i 

marknadsföringssyfte mer än att fråga vad medarbetarna tror om allmänhetens uppfattning. 

Resultatet visar att medarbetarnas uppfattning om organisationens rykte är splittrat, men att de 

flesta tror att det är negativt. På frågan om det är viktigt vad andra anser om deras 

arbetsgivare svarar de flesta att det påverkar dem. Respondenterna i denna studie tror att 

organisationens rykte är negativt och frågan är då om det är en objektiv uppfattning eller om 

den påverkas av andra människor. Maxwell och Knox (2009) menar i sin studie att 

uppfattningar från utomstående har inverkan på arbetsgivarvarumärkets attraktivitet. 

Arbetsgivarvarumärket är ett uttryck för organisationen och respondenterna kan vara 

påverkade av andra när de formar sin egen uppfattning om organisationens rykte. Om 

organisationen har ett dåligt rykte så har de troligtvis ett arbetsgivarmärke som inte är 

attraktivt, detta kan medföra risker för den framtida personalförsörjningen. 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att Employer Branding både är en intern och extern 

process. I denna studie tar vi främst sikte på den interna aspekten som förslagsvis kan fungera 

som grund för ett framtida EVP och Employer Branding-arbete. Tilläggas bör som Alniacik & 

Alniacik (2012) nämner att forskning och litteratur är begränsad om fenomenet Employer 

Branding. Det begränsade forskningsfältet kan vara en bidragande faktor till att organisationer 

som exempelvis vår fallorganisation i dagsläget inte har en strategi för Employer Branding. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Här nedan diskuteras metoden som använts i denna studie utifrån studiens design, urval, 

genomförande, databearbetning och analys, tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet samt etiska ställningstaganden. 

 

7.4.1 Studiens Design 

Vår upplevelse av metoden som helhet är att valet av studiedesign väl uppfyller det vi 

förväntade oss. Efter att noggrant diskutera olika insamlingsmetoder fann vi 

semistrukturerade intervjuer som mest lämpligt, detta då tidsmässiga aspekter avledde oss 

från fokusgruppsintervjuer samt enkäter. En enkät skulle på ett helt annat sätt binda oss till en 
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förutbestämd hypotes vilket skulle ha gjort insamlingen av data mer strikt. Då vår intervju 

bygger på upplevelser hos de anställda var valet att göra intervjuer en bra insamlingsmetod. 

Vi upplevde också analysmetoden fenomenologi som fördelaktigt då vårt syfte är att beskriva 

och försöka förstå något och då passar denna ansats bra. 

 

7.4.2 Urval 

I denna studie är urvalet till viss del styrt då uppdragsgivaren haft ett önskemål om 

medarbetare ur en specifik avdelning. Urvalet har slumpmässigt dragits bland samtliga 

medarbetare inom CSN:s IT-avdelning. De frågeställningar som denna studie vill besvara 

berör alla medarbetare i organisationen och därför valde vi att genomföra ett slumpmässigt 

urval samt för att denna metod ger oss en större möjlighet till objektiva svar. I efterhand kan 

vi dock se att en del respondenter hade en mindre utvecklad anblick om CSN som 

arbetsgivare än andra respondenter, men vi anser ändå att datamaterialet är användbart trots 

att vissa intervjuer var mindre utförliga. Urvalet av respondenter från enbart IT-avdelningen 

har skapat vissa begränsningar i överförbarheten till andra delar av organisationen, trots det 

menar vi att avskärmningen ger en god bild om IT-avdelningen och att det genererat i 

kunskap som är användbar för andra delar av CSN. Urvalet i denna studie tog inte hänsyn till 

ålder, kön eller etnicitet men det hade varit en intressant infallsvinkel på fenomenet, en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

7.4.3 Genomförande 

I förberedelserna till vår intervjuguide studerade vi relevant litteratur inom ämnet Employer 

Branding för att bilda en uppfattning om fenomenet. Efter detta kom vår intervjuguide att till 

stor del bygga på en modell av Dyhre and Parment (2009) vilket vi upplevde väl inringade de 

flesta infallsvinklar inom Employer Branding som vi ville undersöka. Att utgå från en modell 

i intervjuguiden anser vi ha fördelar för studies interna logik. Samtidigt är vi medvetna om att 

en teoretisk modell kan påverka den som genomför intervjun medvetet eller omedvetet genom 

att exempelvis styra respondentens svar. Efter genomförandet kan vi konstatera att fler 

strukturerade följdfrågor kunde ha gett ett mer tillförlitligt resultat, dock är det svårt att veta i 

förhand då vi inte hade någon uppfattning om hur utförligt respondenterna skulle besvara 

frågorna. Det kan tillägas att vi under pilotintervjun inte såg några tendenser till ofullständiga 

svar. Eventuellt kunde fler pilotintervjuer ha synliggjort dessa brister i intervjuguiden, men 

med hänseende till studiens omfattning så ansåg vi att en pilotintervju var tillräckligt. Vidare 
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kan nämnas att innebörden att vara två under själva studieförfarandet inte har upplevts som ett 

hinder utan snarare en fördel, då vi under studiens gång har haft olika ansvarsområden samt 

kunnat diskuterat utfallen från intervjuer och analys gemensamt.  

 

7.4.4 Databearbetning och analys 

I vår datainsamling valde vi att ljudinspela våra intervjuer istället för att anteckna vad 

respondenterna svarat, detta för att enklare bearbeta det insamlade materialet. Om vi hade valt 

att inte transkribera vårt datamaterial hade vi möjligtvis kunnat genomföra fler intervjuer. 

Men vi anser att fler intervjuer på dessa grunder inte skulle ha tillfört något ytterligare till 

denna studie, då analysen av datamaterialet hade blivit mindre noggrant. Under analysfasen 

har vi upptäckt många intressanta infallsvinklar som vi inte direkt uppfattade under 

intervjutillfället och dessa hade gått förlorat om vi inte hade ljudinspelat samtliga intervjuer.  

 

En fördel med att ljudinspela intervjuerna var att vi som intervjuare kunde slappna av och 

koncentrera oss på intervjuförfarandet. Att inte behöva anteckna gav oss en större frihet att 

delta i samtalet med respondenten. Vi tror också att respondenterna lättare kunde 

kommunicera med oss när vi var fullständigt närvarande i intervjuförfarandet. Vi valde under 

intervjuförfarandet att dela upp oss och utföra 6 intervjuer var. Detta då vi upplevde oss ha 

tillräckligt bra intervjuguide, eftersom den genomgått en pilotintervju som inte visade på 

brister. Detta upplevde vi underlätta intervjuerna samt vara mer tidseffektivt.  

 

I analysen ska forskare i denna typ av studie förhålla sig till materialet på ett neutralt sätt och 

det har eftersträvats under hela processen. Att vara två i genomförandet minskar risken för 

skevheter och missuppfattningar då datamaterialet analyseras av två författare. Däremot är det 

mänskligt att ha vissa förutfattade meningar som omedvetet kan ha påverkat analysen av 

datamaterialet. Ett alternativ kunde ha varit att låta en utomstående med mindre kunskap inom 

ämnesområdet koda materialet som sedan analyserats av oss i nästa skede.  

 

7.4.5 Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet & pålitlighet. 

Vi upplever tillförlitligheten och trovärdigheten i studien som god då vi under hela förloppet 

förhållit oss till ett kritiskt perspektiv. Genom att stärka tillförlitligheten har vi också varit 

noggranna med de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till under studien. Spridningen är 

den del vi möjligtvis hade kunnat förbättra i vår studie. Hade vi haft möjlighet att intervjua 
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fler respondenter hade också tillförlitligheten stärkts, då tolv intervjuer möjligtvis inte säger 

allt om hur organisationen är.  Vi upplever att denna studie delvis går att överföra och 

replikera i andra organisationer. Överförbarheten av studiens resultat sker i första hand till 

övriga delar av CSN. Överförbarhet inom CSN styrks av att respondenternas svar oftast var av 

generell karaktär och i en liten utsträckning yrkesspecifikt. En överförbarhet är i viss mån 

möjlig till andra myndigheter då de är uppbyggda på ett liknande sätt och med liknande 

arbetsförhållanden för medarbetarna. Flera av respondenterna berättar att de tidigare arbetat 

på andra myndigheter och att myndigheter ofta liknar varandra. Däremot tror vi inte att 

studien kan överföras i någon större uträckning till andra offentliga organisationer som 

exempelvis kommun och landsting, med anledning av att det i verksamheterna återfinns 

betydande skillnader. Vidare blir överförbarheten enligt oss ännu lägre till privat sektor då de 

har ännu mindre likheter med en statlig myndighet.  

 

7.4.6 Etiska ställningstaganden 

Det etiska ställningstaganden vi förhållit oss till under studien menar vi har tillfört fullständig 

anonymitet för respondenterna då vi avidentifierat personuppgifter. Det har bidragit till att 

skydda respondenternas integritet. Under vårt urval så kontaktades alla respondenter via 

organisationens växel, detta för återigen minimera risken att chefer och ansvariga skulle ha 

kännedom om den anställdes deltagande i studien. Det förfarandet säkrar vidare 

integritetskravet och stärker anonymiseringen av respondenternas deltagande i vår studie. 

Konfidentialitetskravet stärktes också genom en tydlig förklaring av syfte och 

användningsområde för arbetet. 

 

8. Fortsatta studier 

Denna studie intar ett medarbetarperspektiv på frågan om attraktiva faktorer och identifiering. 

För att få en fullständig bild av organisationen är en studie av den externa upplevelsen ett 

tänkbart komplement. I vår studie fann vi inga betydande skillnader mellan män och kvinnor 

eller ålder. Studier om attraktiva faktorer kopplat till ett genusperspektiv tror vi ändå är ett bra 

bidrag till forskningsfältet. De flesta studier vi tagit del av intar ett generellt perspektiv, men 

ett jämförandeperspektiv mellan kön, ålder och etnicitet är troligtvis fördelaktig information 

för de flesta organisationer. Vidare kan det vara intressant att undersöka hur upplevelsen av 

organisationen kan påverka motivation och prestation. Detta kräver dock en studie som 

sträcker sig över en längre tid som mäter prestation och motivation under olika tidpunkter för 
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att eventuellt synliggöra variationer. I vår studie var samtliga förbättringsområden kopplat till 

förändring. I ett samhälle där förändring är en vanlig företeelse kan studier om 

arbetsgivarmärket kopplat till förändringsarbete vara ett nyttigt tillskott till forskningsfältet. 

Alla organisationer genomgår mer eller mindre förändringar och hur det påverkar 

uppfattningen om organisationen externt och internt kan vara intressant att vidare studera. 

 

9. Avslutningsvis 

Employer Branding är ett fenomen som troligtvis är kvar för att stanna som ett strategiskt 

verktyg för organisationer och då främst HR-funktionen. Vad de anställda ser som attraktivt 

med arbetsgivaren kan variera mellan olika typer av verksamheter men även mellan olika 

typer av grupperingar inom organisationen. För den organisation som vill utveckla sitt 

Employer Brand (arbetsgivarvarumärke) är det viktigt att ta ett steg tillbaka och undersöka 

vad de anställda anser vara viktigt hos arbetsgivaren. Styrkan i denna studie är att den antar 

medarbetarens perspektiv och inte ledningens eller utomståendes perspektiv. Studien försöker 

förstå vilka faktorer som befintliga medarbetare ser som attraktiva faktorer hos en offentlig 

organisation. Utöver de attraktiva faktorerna har vi försökt förstå hur de anställda identifierar 

sig med organisationen. Många av de attraktiva faktorer som framträder i denna studie kan 

vara av universal karaktär men i alla organisationer finns förmodligen faktorer som är unika 

för den specifika arbetsgivaren. Denna studie är en bra utgångspunkt för organisationer som 

har ambition att utveckla eller skapa en strategi för Employer Branding samt ett bidrag att 

bredda forskningsfältet. 
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Bilagor     Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Ålder: 

Anställningstid hos CSN: 

Tidigare arbetslivserfarenhet: 

Kortfattad beskrivning av arbetsuppgifter: 

 

Förklaring av modell 

IDENTITET, PROFIL & IMAGE-MODELLEN (ur individens perspektiv). 

RÖD text är författarna Parment and Dyhres tolkning av delarna i modellen. Blå text 

är vår egen tolkning av delarna i modellen. Intervjufrågorna är grundade på vår egen 

tolkning av modellen. Röd och blå text är inte intervjufrågor utan förklarar vad vardera 

del av intervjuguiden fokuserar på. 

 

Identitet 

(”Vilka är ni?”) 

(“Hur upplever de anställda CSN som arbetsgivare? Vad är attraktivt?”) 

 

Om du skulle berätta om din arbetsplats för en anhörig/vän hur skulle du då beskriva 

den?  

 

Vad upplever du vara bra med CSN som arbetsgivare? 

 

Va  är       l     r             ar     i ar ?  

 

Vad upplever du är unikt med CSN som arbetsgivare? 

 

         l     a      är  ä  r              ar     i ar   i  ä   r l e med 

tidigare arbetsgivare du haft.  

 

Vilka är de positiva/spännande aspekterna av ditt arbete, vad skulle du säga ingår 

där? 
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Finns det några arbetsuppgifter du upplever som mindre roliga? 

 

Vad är det som driver dig i ditt arbete på CSN? Varför arbetar du med det du gör 

idag?  

 

Profil  

(”Vilka  ill ni  ara?”)  

(“Förbättringar i organisationen? Tydlighet: ledning till medarbetare?) 

 

Upplever du något som mindre bra med CSN som arbetsgivare? 

 

Finns det något du upplever skulle kunna förbättra din arbetsprestation idag? 

       

Vilka förbättringar ser du att CSN som arbetsgivare kan genomföra? 

 

Känner du att du saknar något i ditt arbete?  

 

Känner du till organisationens mål, vision och värderingar? 

 

Hur påverkar organisationens mål/vision och värderingar ditt dagliga arbete?  

 

Image 

(”H r    l   r an ra  r?”)  

(“Förväntad yttre upplevelse av organisationen? Uppfattning den anställde hade av 

organisationen innan anställningen?”) 

 

Hur kommer det sig att du sökte dig till CSN? 

 

Vilka förväntningar hade du på CSN som arbetsgivare innan du påbörjade din 

anställning? 

 

Var det något som du upplevde var bättre än du hade föreställt dig med 

arbetsplatsen? 
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Kände du dig väl förberedd när du påbörjade ditt arbete hos CSN? 

 

Hur tror du att människor i din omgivning uppfattar din arbetsgivare? 

 

Är det viktigt för dig vad andra tycker om din arbetsgivare? hur kommer det sig? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avslutning 

Tack för medverkan.  
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Bilaga 2 

 
Presentation av studien: 
Vi är två studenter (Johan Lilieqvist & Jonatan Skoglund) på Personalvetarprogrammet vid 

Umeå universitet som fått i uppdrag att genomföra en studie hos er på CSN. Studien kommer 

att skrivas inom ramen för vårt examensarbete och behandla ämnet Employer Branding 

(arbetsgivarvarumärke). Datainsamlingen till studien kommer att ske genom intervjuer med 

anställda på IT-avdelningen om vad de anser vara attraktiva faktorer hos en arbetsgivare. Alla 

respondenter i studien kommer att vara anonyma och materialet hanteras varsamt enligt Umeå 

Universitets etiska riktlinjer.  

 

Bakgrund till studien: 
Vår studie har sin grund i det pågående förändringsarbetet inom CSN vilket påbörjades i 

slutet av 2013. Denna förändring innebär en systemförnyelse som medför nya arbetssätt som 

skall vara mer framtidssäkra. CSN:s ambition är att finansiera förnyelsen genom 

effektiviseringar och detta har inneburit förändringar i organisationen. 

 

I en intern rapport vi tagit del av från  B  har det framkommit att rekr tering av 

n ckelkompetens främst inom  T-områderna är ett kritiskt moment och upplevs som 

problematiskt då tillgången på arbetsmarknad framförallt i Sundsvall är begränsad. CSN har 

identifierat att komptensbrist inom IT-avdelningen kommer att uppstå  genom att anställda 

med specifik IT-kompetens inom några år kommer att pensioneras. Som ett led i detta arbete 

har CSN tagit oss studenter till hjälp för att ta reda på vad det anställda på IT-avdelningen ser 

som attraktivt och viktigt hos CSN som arbetsgivare, för att vidare använda detta i framtida 

marknadsföringssyfte. Genom denna studie vill vi bidra med ny kunskap inom området intern 

marknadsföring genom att försöka identifiera vad de anställda anser vara attraktivt hos en 

arbetsgivare.  

 
 


