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Abstract 
The purpose of our survey was to examine a company as an employer from an employee’s 

perspective. The purpose was also to identify how the company wants to be perceived as an 

employer. Through a quantitative survey, employees' conception the company as an employer and 

what factors employees consider to be most important was investigated. A qualitative semi structured 

interview was used to comprehend how the company wants to be perceived as an employer. 

Theoretical basis in the form of seven value propositions was used to measure employees' perception 

of the company as an employer and the importance of the seven value propositions for the 

employees. The result showed that employees estimated all value propositions high, which indicates 

that all value propositions exists within the company to a large extent. All value propositions were 

also considered as very important to employees. The interview found that ETHOS (Commitment, 

Security, Sustainability, Consideration and Cooperation) is what permeates the entire the company 

business and which they want to be associated with as an employer. 
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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att kartlägga hur medarbetarna uppfattar ett företag som arbetsgivare. 

Syftet var även att kartlägga hur företaget vill uppfattas som arbetsgivare. Teoretiskt underlag i form 

av sju värdepropositioner användes för att mäta medarbetarnas uppfattning av företaget som 

arbetsgivare samt hur viktiga var och en av de sju värdepropositionerna var för medarbetarna. Genom 

att använda en kvantitativ enkätundersökning undersöktes medarbetarnas uppfattning av företaget 

som arbetsgivare i fråga om var och en av de sju värdepropositionerna. Genom enkätundersökningen 

undersöktes även hur viktiga var och en av de sju värdepropositionerna var för medarbetarna. En 

öppen semistrukturerad intervju användes för att kartlägga hur företaget vill uppfattas som 

arbetsgivare av medarbetarna. Resultatet visade att medarbetarna skattade samtliga 

värdepropositioner högt vilket tyder på att alla värdepropositioner finns inom företaget i stor 

utsträckning. Samtliga värdepropositioner ansågs även som viktiga av medarbetarna. Genom 

intervjun framkom det att ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan) 

är de faktorer som genomsyrar hela företagets verksamhet och som de vill bli associerade med som 

arbetsgivare.  

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, arbetsgivarens attraktionskraft, arbetsgivarerbjudande 
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Inledning 
Begrepp som arbetsgivarvarumärke (Employer brand), arbetsgivares attraktionskraft 

(Employer attractiveness) och arbetsgivarerbjudande (Employer value proposition) har på 

senare år blivit en del av många företags strategiska arbete och en insikt om att intern 

marknadsföring är lika betydande som extern sprider sig inom organisationerna (Dyhre 

& Parment, 2013; Ambler & Barrow, 1996). Det blir viktigare för företag att definiera 

hur de vill vara och uppfattas som arbetsgivare för att förstå vilka fördelar de kan erbjuda 

till medarbetare (Dyhre & Parment, 2009). Arbetsgivare behöver ha en förståelse för vilka 

faktorer som faktiskt värdesätts av tidigare, befintliga och potentiella medarbetare 

(Berthon, Ewing & Hah, 2005).  

 

 
Figur 1. Beskrivning av beståndsdelarna i arbetsgivarvarumärke och 

arbetsgivarerbjudande enligt Parment & Dyhre (2009). 

 

Genom att kartlägga hur företaget vill uppfattas och vara som arbetsgivare (profil), hur 

befintliga medarbetare uppfattar arbetsgivaren (identitet) samt hur företaget uppfattas av 

nya potentiella medarbetare (image) skapas företagets arbetsgivarvarumärke (Parment & 

Dyhre, 2009). Kombinationen av identitet, profil och image definierar tillsammans 

arbetsgivarens unika egenskaper och förtydligar vad företaget står för och erbjuder som 

arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). Det sammanfattade budskapet bildar ett 

arbetsgivarerbjudande som företag kan använda i sin interna och externa marknadsföring 

av sig själv som arbetsgivare. En stor överensstämmelse mellan identitet, profil och image 

(figur 1) ger ett mer definierat och träffsäkert erbjudande vilket också innebär att företaget 

upplevs som en mer trovärdig, attraktiv och unik arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). 

 

Arbetsmarknaden är enligt Wikström och Martin (2012) under ständig förändring och 

mer öppen än någonsin. Faktorer som tidigare kunde begränsa möjligheter för 

anställning, exempelvis kompetens, bransch eller fysisk placering, är idag inte lika  
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avgörande som det var tidigare (Heide, Johansson & Simonsson, 2015). Dagens teknik 

tillsammans med globalisering har möjliggjort att medarbetare kan vara anställda på ett 

företag utan att vara fysiskt närvarade vilket resulterat i en ökad konkurrens mellan 

arbetsgivare om de bästa medarbetarna. Tillgång till information och sociala nätverk har 

enligt Wikström och Martin (2012) ökat med tiden. Dabirian, Kietzmann och Dibas 

(2017) menar att IT-teknik är en faktor som arbetsgivare bör ta hänsyn till då den kan 

påverka både arbetsgivarvarumärke och attraktionskraft.  Våra personliga uppfattningar 

sprids snabbt med teknik och möjligheterna för att lämna omdömen och kommentarer 

om företag, via exempelvis sociala medier, kan påverka omgivningens uppfattning om en 

arbetsgivare (Dabirian, Kietzmann & Dibas, 2017). En annan utmaning som företag enligt 

Parment och Dyhre (2009) står inför är den nya generationen som har en annan 

mentalitet och andra prioriteringar än tidigare generationer. Detta ställer högre krav på 

ett strategiskt arbete för att lyckas attrahera såväl som att behålla attraktiva medarbetare av 

båda generationerna (Parment & Dyhre, 2009; Wikström & Martin, 2012). 

Kompetensförsörjning är och förblir en viktig del i det strategiska arbetet för att säkerställa 

att företag har de kompetenser som behövs för att utvecklas på ett önskvärt sätt (Lindelöw, 

2016).  

Bakgrund och tidigare forskning 
Som nämnts tidigare innebär arbetsgivarvarumärke en definition av arbetsgivarens unika 

egenskaper, vad företaget står för och erbjuder som arbetsgivare. Ett starkt 

arbetsgivarevarumärke kan enligt Wikström och Martin (2012) underlätta för en 

arbetsgivare som får lättare att attrahera lämpliga kandidater samt behålla dessa inom 

organisationen. Enligt Robertson och Khatibi (2012) har företag alltid ett 

arbetsgivarvarumärke, oavsett om företaget arbetar aktivt med en strategi eller inte. 

Vidare förklarar de att medarbetare och andra aktörer i omgivningen oftast har en 

uppfattning om hur man anser ett företag vara som arbetsgivare. Genom att utveckla och 

arbeta med arbetsgivarvarumärket kan företag påverka den existerande uppfattningen om 

företaget i önskad riktning (Robertson & Khatibi, 2012). Berthon et al. (2005) betonar 

att ju mer attraktiv en arbetsgivare anses vara av personer utanför företaget desto starkare 

arbetsgivarvarumärke har företaget.  

Parment och Dyhre (2009) understryker att det inte enbart är företagets 

arbetsgivarvarumärke som påverkar företagets attraktionskraft utan att det finns andra 

faktorer som kan påverka, exempelvis företagets varumärke. I vissa fall kan det enbart 

vara ett attraktivt varumärke som verkar som dragningskraft (Parment & Dyhre 2009). 

Robertson och Khatibi (2012) menar att indikationer tyder på att en stark 

produktidentitet kan bidra till att företaget ses som en attraktiv arbetsgivare. 
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Arbetsgivarvarumärke. 

Ambler och Barrow (1996) var bland de första som beskrev begreppet 

arbetsgivarvarumärke (employer brand). Ambler och Barrow (1996) framhöll att 

arbetsgivarens fördelar kan sorteras in i funktionella, ekonomiska och psykologiska 

dimensioner. De betonade vidare att traditionella marknadsföringstekniker, som använts 

i företags marknadsföring av sitt varumärke, även kunde tillämpas inom arbetet gentemot 

personalen. På så sätt kunde arbetsgivaren marknadsföra sina fördelar som arbetsgivare på 

samma sätt som man marknadsför produkter och tjänster (Ambler & Barrow, 1996).  

 

Berthon et al. (2005) presenterade en vidareutveckling av Ambler och Barrow (1996) tre 

dimensioner genom att istället dela upp de unika fördelarna hos arbetsgivaren i 5 faktorer; 

Interest value (1), Social value (2), Development value (3), Application value (4) och 

Economic value (5). Faktor 1 och 2 associerades med Ambler och Barrows (1996) 

psykologiska dimension, faktor 4 och 5 associerades med den funktionella dimensionen 

och faktor 3 med den ekonomiska dimensionen (Berthon et al., 2005).  

 

Ytterligare utveckling av de två tidigare forskningarna är Dabirian et al. (2017) sju 

värdepropositioner (Seven employer branding value propositions). Dabirian et al. (2017) 

forskning bekräftar både Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner samt Berthon et al. 

(2005) fem värdepropositioner men fann även att det fanns ytterligare två 

värdepropositioner (management value och work/life balance) som värderades högt av 

medarbetare.  

Attraktionskraft. 

Attraktionskraft (employer attractiveness) definieras enligt Berthon et al. (2005) som de 

föreställda fördelarna som potentiella arbetstagare ser i att arbeta för en specifik 

organisation, och är tillsammans med arbetsgivarvarumärket en viktig del i den interna 

marknadsföringen. Enligt Bell (2005) innebär en ökad attraktionskraft att företaget får ett 

förbättrat arbetsgivarerbjudande, vilket i förlängningen ökar konkurrenskraften för att 

attrahera nya medarbetare samt behålla befintliga. För att lyckas attrahera medarbetare 

med de rätta förväntningarna måste man enligt Wikström och Martin (2012) först 

säkerställa att de befintliga medarbetarna trivs på sitt arbete. Medarbetare som känner 

motivation och trivs på sin arbetsplats är de bästa ambassadörerna för arbetsgivaren 

(Wikström & Martin, 2012).  Knox och Freeman (2006) visade i sin studie att det även 

finns ett samband mellan företagets rykte och dess attraktionskraft. Kommunikationen 

som företaget förmedlar ut kan förstärkas eller försvagas av befintliga medarbetare och 

påverka företagets image (Heide et al., 2015). 
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Arbetsgivarerbjudande. 

Enligt Robertson och Khatibi (2012) kan arbetsgivarebjudandet (employer value 

proposition) definieras som en tydlig bild av vad en organisation står för, erbjuder och 

begär som arbetsgivare. Parment och Dyhre (2009) förklarar att ett arbetsgivarerbjudande 

i grund och botten är en sammanfattning av löften, värderingar och erbjudanden som ett 

företag står för, vilket resulterar i ett strategiskt verktyg som belyser fördelarna med att 

arbeta på just det företaget. När de unika egenskaperna definieras kan man beskriva hur 

det är att arbeta inom ett visst företag och vad medarbetarna kan förvänta sig av sin 

arbetsgivare (Ambler & Barrow, 1996; Parment & Dyhre, 2009). Bell (2005) menar att 

arbetsgivare bör koncentrera sig på mjuka värden för att skapa ett övertygande och 

konkurrenskraftigt arbetsgivarerbjudande. Faktorer som bör stå i fokus är de som 

återspeglar företagets attraktionskraft, etik och värderingar, mångfald och integration, 

balans i arbetlivet och potentiella utvecklingsmöjligheter (Bell, 2005). 

 

I ett företags arbetsgivarerbjudande ingår ett antal olika värdepropositioner som anses vara 

faktorer medarbetare värderar som mer eller mindre viktiga, för att attraheras av eller 

stanna kvar hos en arbetsgivare (Dabirian et al., 2017). Dabirian et al. (2017) konstaterade 

att värderingen över vad som ansågs vara viktigt för medarbetare skiljde sig åt beroende 

på om medarbetaren stannade kvar eller avslutade sin anställning. Värderingen skiljde sig 

även beroende på om medarbetaren ansåg arbetsgivaren som bra eller mindre bra 

(Dabirian et al., 2017). Resultatet som framkom var sju värdepropositioner som 

värdesättes hos en arbetsgivare av tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare 

(Dabirian et al., 2017). De sju värdepropositionerna som framkom var: (1) social value 

(social elements of work), (2) interest value (interesting and challenging work tasks), (3) 

application value (the extent to which skills can be applied in meaningful ways), (4) 

development value (opportunities for professional development), (5) economic value 

(economic issues tied to compensation), (6) management value (the role of management), 

and (7) work/life balance. Dabirian et al. (2017) värdepropositioner 1–5 motsvarar 

Berthon et al. (2005) 5 faktorer. Dabirian et al. (2017) konstaterade i sin studie att samtliga 

värdepropositioner var betydelsefulla för medarbetare men fastslog att Social value var en 

av de viktigaste värdepropositionerna för att lyckas behålla och attrahera medarbetare. 

Däremot kunde en brist på värdepropositionerna Economic value eller Management 

value resultera i att medarbetare avslutade sina anställningar (Dabirian et al., 2017). 
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Sju värdepropositioner. 

De sju begreppen för värdepropositioner som Dabirian et al. (2017) presenterade i sin 

studie är här operationaliserade och översatta från engelska till svenska. 

Operationaliseringen utgick från definitionen av tidigare teori men i översättningen till 

svenska har innehållet i definitionen till värdepropositionerna ändrats något för att passa 

granskningen av företaget i den här undersökningen. 

Social value. 

Värdepropositionen omfattar det sociala samspelet mellan kollegor, att det finns ett 

samarbete, hur man trivs och hur kollegor stöttar varandra. 

Interest Value. 
Värdepropositionen ger en beskrivning av hur intressant arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna är, om arbetsuppgifterna är spännande och det finns möjlighet att själv 

kunna påverka sina arbetsuppgifter samt om arbetsgivaren är innovativ och erbjuder 

attraktiva produkter och tjänster.  

Application Value. 
Omfattningen av värdepropositionen kan beskrivas genom att det arbete som utförs är 

meningsfullt, de anställda får möjlighet att använda de kunskaper och färdigheter som de 

besitter samt att det finns en bra företagskultur och ett ansvar i viktiga frågor. 

Development value. 
Den personliga utvecklingen hos medarbetare samt karriärs- och utvecklingsmöjligheter 

omfattas i den värdepropositionen. Även att företaget är en långsiktig arbetsgivare som 

ger en värdefull arbetslivserfarenhet. 

Economic value. 
Den ersättning och de förmåner som erbjuds till anställda i form av lön, friskvård eller 

andra ersättningar beskriver den här värdepropositionen. Även anställningstrygghet berörs 

under den ekonomiska värdepropositionen. 

Management value. 
Värdepropositionen omfattar hur ledningen är tydlig med mål som ska uppnås och är 

mån om och lyssnar på medarbetarna. Att chefen är närvarande, behandlar alla rättvist 

och har förtroende för medarbetarna.  

Work/life Balance. 
Att det finns balans och tydlig gräns mellan arbete och fritid samt att arbetsgivaren och 

kollegorna respekterar den gränsen är en beskrivning av värdepropositionen. Möjligheten 

att själv kunna styra över sin egen arbetstid. 
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Psykologiskt perspektiv. 

Ett attraktivt erbjudande från arbetsgivaren som matchar det medarbetare söker kan vara 

avgörande för om medarbetare stanna kvar på företaget eller söker sig vidare till en 

konkurrent (Wikström & Martin, 2012). Vad som anses vara attraktivt i ögonen på 

medarbetare varierar och olika grupper värdesätter olika saker (Parment & Dyhre, 2009) 

beroende på behov, livssituation och hur individen bedömer värdet av olika saker 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Herzberg (1993) menar att faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen, kan delas in 

i två olika kategorier bestående av motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorer som uppskattning, prestationer, ansvar, utvecklingsmöjligheter samt 

arbetet i sig själv anses kunna höja medarbetares motivation (Herzberg, 1993). Det 

innebär enligt Herzberg (1993) att motivationsfaktorerna kan leda till högre trivsel på en 

arbetsplats om de finns, men leder till en neutral eller distanserad inställning till arbetet 

och därmed minskat engagemang om de saknas. Faktorer som ledning, mellanmänskliga 

relationer, arbetsvillkor, lön och en arbetsgivares värderingar och riktlinjer anses vara 

faktorer som istället kan påverka medarbetares vantrivsel men däremot inte påverka 

motivationen nämnvärt (Herzberg, 1993). Enligt Herzbergs tvåfaktorteori kan bristen på 

hygienfaktorer leda till en vantrivsel medan en brist på motivationsfaktorer enbart 

påverkar själva motivationen och engagemanget hos medarbetaren (Utley, Westbrook, 

& Turner, 1997). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) bekräftar Herzbergs tvåfaktorteori om att det inte är 

samma faktorer som ligger till grund för trivsel respektive vantrivsel och menar att det är 

det aktuella tillståndet för medarbetaren som ligger till grund för vilka faktorer som 

påverkar. 

Vår uppdragsgivare. 

Företaget i undersökningen är ett bostadsbolag som arbetar med allt från att bygga och 

förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. Företaget är en 

värdegrundsbaserad organisation med ett stort antal medarbetare inom flera olika 

yrkeskategorier.  

Företaget hade en önskan om kartläggning av sitt arbetsgivarerbjudande. För att kartlägga 

arbetsgivarerbjudandet behövs förståelse för företagets arbetsgivarvarumärke som består 

av image, identitet och profil. I den här rapporten kartläggs den interna delen av 

arbetsgivarvarumärket som innebär en beskrivning av hur medarbetarna uppfattar 

företaget som arbetsgivare utifrån var och en av sju värdepropositioner samt hur 

ledningen vill uppfattas som arbetsgivare av såväl medarbetare som av omgivningen. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur medarbetarna uppfattar att företaget är 

som arbetsgivare samt vilka egenskaper medarbetare anser är viktiga hos en arbetsgivare. 

Syftet är även att undersöka vad företaget har för mål och visioner som arbetsgivare och 

vad de vill erbjuda till sina medarbetare. Tidigare studier visar att värdepropositionen 

Social value är viktig för att medarbetare ska stanna kvar på en arbetsplats (Dabirian et al., 

2017) vilket gör det intressant att granska hur medarbetare uppfattar företaget som 

arbetsgivare i fråga om värdepropositionen Social value.  

Frågeställningar 
1. Hur uppfattar medarbetarna att företaget är som arbetsgivare i fråga om var 

och en av de sju värdepropositionerna?  

2. Finns det skillnad mellan hur medarbetarna i Norrbotten respektive 

Västerbotten uppfattar företaget som arbetsgivare i fråga om 

värdepropositionen Social Value?  

3. Hur vill företaget vara och uppfattas som arbetsgivare? 

Avgränsning 
I undersökningen kommer den externa delen, imagen, i arbetsgivarvarumärket inte att 

kartläggas eller granskas. 

Metod 

Undersökningsmetod 
En kvantitativ enkätundersökning gjordes för att kartlägga hur medarbetarna uppfattar 

företaget som arbetsgivare och hur viktiga de sju värdepropositionerna anses vara för 

medarbetarna inom företaget. En kvalitativ öppen intervju med en person ur ledningen 

utfördes också för att få svar på hur företaget vill vara och hur de vill uppfattas som 

arbetsgivare av medarbetarna.  

Undersökningsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av samtliga anställda inom företaget vilket uppgick till 157 

personer. Det var 77 personer som svarade på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 

49 procent. Medarbetarna arbetade geografiskt på nio olika orter fördelade i Norrbotten 

och Västerbotten.  

Enkätens utformning 

I undersökningen användes en strukturerad webbaserad enkät via webbenkater.com. 

Trettiofem påståenden togs fram baserade på tidigare studier (Berthon et al., 2005; 

Dabirian et al., 2017). Fem påståenden representerade varje värdeproposition. Varje 

påstående hade en femgradig unipolär Likertskala från överensstämmer inte alls (1) till 

överensstämmer helt (5) där deltagaren skattade hur väl påståendet överensstämde med 

deltagarens uppfattning av företaget som arbetsgivare samt hur viktigt påståendet var för 

deltagaren. Totalt bestod enkäten av sjuttio påståenden. Det fanns en öppen fråga där 
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respondenten kunde svara fritt på vad de förknippade med företaget som arbetsgivare. 

Bakgrundsinformation som ålder, anställningstid, kön, anställningsort och arbetsområde 

fanns med i enkäten. Enkäten innehöll tvingande fält som gjorde att deltagaren inte kunde 

gå vidare utan att alla frågor var besvarade. Detta gjorde att alla enkätsvar var fullständiga 

och kunde användas i undersökningen. Deltagandet kunde när som helst avbrytas under 

tiden enkäten besvarades. För att deltagandet skulle vara helt anonymt fanns det inte 

möjlighet att spåra inskickade enkätsvar till en specifik person. Det var därför inte möjligt 

att lämna undersökningen efter inskickat enkätsvar. Etiska riktlinjer gällande 

anonymiteten framgick i en inledande text i enkäten. 

Undersökningens genomförande 

Länk till webbenkäten skickades ut i april 2018 till samtliga medarbetare via e-post genom 

en kontaktperson på företaget. Att använda strukturerad webbenkät innebar att alla 

medarbetare på enkelt sätt kunde nås samt att insamlat datamaterial på ett smidigt sätt 

kunde tas fram och överföras till IBM SPSS Statistic 23 för analys. Enkäten var tillgänglig 

under nio dagar där påminnelse skickades ut vid två tillfällen. För att säkerhetsställa att en 

person bara svarade på enkäten en gång aktiverades en spärr genom en cookie som 

skickades till användarens dator i samband med att svaret skickades in.  

Analysmetod 

All data från enkätundersökningen analyserades i IBM SPSS Statistic 23. Cronbachs alfa 

användes för att undersöka reliabiliteten mellan frågorna inom varje värdeproposition. En 

summering av de fem frågornas skattningsvärde för var och en av värdepropositionerna 

gav ett värde mellan fem och tjugofem. Det summerade skattningsvärdet användes i den 

fortsatta analysen. För att testa om det fanns en skillnad mellan hur medarbetare i 

Norrbotten uppfattar företaget som arbetsgivare i fråga om värdepropositionen Social 

value i jämförelse med medarbetare i Västerbotten användes ett oberoende t-test.  

 

Intervjun spelades in och överfördes sedan till skrift genom ortografisk 

transkriberingsmetod. En analys utfördes där de sju värdepropositioner låg till grund för 

kategoriseringen. 

  



9 

 

 

 

Resultat 

Resultat från enkätundersökning 
I undersökningen deltog 41,6 procent män och 57,1 procent kvinnor samt 1,3 procent 

som inte ville ange kön. Deltagarnas fördelning mellan ort, arbetsområde, ålder och 

anställningstid redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1 

Deltagarnas fördelning mellan ort, arbetsområde och anställningstid. 

  Procent 

Ort Västerbotten  48,1 

 
Norrbotten 51,9 

   

Arbetsområde Fastighetsskötare 20,8 

 
Ekonomi 29,9 

 
Konsult 7,8 

 
Kundansvar/förvaltning 7,8 

 
Kundservice 19,5 

 
Lokalvårdare 6,5 

  Övrigt arbetsområde 7,8 

   

Ålder 18–25 år 2,6 

 26–35 år 26,0 

 36–45 år 24,7 

 46–56 år 26,0 

 56–65 år 18,2 

 Över 65 år 2,6 

   

Anställningstid Mindre än 5 år 48,1 

 Mer än 5 år 51,9 

Notering. Arbetsområde: Övrigt arbetsområde består av HR, marknad, juridik och IT. 
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Undersökningens reliabilitet. 

Tabell 2 

Sammanställning av Cronbachs alfa (α) för uppfattning av företaget som arbetsgivare samt 

hur viktiga de sju värdepropositionerna anses vara för medarbetare inom företaget. 

 Uppfattningen av företaget Viktigt för medarbetare 

Social .795 .726 

Economic .789 .832 

Management .872 .828 

Application .829 .846 

Interesting .787 .805 

Work/life balance .732 .819 

Development .875 .769 

Notering. Värde mellan .70 - .95 visar att det finns en intern konsistens (Berntson, Bernhard-
Oettel, Näswall, & Sverk, 2016) mellan de bakomliggande påståenden som bildar de sju 
värdepropositionerna. 

 

Resultatet av Cronbachs alfa, Tabell 2, visade att frågorna inom varje värdeproposition 

hade ett alfa-värde mellan .732 och .875 vad gäller uppfattning av företaget som 

arbetsgivare. Alfa-värdet för frågorna gällande hur viktiga de sju värdepropositionerna är 

enligt medarbetarna hade ett värde mellan .726 och .846. Då alla värden låg över .70 

kunde alla frågor användas i den fortsatta undersökningen. 

Uppfattningen av företaget som arbetsgivare baserat på var och en av de sju 
värdepropositionerna. 

Resultatet av hur medarbetarna uppfattar företaget som arbetsgivare, Tabell 3, visar hur 

medarbetarna skattat var och en av de sju värdepropositionerna mellan skalpoängen 

överensstämmer inte alls (1) och överensstämmer helt (5). Majoriteten av medarbetarnas 

skattningar återfinns mellan skalpoängen 3–5 inom samtliga värdepropositioner. 

 
Tabell 3  
Relativ (%) fördelningen av skattningar gällande hur medarbetarna uppfattar företaget 
som arbetsgivare i fråga om var och en av de sju värdepropositionerna (N=77). 

Värdeproposition   Skalpoäng 

 1 2 3 4 5 Totalt  

Social 0,5 6,2 23,6 43,6 26,0 100 % 

Economic 2,3 13,5 22,3 39,5 22,3 100 % 

Management 5,2 11,4 25,5 38,7 19,2 100 % 

Application 1,3 8,1 31,9 42,1 16,6 100 % 

Interesting 0,8 8,8 37,4 40,8 12,2 100 % 

Work/life balance 3,1 11,2 25,5 37,9 22,3 100 % 

Development 4,2 11,4 29,1 36,4 19,0 100 % 

Notering: Skalpoäng mellan överensstämmer inte alls (1) och överensstämmer helt (5) 
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En redovisning av medelvärde med standardavvikelse för hur deltagarna uppfattade 

företaget som arbetsgivare visas i Tabell 4. En summering av skattningsvärdet för de fem 

frågorna inom var och en av de sju värdepropositionerna gav ett medelvärde mellan fem 

och tjugofem. Alla faktorer skattas relativt högt och lika. 

 

Tabell 4 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för uppfattningen av företaget som 

arbetsgivare i fråga om var och en av de sju värdepropositionerna (N=77). 

 M SD 

Social 19,42 2,97 

Economic 18,30 3,47 

Management 17,77 4,29 

Application 18,23 3,39 

Interesting 17,74 3,09 

Work/life balance 18,23 3,45 

Development 17,73 4,09 

Notering: En summering av skattningen för de fem frågorna inom var och en av de sju 

värdepropositionerna gav ett skattningsvärde mellan 5–25. 

 

Resultatet av oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

uppfattningen av företaget som arbetsgivare beroende på om deltagarna arbetade i 

Norrbotten eller Västerbotten i fråga om värdepropositionen Social value, t(75)=3.882, 

p<.001, 95% CI [1.17477;3.65091]. Medarbetare i Norrbotten hade uppfattat 

värdepropositionen Social value högre än medarbetare i Västerbotten. 

Hur viktiga de sju värdepropositionerna ansågs vara för medarbetarna inom 
företaget.  

Skattningen av hur viktiga de sju värdepropositionerna ansågs vara för deltagarna som 

arbetar inom företaget, Tabell 5, visar hur medarbetarna skattat var och en av de sju 

värdepropositionerna mellan skalpoängen Inte alls viktigt (1) och Mycket viktigt (5). 

Majoriteten av medarbetarnas skattningar återfinns mellan skalpoängen 4–5 inom samtliga 

värdepropositioner vilket tyder på att alla värdepropositioner anses vara viktiga för 

medarbetarna.  
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Tabell 5  

Relativ (%) fördelningen av skattningar gällande hur viktiga var och en av de sju 
värdepropositionerna ansågs vara för medarbetarna på företaget (N=77).  
  

Värdeproposition   Skalpoäng 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Social 0,3 2,1 7,0 35,3 55,3 100 % 

Economic 0,3 2,9 10,6 32,2 54,0 100 % 

Management 0,8 4,2 10,4 30,1 54,5 100 % 

Application - 2,3 17,9 41,0 38,7 100 % 

Interesting - 2,1 17,9 47,5 32,5 100 % 

Work/life balance 0,3 2,9 14,0 31,4 51,4 100 % 

Development 0,8 2,1 22,1 41,8 33,2 100 % 

Notering: Skalpoäng mellan Inte alls viktigt (1) och Mycket viktigt (5) 

Medarbetarnas beräknade faktornivåer för värdepropositionerna.  

Den grad i vilken företaget utmärker sig vad gäller de sju värdepropositionerna 

beräknades som produkten av skattad nivå och skattad vikt för varje proposition. Analysen 

visar att Social value hade den högsta nivån av de sju värdepropositionerna (Tabell 6). 

Alla värdepropositioner hade dock ett högt medelvärde vilket indikerar att alla 

värdepropositionerna är utmärkande för företaget.  

 
Tabell 6 

Genomsnittliga (M) faktornivåer och standardavvikelse (SD) för de sju 
värdepropositionerna (N=77). 
 Faktornivå 

M 

Faktornivå 

SD 

Social 20,8 9,8 

Economic 20,1 10,2 

Management 19,7 10,9 

Application 19,6 10,2 

Interesting 19,1 9,5 

Work/life balance 19,9 10,0 

Development 19,0 10,5 

Notering: Medelvärdet indikerar nyttoeffekt för värdepropositionerna där 5 är lägsta möjliga 

värde och 25 högsta möjliga värde.  
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Resultat från intervju 

Hur företaget vill vara och uppfattas som arbetsgivare. 

I intervjun med ledningen framhålls ETHOS som ett kärnvärde som genomsyrar hela 

verksamheten som en röd tråd och som används i all kommunikation både intern och 

externt. ETHOS står för engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. 

Enligt respondenten i intervjun används ETHOS som mål för medarbetarna och är även 

styrande i rekrytering, medarbetarens kompetensutveckling samt lönerevision.  

 

Enligt respondenten vill företaget associeras med trygghet både till kunderna och för 

medarbetare. Företaget arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och anser 

att det är ett ständigt pågående arbete som aldrig får stanna upp. Respondenten berättar 

vidare om några faktorer som gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Några exempel 

är; ett starkt varumärke, bra arbetstider, god arbetsmiljö, bra fungerande företagshälsovård 

och gratis träning till alla medarbetare. 

 

Varumärket är ju starkt. Sen försöker vi jobba på personalsidan med att synas och 

föra ut vad företaget är. Med vilka typer av olika roller och tjänster vi har. 

 

Att det finns många olika tjänster inom företaget resulterar i goda möjligheter till karriär 

och utvecklingsmöjligheter inom organisationen menar respondenten. Företaget utlyser 

alla tjänster internt och uppmuntrar de befintliga medarbetarna att söka om de finner 

något intressant. Även det sociala lyfts fram och respondenten berättar att företaget 

anordnar mycket aktiviteter som exempelvis kick-offer, jul- och sommarfester samt 

friskvårdsaktiviteter som vårruset.  

 

Respondenten berättar vidare om företagets utvecklingsarbete och poängterar vikten av 

ett proaktivt arbete med utveckling då det händer mycket i branschen och det ständigt 

rör sig inom organisationen. Respondenten menar att ett fortsatt arbete med att renodla 

verksamheten med större tydlighet och bättre kommunikation är viktigt samt även att 

tydliggöra hur det går och vart företaget är på väg. Vidare förklaras att företaget har 

genomgått en större organisationsförändring där de gått från två olika organisationer i 

Norrbotten och Västerbotten till en gemensam. Utöver detta har man anställt många nya 

medarbetare vilket enligt respondenten innebär att organisationen är relativt “ny” och att 

man nu står inför utmaningen att lyckas sammanfoga två företagskulturer till en.  

 

Vara tydlig med det som gäller. Inga frågetecken. Så att det inte är massa olika 

svar från massa olika instanser, utan när man ger ett svar så är det som gäller. 

 

I intervjun framhåller respondenten att medarbetaren är den viktigaste resursen och den 

bästa marknadsföringen.  
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Diskussion 
Syftet med undersökningen var att kartlägga hur medarbetarna uppfattar företaget som 

arbetsgivare i fråga om var en av de sju värdepropositionerna (Dabirian et al., 2017) samt 

hur viktiga de sju värdepropositionerna var för medarbetarna. Syftet var även att 

undersöka vad företaget har för mål och visioner som arbetsgivare och vad de vill erbjuda 

sina medarbetare.  

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning har visat att de sju värdepropositionerna är viktiga faktorer för att 

medarbetare ska trivas och stanna på en arbetsplats (Berthon et al., 2005; Dabirian et al., 

2017). Genom att kartlägga hur deltagarna uppfattar företaget som arbetsgivare i fråga om 

var och en de sju värdepropositionerna har vi analyserat företagets identitet. Företagets 

identitet är en viktig del i företagets arbetsgivarvarumärke. Att kartlägga identiteten och 

jämföra med vad som anses viktigt av medarbetarna är viktigt för att se eventuella 

utvecklingsområden som behövs för att överensstämma med profilen som arbetsgivare 

(Dyhre & Parment, 2013). Av resultatet i undersökningen kan dock inte en generell 

slutsats dras över hur alla medarbetare inom företaget uppfattar företaget som arbetsgivare. 

Dels på grund av en svarsfrekvens på endast 49 procent men även på grund av yttre 

omständigheter och andra bakomliggande orsaker som kan ha påverkat hur deltagarna 

svarat. Undersökningens primära mål var inte att undersöka bakomliggande orsaker till 

deltagarnas skattningar, även om vi i vissa delar av diskussionen kan ge möjliga 

förklaringar till vad resultatet kan innebära.  

 

Deltagarna har i överlag skattat samtliga sju värdepropositionerna högt, vilket tyder på att 

de sju värdepropositionerna är faktorer som uppfattas som väl uppfyllda inom företaget. 

Nästan 70 procent av medarbetarna som deltog i undersökningen hade skattat 

värdepropositionen Social value högt (4 eller 5 i skalpoäng) vilket tyder på att det finns 

ett bra socialt samspel mellan kollegorna på företaget, att det finns ett gott samarbete, att 

medarbetarna trivs och att kollegorna stöttar varandra. Värdepropositionerna Social value 

och Interesting value hade en relativt låg spridning i skalpoängen gällande om de 

överensstämde helt (5) eller inte överensstämde alls (1) vilket tyder på att det finns en 

enighet i uppfattningen bland medarbetarna som deltog i undersökningen. Den låga 

spridningen kan delvis också förklaras av en takeffekt eftersom svaren oftast låg så nära 

skalans övre ändpunkt. Däremot hade värdepropositionerna Development value och 

Management value en hög spridning vilket motsatt tyder på att det finns en oenighet 

bland medarbetarna som deltog i undersökningen. 

 

Faktornivåerna hos de sju värdepropositionerna var alla relativt höga vilket tyder på att 

alla värdepropositionerna är ganska framträdande hos företaget enligt medarbetarna som 

deltog i studien. Det finns därmed inget utvecklingsområde som behöver en omedelbar 

uppmärksamhet och åtgärd. Värdepropositionen Social value hade det högsta medelvärde 

i fråga om faktornivå vilket tyder på att det är den mest utmärkande värdepropositionen 
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i företaget enligt de medarbetare som deltog i undersökningen. Även om de övriga 

värdepropositionernas medelvärde låg förhållandevis nära medelvärdet för 

värdepropositionen Social value. 

 

Värdepropositionen Social value var enligt tidigare studier (Dabirian et al., 2017) en av 

de viktigaste värdepropositionerna för att medarbetare skulle stanna kvar på en arbetsplats. 

Företaget har nyligen gjort en organisationsförändring där Norrbotten och Västerbotten 

slagits ihop och blivit en gemensam region vilket gjorde det intressant att undersöka om 

det fanns en skillnad i skattningen mellan dessa två län.  Resultatet i vår undersökning 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan hur medarbetarna i Norrbotten skattat 

värdepropositionen Social value i jämförelse med hur medarbetarna i Västerbotten skattat 

värdepropositionen. Medarbetare i Norrbotten skattade värdepropositionen högre än 

medarbetarna i Västerbotten vilket tyder på att medarbetar i Norrbotten anser att det 

finns ett bättre socialt samspel än medarbetarna i Västerbotten. I denna undersökning 

granskar vi inte orsaken bakom medarbetarnas skattningar men det kan vara ett förslag på 

en framtida studie att undersöka. 

 

Ett företags profil visar hur ett företag vill vara som arbetsgivare enligt Parment och Dyhre 

(2009). Att kartlägga företagets profil ger en bild över företagets målsättningar som 

arbetsgivare, hur man vill vara och hur man vill associeras både internt och externt. I 

resultatet från intervjun har vi sammanfattat företagets profil som att de vill vara ett företag 

där engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan är starka faktorer som 

genomsyrar hur de vill vara som arbetsgivare. Men även att de vill ha en bra ledning, vara 

tydliga och ha ett starkt varumärke. I intervjun framkom även att medarbetarna erbjuds 

bra förmåner, utvecklingsmöjligheter och att företaget är givmilda mot sina medarbetare.  

Metoddiskussion 
En kvantitativ metod användes för att kunna kartlägga deltagarnas uppfattning om 

företaget vilket var nödvändigt enligt Parment och Dyhre (2009). En strukturerad 

webbaserad enkät skickades till alla anställda via e-post. Att använda en webbaserad enkät 

möjliggjorde att det insamlade datamaterialet smidigt kunde överföras till ett 

analysprogram och risken för felinmatning kunde därmed minimeras. En svarsfrekvens 

på 49 procent gör att det är oklart hur de uteblivna svaren hade kunnat påverka resultatet. 

 

Frågorna utformades, med utgångspunkt från Berthon et al. (2005) och Dabirian et al. 

(2017). Vi utesluter dock inte att det kan finnas andra faktorer som kan anses lika viktiga 

som de som användes i vår undersökning. De fem frågorna inom varje värdeproposition 

visade dock på en hög reliabiliteten där α var högre än .70 inom varje värdeproposition. 

 

En kontaktperson användes som länk mellan deltagarna. Kontaktpersonen skickade ut en 

påminnelse om enkäten vid två tillfällen. Vid båda dessa tillfällen ökade svarsfrekvensen 

markant. Möjligen hade en personlig presentation där syftet med undersökningen 
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presenteras innan kunnat påverka svarsfrekvensen hos deltagarna. Genom att enkäten var 

tillgänglig under nio dagar säkerställde vi att personer som var borta under veckan då 

enkäten skickades ut hade möjlighet att svara på enkäten veckan efter.  

 

Den intervjuguide som låg till grund för intervjun var utformad för att ge svar på frågor 

som kunde kopplas till arbetsgivarprofilen på företaget. Att använda ortografisk 

transkriberingsmetod innebar att det viktiga inte var hur det sas utan vad som sades i 

intervjun. När intervjun transkriberades och analyserades saknades dock svar på hur 

ledningen såg på balansen mellan arbete och fritid samt en djupare inblick i det sociala 

samspelet på arbetsplatsen. Det sociala samspelet är svårt att påverka för en arbetsgivare i 

jämförelse med exempelvis ekonomi eller ledning. De frågorna ansågs innan 

undersökningen inte som relevanta att få svar på från ledningen så vid en fortsatt 

granskning hade det kunnat vara intressant information att ta del av. Att göra intervjun 

efter enkätundersökningen istället för innan hade eventuellt gett oss andra följdfrågor av 

vikt för undersökningen. 

 
Som förslag på en kommande studie hade det varit intressant att studera vad en extern 

kartläggning av företagets image hade kunnat tillföra till undersökningen. Det hade också 

varit intressant att jämföra värderingen av de sju värdepropositionerna mellan externa 

potentiella medarbetare och de befintliga medarbetarna hos företaget.
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Bilaga 2 – Enkät 
För att bibehålla anonymiteten har företagsnamnet bytts ut till företaget i bilagan. 

Kön * 

 

Kvinna 

 

Man 

 

Vill ej svara 

Din ålder * 

 

18-25 

 

26-35 

 

36-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

över 65 

Din anställningstid hos företaget * 

 

mindre än 2 år 

 

2-5 år 

 

6-10 år 

 

11-15 år 

 

över 15 år 

Vilken funktion tillhör du? * 

 

Ekonomi 

 

Fastighetsskötare 

 

HR 

 

Konsult 

 

Kundansvarig/förvaltare 

 

Kundservice 

 

Lokalvårdare 

 

Marknad 

 

Övrig administrativ tjänst 

Vilken ort arbetar du på? * 

För att bibehålla företagets anonymitet har alternativen för ort tagits bort. 
  



 

 

  

I vilken utsträckning anser du att.... * 

Den här uppgiften handlar om din uppfattning av ditt arbete på företaget och hur du värderar företaget som arbetsgivare. 

Svarsskalan går från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt) 

 

  
Stämmer inte alls 

1 
2 3 4 

Stämmer helt  

5 

du har roligt på ditt 

arbete?      

du har en bra 

relation med dina 

kollegor? 
     

din chef och 

kollegor respekterar 

ditt privatliv 
     

företaget är 

innovativa och har 

ett tänk framåt? 
     

du har möjlighet till 

kompetensutveckling 

och utbildning? 
     

företaget uppmuntrar 

dig till att ta ansvar 

för din egen och 

företagets 

utveckling? 

     

du har möjlighet att 

utvecklas och göra 

karriär inom 

företaget? 

     

din chef behandlar 

alla rättvist?      

du har möjlighet att 

påverka dina 

arbetsuppgifter? 
     

du har stöttande och 

uppmuntrande 

kollegor? 
     

företaget har en bra 

företagskultur?      

du får använda din 

kunskap och 

kreativitet i ditt 

arbete? 

     

du har en bra balans 

mellan arbetet och 

fritiden? 
     

företaget har en hög 

kvalitet på sina 

tjänster och 

produkter? 

     



 

 

  

det finns ett bra 

samarbete inom 

företaget? 
     

företaget erbjuder 

innovativa produkter 

och tjänster? 
     

ditt arbete på 

företaget är 

spännande och 

intressant? 

     

företaget har en trygg 

arbetsmiljö?      

företaget är 

samhällsnyttigt?      

du trivs på ditt jobb? 
     

företaget har tydliga 

gränser mellan arbete 

och fritid? 
     

företaget tar ansvar i 

yttre miljöfrågor?      

du är delaktig och att 

ditt arbete på 

företaget är 

meningsfullt? 

     

företaget är mån om 

och lyssnar på sina 

anställda? 
     

arbetet på företaget 

ger dig värdefull 

arbetslivserfarenhet? 
     

det finns en 

tillräcklig 

anställningstrygghet? 
     

din chef har 

förtroende för dig?      

företaget erbjuder 

tillfredsställande 

friskvård? 
     

du har en skälig lön? 
     

företaget erbjuder bra 

förmåner till sina 

anställda? 
     

att ledningen är 

tydlig med vilka mål 

som ska uppnås? 
     

du har en närvarande 

chef?      

företaget har 

potential som 

långsiktig 

arbetsgivare? 

     



 

 

  

du har möjlighet att 

styra över din 

arbetstid? 
     

du har förtroende att 

berätta för din chef 

om någonting tynger 

dig i arbete eller 

privat som kan 

påverka ditt arbete? 

     

 

Hur viktigt är det för dig att..... * 

Den här uppgiften handlar om att du ska värdera hur viktig varje påstående är för dig personligen. Svarsskalan går från 1 

(Inte viktigt alls) till 5 (Mycket viktigt) 

 

  
Inte viktigt alls 

1 
2 3 4 

Mycket viktigt 

5 

du har roligt på ditt 

arbete?      

det finns ett bra 

samarbete inom 

företaget? 
     

du har en bra 

relation med dina 

kollegor? 
     

arbetet på företaget 

ger dig värdefull 

arbetslivserfarenhet? 
     

du har möjlighet till 

kompetensutveckling 

och utbildning? 
     

du har möjlighet att 

utvecklas och göra 

karriär inom 

företaget? 

     

ditt arbete på 

företaget är 

spännande och 

intressant? 

     

företaget är 

innovativa och har 

ett tänk framåt? 
     

du har möjlighet att 

påverka dina 

arbetsuppgifter? 
     

företaget erbjuder bra 

förmåner till sina 

anställda? 
     

din chef behandlar 

alla rättvist?      



 

 

  

företaget har en hög 

kvalitet på sina 

tjänster och 

produkter? 

     

företaget erbjuder 

innovativa produkter 

och tjänster? 
     

du har möjlighet att 

styra över din 

arbetstid? 
     

företaget har en trygg 

arbetsmiljö?      

företaget har en bra 

företagskultur?      

du trivs på ditt jobb? 
     

du får använda din 

kunskap och 

kreativitet i ditt 

arbete? 

     

företaget tar ansvar i 

yttre miljöfrågor?      

du är delaktig och att 

ditt arbete på 

företaget är 

meningsfullt? 

     

du har förtroende att 

berätta för din chef 

om någonting tynger 

dig i arbete eller 

privat som kan 

påverka ditt arbete? 

     

företaget är mån om 

och lyssnar på sina 

anställda? 
     

företaget är 

samhällsnyttigt?      

din chef och 

kollegor respekterar 

ditt privatliv 
     

det finns en 

anställningstrygghet?      

att ledningen är 

tydlig med vilka mål 

som ska uppnås? 
     

företaget har 

potential som 

långsiktig 

arbetsgivare? 

     

du har stöttande och 

uppmuntrande 

kollegor? 
     

företaget erbjuder 

tillfredsställande 

friskvård? 
     



 

 

  

din chef har 

förtroende för dig?      

att ha en närvarande 

chef?      

företaget uppmuntrar 

dig till att ta ansvar 

för din egen och 

företagets 

utveckling? 

     

du har en skälig lön? 
     

företaget har tydliga 

gränser mellan arbete 

och fritid? 
     

du har en bra balans 

mellan arbetet och 

fritiden? 

     

 
Vad associerar du med företaget? * 

 

  



 

 

  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
-Hur länge har du arbetat på företaget? 
-Vad har du för utbildning? 
-Har du haft olika positioner på företaget? 
-Hur skulle du beskriva ditt arbete här? 
-Hur skulle du beskriva din funktion/roll på arbetsplatsen? 
• Beskriv ert varumärke? 
• Kan du beskriva era värderingar?  
• Vad är er vision för framtiden?  
• Vilka är era framtida mål?  
• Vad vill företaget associeras med? 
• Hur ser er vision ut om att vara Sveriges bästa arbetsgivare? 
• Kan du beskriva hur ni vill vara ett stabilt och tryggt företag som finns kvar i hundra år till? 
• Vad är unikt med företaget som du tror tilltalar era medarbetare? 
• Hur vill ni förstärka de unika fördelarna? 
• Vilka utvecklingsområden anser ni att ni har som arbetsgivare? 
 
 


