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Sammanfattning 

Idag kämpar varje organisation med att attrahera, rekrytera och behålla personal. Detta för 

att det har blivit ett ”krig om talang”, då det är svårt att rekrytera kandidater med 

spetskompetens. Detta gör att det är av vikt för arbetsgivare att arbeta med sitt varumärke 

för att lyckas. Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskestudenter finner 

attraktivt med arbetsgivares varumärke och vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten 

efter studierna, samt hur detta skiljer sig mot arbetsgivares arbete med employer branding. 

Studiens genomfördes med en kvalitativ metod och en aduktiv ansats. Det insamlade 

materialet tolkades med en tematisk analys och kodades med en data-driven och teoretisk 

kodning. Resultatet i denna studie visade att arbetsgivarna arbetar med employer branding 

men att de hade kunnat utvecklas. Resultatet visade även att det finns betydande faktorer 

som studenterna finner attraktiva: arbetsmiljö, arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, bra 

kollegor och en bra chef. Lönen var även en viktig faktor, och kunde påverka exempelvis 

val av tjänst. Vilket skiljer sig från de betonade faktorerna i arbetsgivarnas arbete med 

employer branding: orten, kompetensutveckling, arbetsmiljö, lön, arbetsvillkor, arbetstider, 

karriärmöjligheter och förmåner. Resultatet visade även att det finns faktorer som kan 

påverka studenternas val att flytta efter sina studier.   

 

Nyckelord: employer branding, attraktivitet, sjuksköterskestudenter, arbetsgivare, 

Norrbotten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it 

has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This 

means that it is important for employees to work with their brand to succeed. The purpose 

of this thesis is to investigate what nursing students find attractive with employees’ brand 

and what would make them stay in Norrbotten after their studies, and how this differs from 

employees work with employer branding. The study was conducted with a qualitative 

method and an adductive approach. The collected material was interpreted with a thematic 

analysis and coded with an empirical-driven and theoretical coding. The results of this 

study showed that organizations work with employer branding, but that they could 

developed. The results also showed that there are significant factors that students find 

attractive: work environment, work tasks, development opportunities, good colleagues and 

a good manager. The salary was an important factor even though it was not the biggest. 

Which differs from the employee’s biggest factors in their work with employer branding: 

the locality, development opportunities, work environment, salary, working conditions, 

working hours, career opportunities and benefits. The result also shows that there are 

factors that can affect the student’s choice moving after their studies.  

 

Key-words: employer branding, attractiveness, nursing students, organizations, Norrbotten 
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Inledning 
 

Synen på medarbetare och hur organisationer arbetar med att behålla personalen i en 

organisation har förändrats. Vi lever i ett samhälle idag där arbetstagare vågar ställa krav på 

sina arbetsgivare och vill få chansen att utvecklats i sin organisation. Detta gör att 

organisationer måste förändra sitt sätt att arbeta med personalhantering. Personalarbete är 

något organisationer arbetar med och enligt Ulfsdotter Eriksson (2013) bör organisationer 

börja med att identifiera sin förmåga att attrahera potentiella medarbetare. Detta möjliggör 

för organisationer att bli framgångsrik och effektiv. Författaren beskriver vidare att 

medarbetare har en livscykel, likt hur personalarbete har ett kretslopp, det vill säga alla de 

olika processer som ingår i ett personalarbete. Livscykeln har fyra delar i processen: 

attrahera, behålla, utveckla och avveckla (Ibid). I denna studie kommer fokusen att ligga på 

att attrahera medarbetare i Norrbotten, i detta fall sjuksköterskor. Wikström och Martin 

(2012) menar att när organisationer ska attrahera ny arbetskraft bör fokuset ligga på 

organisationskultur. Detta eftersom det underlättar för organisationer att attrahera nya 

kandidater om de har samma åsikt och delar organisationens värderingar (Ibid). Vidare 

skriver författarna att det finns en grundläggande tanke om att organisationer som har ett 

starkt varumärke, påverkar organisationers förmåga att attrahera rätt kompetens, vilket i sin 

tur kan stärka möjlighetens att personal känner sig tillfredsställd i organisationen.  

 

Att hitta rätt kompetens och kandidat till rätt tjänst från start, är av vikt för att undvika en 

felrekrytering. Lindelöw (2016) beskriver hur humankapital i många branscher är den 

högsta kostnaden. Detta gör det viktigt att personalen i organisationer måste ha den 

kompetens som krävs för att kunna fylla de kompetensbehov som finns. Detta för att 

organisationer ska ha möjligheten att uppfylla sina mål, men även undvika felkostnader. 

Om organisationer misslyckas med sin kompetensförsörjning, kan de inte leverera det som 

efterfrågas och organisationen kommer bli ineffektiv (Ibid). Därför är det av vikt att 

organisationer hittar metoder och strategier för att undvika att fel person hamnar på fel 

plats, men även undvika att anställningar avslutas. En metod som organisationer kan 

använda sig av är att attrahera rätt kandidat, genom att identifiera rätt målgrupp. Denna 

metod skapar möjligheten för organisationer att undvika kostsamma felrekryteringar.  

 

Arbetet med att attrahera ny arbetskraft innebär bland annat att arbeta med 

arbetsgivarvarumärket. Lindmark och Önnevik (2011) beskriver vikten av att framstå som 

en attraktiv arbetsgivare, speciellt idag då det sker mycket konkurrens på arbetsmarknaden. 

För att lyckas med detta kan organisationer använda sig av employer branding (Wikström 

och Martin, 2012). Employer branding dök upp redan år 1996, där det definierades som ”ett 

paket med funktionella, ekonomiska, och psykologiska fördelar som en anställning innebär 

som arbetsgivaren identifieras med” (Dyhre och Parment, 2013). Employer branding 

översatt till svenska blir arbetsgivarvarumärke, vilket innebär det varumärke som 

organisationer har och som potentiella kandidater, eller anställda, identifierar 

organisationen med. Employer branding kan som mycket annat, försvagas eller förstärkas. 

Wikström och Martin (2012) menar att employer branding måste förstärkas både externt, 

det vill säga mot utomstående, men även internt mot befintlig personal. Vidare skriver 

författarna att arbetet med employer branding innebär att organisationer lägger fokus på 

arbetsgivarvarumärke, där utgångspunkten är att ett starkt varumärke hänger samman med 

att organisationen anses vara attraktiv. Det underlättar processen att attrahera personal om 

organisationen har en hög attraktionskraft (Wikström och Martin, 2012).  
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Employer branding är en del av Human resource management (HRM), och HRM måste 

följa med i utvecklingen som sker i samhället idag. Obedgiu (2017) nämner att HR - 

avdelningens största uppgift på tidigt nittiotal var hantering av transaktionsarbete och löne- 

och förmånsadministration. Idag fokuserar man mer på utveckling, inlärning, och sökande 

av talanger. Mihalcea (2017) beskriver att idag med den digitala utvecklingen måste 

organisationer uppfinna sig på nytt, men även HRM. Digital mognad av HRM innebär en 

förändring från den traditionella synen på arbetsplatser, och ersätta denna syn mot en som 

fokuserar allt mer på engagemang, inlärning, utveckling av anställda och sökande av talang. 

Mihalcea (2017) beskriver att arbetsgivares varumärke är mycket viktigt för rekrytering och 

behållande av potentiella kandidater, vilket gör att organisationer måste fokusera på 

inlärning, mobilitet, belöningar och kompetenssystem. För att organisationen ska uppnå ett 

affärsvärde är en av utmaningarna för HRM att möta utveckling av digitala färdigheter för 

chefer och anställda.  

 

Arbetet med employer branding är en del av organisationens kompetensförsörjning. 

Lindelöw (2008) beskriver att en förutsättning för effektiv kompetensförsörjning är att 

attrahera rätt medarbetare. Olika organisationer har olika attraktionskraft, vilket påverkar 

deras förmåga att attrahera rätt kompetenser. Det finns många faktorer som lockar 

potentiella medarbetare, där lön är en påverkande faktor, men även hur stark 

organisationers varumärke och image är (Ibid).  Då organisationer har olika attraktionskraft 

blir det viktigt för organisationer att marknadsföra sig själv med deras främsta styrkor, och 

ta reda på varför de är attraktiva som organisation.  

 

Att söka talanger kan redan börja vid universitetet, där många organisationer samverkar 

med studenter för att hitta potentiella kandidater. Detta innebär för både studenter från 

exempelvis Norrbotten, men även studenter som kommer från andra platser. För att få dem 

att stanna efter studierna, måste organisationer arbeta med sin employer branding, och få 

målgruppen att finna dem attraktiva som arbetsgivare. Rajkumar, Padmanand, Ganesan och 

Venugopal (2015) skriver att rekrytering vid campus är en av de viktigaste källorna för 

rekrytering av medarbetare. Detta gör att organisationer måste synas vid universiteten och 

deras studentkår för att locka till sig studenter. Även om anställningsmöjligheten är mindre 

vid campus, har studenter valet att välja sin arbetsgivare. Rajkumar et al. (2015) beskriver 

att studenter förväntar sig vissa parametrar vad gäller ersättning, utvecklingsmöjligheter, 

och arbetsprofil, medan arbetsgivaren kräver vissa kompetenser av den potentiella 

kandidaten.  

 

Att hitta rätt kompetenser är svårt, och hela Sverige konkurrerar om de unga talangerna. 

Det finns olika tillvägagångssätt för hur organisationer kan rekrytera. Antingen anställer 

man en person som känns rätt för organisationen och ger sedan hen kompetensutveckling, 

eller så anställer man någon som redan har rätt kompetens. Oavsett vad är det viktigt att 

rekrytera rätt kandidat som kommer passa för organisationen långsiktigt, därför blir det 
viktigt att organisationen attraherar rätt kompetens från start, annars är risken att det blir en 

felrekrytering och personen kan välja att avsluta sin anställning. En felrekrytering är ett 

stort problem både för organisationen själv, men även för samhället. För företagen blir det 

stora kostnader om de anställer fel person. För samhället är det ett problem eftersom det 

råder höga arbetslöshetstal. Många av de arbetslösa är högutbildade, men saknar praktisk 

erfarenhet, vilket gör det svårare att få arbete. Många rekryterare söker både praktisk 

erfarenhet och utbildning, men det gäller att anställa rätt person för organisationen. Därför 



3 

 

 

 

måste arbetsgivaren titta på vilken kompetens de behöver i organisationen och hur de kan 

attrahera dessa medarbetare, för att lösa kompetensförsörjningsfrågan långsiktigt.   

 

Trots att alla sjuksköterskeprogram är fullsatta termin efter termin, råder det brist inom 

vårdyrkena. Organisationer är olika och attraherar på olika sätt, men de måste även anpassa 

sig till vart företaget verkar. Det kan finnas lokala aspekter som måste tas hänsyn till. I 

Norrbotten kan det vara svårt att attrahera rätt medarbetare, för att många av studenterna 

väljer att flytta söder ut, samt att Norrbotten är i förhållandevis glesbefolkat. En annan 

faktor skulle kunna vara att det inte finns lika många valmöjligheter, då Norrbotten har 

färre arbetsgivare. Därför kan det vara extra viktigt att organisationer lägger de resurser 

som krävs på sin employer branding. Att det är många studenter som väljer att flytta efter 

sina studier kan bero på flera faktorer, vilket gör det intressant att undersöka vad som 

lockar denna målgrupp när det kommer till arbete och vad som skulle få dem att börja 

arbeta i Norrbotten efter studierna. 

 

I denna studie har jag valt att undersöka just sjuksköterskor för att det råder brist med 

personal inom vårdyrkena, trots att sjuksköterska programmet är fullt vid Luleå Tekniska 

Universitet. För att lyckas rekrytera sjuksköterskestudenter är det av vikt att organisationer 

är medvetna om vad som attraherar dem och hur de ska arbete gentemot målgruppen. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2015) nämner att en växande befolkning och fler äldre gör 

att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. SCB (2015) gjorde 

en prognos som visade att 160 000 utbildade inom vårdyrkena kommer saknas år 2035.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt med 

arbetsgivares varumärke och vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten efter studierna, 

samt hur detta skiljer sig mot organisationers arbete med employer branding.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer anser sjuksköterskestudenter är attraktiva hos arbetsgivare?  

2. Vad skulle få sjuksköterskestudenter att stanna i Norrbotten efter studier? 

3. Hur arbetar arbetsgivare i Norrbotten med employer branding gentemot målgruppen? 

4. Vilka slutsatser kan man dra ur dessa jämförelser, avseende hur arbetsgivare i 

Norrbotten arbetar med employer branding idag och vad kan utvecklas utifrån 

målgruppens syn på attraktion?  

 

 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka arbetsgivare inom offentlig sektor i Norrbotten, 

samt studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.  
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Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras teorier inom: employer branding, hur man attraherar 

kandidater, employer branding via sociala medier, det psykologiska kontraktet tillsammans 

med employer branding, identifiering med organisationer och tvåfaktorteorin.  

 

Employer branding  

Employer branding innebär vad som gör en organisation annorlunda och attraktiv som 

arbetsgivare. Det handlar även om de unika aspekterna av vad företaget erbjuder i 

anställningen och deras miljö. Extern marknadsföring av företagets varumärke skapar 

bilden av ett företag man bör välja, och gör det möjligt att attrahera de bästa arbetstagarna 

på marknaden. Antagandet är att varumärkets urskiljningsförmåga skapar möjligheten för 

företaget att ha utmärkande personal. När kandidater attraheras av varumärket skapar de 

antaganden om anställningen hos företaget, som de kommer ta sig med in i företaget, och 

därmed stödja företagets värderingar, vilket även ökar engagemanget för företaget 

(Backhaus och Tikoo, 2004). Employer branding skapar två huvudsakliga fördelar: 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Associationerna till arbetsgivarens 

varumärke skapar bilden av arbetsgivaren som i sin tur påverkar organisationers 

attraktivitet för potentiella kandidater. Employer branding påverkar även organisationens 

kultur och identitet, som i sin tur bidrar till varumärkeslojalitet. Varumärkeslojaliteten 

bidrar till att arbetstagarnas produktivitet ökar (Ibid).  

 

Arbetsgivare konkurrerar om kandidater med spetskompetens, vilket gör det viktigt att 

arbetsgivare arbetar med att attrahera och behålla personal menar Al Badway, Fahmy och 

Magdy (2015). Organisationer som vill lyckas med arbetet att attrahera rätt kandidat, kan 

konstruera en ”person-organisation fit”, som enligt Al Badway et al. (2015) innebär att 

kandidaten passar individuellt i organisationen och att organisationen passar kandidaten. 

För att organisationer ska lyckas med detta, är det av vikt att organisationens 

marknadsföring, både externt och internt, tydligt visar värderingar och organisationskultur. 

(Ibid). Förut kunde organisationer använda sig av stora kompensationspaket som incitament 

för att attrahera och behålla personal, vilket senare har visat sig inte vara betydelsefull för 

medarbetare med spetskompetens (Ibid). Employer branding har kommit fram som en 

metod för att förbättra arbetet med att attrahera och behålla personal. Detta gör 

organisationer genom att ge löften om anställningen som är mycket bättre än 

konkurrenternas (Ibid).  

 

Att behålla personal är en viktig del av arbetet med employer branding. Enligt Hadi och 

Ahmed (2018) kämpar varje organisation för att uppnå det bästa arbetsgivarstatus, detta 

eftersom det har blivit ett ”krig om talang”. Att attrahera, rekryter och behålla talangfull 

personal är alltså huvudrollen för varje organisation. Författarna genomförde en studie där 

syftet var att svara på den vanligaste, och nyligen frågade frågan om vilka värden som är 

viktiga för att kunna bevara personal i organisationen. Resultatet visade att 

utvecklingsvärdet har ett väsentligt samband med behållande av personal, det vill säga där 

den anställde kan utveckla ny kompetens och förbättra sitt nuvarande arbete.  

 

Arbetet med employer branding kan se olika ut, men det finns faktorer som pekar på vad 

som gör arbetsgivare framgångsrika. Moroko och Uncles (2008) presenterar en typologi av 

egenskaperna hos framgångsrika arbetsgivare. För att framställa denna typologi gjordes 

djupintervjuer med branschledare inom områdena: intern marknadsföring, personal, 

kommunikation, branding och rekrytering, som samlats in från experter på industrin. 
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Resultatet visade att det finns två viktiga dimensioner av framgång för arbetsgivares 

varumärke: attraktivitet och noggrannhet. Moroko och Uncles (2008) beskriver att med 

kundcentrerade varumärken stöds attraktivitet med medvetenhet, differentiering och 

relevans. För arbetsgivares varumärke är dock den noggrannhet som arbetsgivarens 

varumärke är avbildad kritisk för framgång. Denna betoning på noggrannhet visar vikten av 

konsistens mellan arbetsgivarens varumärke och sysselsättningserfarenhet, företagskultur 

och värderingar.  

 

Attrahera kandidater 

Under de senaste åren har arbetsgivarvarumärket blivit en viktig källa till en hållbar 

konkurrensfördel (Eger, Micik och Rehor, 2018). Det finns allt mer underlag som visar på 

att arbetsgivare bör lägga större vikt vid kommunikation med unga talanger. I början av 

rekryteringsprocessen har arbetssökande vanligtvis bara basal information, lite kunskap och 

erfarenhet av ett arbete, samt organisationsegenskaper. Här blir den funktion som 

varumärket rent symboliskt erbjuder av vikt (Ibid). Potentiella kandidater söker idag 

information om framtida arbetsgivare genom att använda sig av olika 

rekryteringswebbplatser och sociala medier. Studien visar de symboliska drag som lockar 

tjeckiska studenter att välja potentiella arbetsgivare. Resultatet av studien tyder på att de 

utvalda symboliska egenskaperna hos en idealisk arbetsgivare är liknande hos de svarande 

och är oberoende av kön och anställningsstatus. Dessa symboliska egenskaperna var: 

exalterande, lekfull, generös, flexibel, pålitlig, innovativ, professionell, modern, liberal och 

kaotisk (Ibid). 

 

Chhabra och Sharma (2014) beskriver att det finns olika faktorer som är betydelsefulla för 

studenter när de ska gradera attraktionskraften hos en arbetsgivare. Resultatet av en 

kvalitativ studie visar att dessa faktorer är: organisationskultur, varumärke och 

kompensation. Författarna visar att ett starkt varumärke hänger samman med sannolikheten 

att kandidater söker en tjänst hos organisationen. I praktiken innebär detta att det finns en 

attraktionskraft hos organisationer som går att gradera och värderas. Rekrytering av 

kandidater med spetskompetens är en utmaning för många organisationer på 

arbetsmarknaden, vilket gör det av vikt att organisationer arbetar med den egna 

attraktionskraften (Ibid)  

 

Alniacik, Alniacik, Erat och Akcin (2014) beskriver i en kvalitativ studie, att om 

organisationer förstår vad som attraherar den potentiella kandidaten, ger detta 

organisationer och rekryterare information. Alniacik et al. (2014) nämner att hur man går 

tillväga med sitt arbete med employer branding måste anpassas efter den samhällskultur där 

organisationerna är verksam. Författarna genomförde en studie för att undersöka denna 

hypotes. Syftet med studien var att upptäcka skillnader mellan dimensionerna hos 

organisationers attraktivitet i två olika kulturer. Studiens resultat visade att attraktiviteten 

hos organisationer var viktigare för turkiska studenter än lettiska studenter (Ibid). 

Studenterna i Turkiet ansåg i större grad att organisationers medmänsklighet och möjlighet 

att utveckla andra var de viktigaste faktorerna. De faktorer som skiljde sig minst mellan 

studenterna var kompensation och karriärmöjlighet. Slutsatsen som författarna drar är att 

det finns skillnader mellan kulturer. Detta påverkar även hur tillvägagångssätten inom 

employer branding används (Ibid). Författarna nämner att organisationers arbete med att 

attrahera talangfulla kandidater påverkas av den samhällskultur, eller nationalitet, som 

organisationen vill attrahera. Alniacik et al. (2014) menar att attraktiviteten hos 
organisationer, eller arbetsgivarvarumärke, inte är ett universellt koncept. Vilket gör att 
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organisationer måste undersöka målgruppen de vill attrahera, då detta blir en viktig del i 

varumärkesbyggande (Ibid).  

 

Det finns en konkurrens mellan arbetsmarknaden och arbetsgivare, vilket också har ökat. 

Verma och Ahmad (2016) beskriver att orsaken till detta är att talangfulla kandidater ute på 

arbetsmarknaden är få. Employer branding har utvecklats som en metod för att rekrytera 

rätt kandidat, vilket även kan vara lösningen på bristen av talangfulla kandidater. Employer 

branding innebär att organisationer marknadsför kärnfrågan i organisationen, på ett sätt att 

de anställda engagerar sig (Ibid). Konceptet är ett sätt för organisationer att få målgruppen 

att uppleva organisationens varumärke som positiv. Författarna genomförde en kvalitativ 

studie om employer branding och de dimensionerna som finns av attraktivitet. Syftet med 

studien var att identifiera vilka dimensioner som upplevdes som mest betydelsefulla. 

Resultatet visade att sex faktorer, som i sin tur representerade dimensioner av attraktivitet 

hos organisationer: socialt värde, intressevärde (hur intressant arbetet upplevs), ekonomiskt 

värde, holistiskt värde, arbetsmiljö och samarbete. Studien visade att den faktorn som var 

mest betydelsefull var socialt värde. Verma och Ahmad (2016) nämner att organisationer 

som vill attrahera talanger bör lägga fokus på socialt värde.    

 

Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) beskriver att organisationer alltid har intresserat sig 

för hur de anställda uppfattar organisationen. Anställda som har gemensamma åsikter anses 

forma lojalitet, engagemang och att anställda stannar, men även hur organisationen upplevs 

av utomstående, vilket är en avgörande för organisationens attraktionskraft. Detta innebär 

att organisationer kan påverkas både positivt och negativt av de anställdas åsikter om 

organisationen (Ibid). Teknik och teknologier är något som under de senaste åren 

utvecklats, vilket skapar möjligheter för anställda att dela sina åsikter med resten av världen 

via sociala medier och internet. Det finns forum och medier som har skapats enbart för 

denna typ av kommunikation, med förhoppning att falska påståenden som sprids från 

missnöjda anställda ska försvinna. Dabirian et al. (2017) beskriver att ”Glassdoor” är ett 

sådant forum, där författaren också genomförde sin studie. År 2008 började forumet 

Glassdoor samla in data från anonyma anställda och före detta anställda. Från totalt 38 000 

utvärderingar visade resultatet att det finns sju olika faktorer som anställda anser som 

viktiga när de ska utvärdera sitt arbete: socialt värde, intresse, applikationsvärde, 

utvecklingsmöjligheter, ekonomiskt värde/kompensation, förvaltning och arbetsbalans. 

Enligt Dabirian et al. (2017) är socialt värde den attribut som både attraherar anställda och 

leder till att anställdas lojalitet ökar. Denna faktor täcker även organisationskultur och 

andra psykosociala faktorer, exempelvis värdet av kollegor. Resultatet visade att den 

faktorn som vid klagomål kan leda till att anställda avslutar sin anställning var förvaltning. 

Den faktorn som hade minst betydelse var utvecklingsmöjlighet (Ibid). Alla dessa attribut 

har dock en betydelse för arbetsgivarvarumärket.  

 

Employer branding via sociala medier  

Hur organisationer marknadsför sig och hur de syns på sociala medier är en del av att synas 

för kandidater. Piric, Masmontet, och Martinovic (2018) genomförde en kvalitativ studie 

där syftet var att undersöka förhållandet mellan kandidater som söker arbete och sociala 

nätverk. Studien fokuserade på förhållandet mellan arbetsgivarens varumärke, rekrytering 

och sociala nätverk. Resultatet visade på att kandidater använder sociala nätverk för att vara 

förberedda för rekryteringsprocessen. Organisationer som använder sociala nätverk anses 

vara mer attraktiva ur kandidatens perspektiv (Ibid).  

 

Kaur, Sharma, Kaur, och Sharma (2015) beskriver att det mänskliga resurserna utgör själva 
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grunden för små och medelstora företag och med ökad konkurrens har det blivit nödvändigt 

att locka, anställa, utveckla och behålla de bästa talangerna över hela branschen. 

Arbetsgivare behöver visa sig själva för att locka uppmärksamhet och engagemang hos de 

”brightest” anställda. Författarna beskriver att en av de senaste och mest effektiva vägarna 

för att kommunicera ut arbetsgivares varumärke är genom sociala medier. Författarna 

genomförde en kvalitativ studie där syftet var att analysera uppfattningen om sociala media 

och arbetsgivarens attraktivitet bland de anställa i indiska små och medelstora företag. 

Studien undersökte även sociala mediernas inverkan på arbetsgivares arbete med 

varumärke. Resultatet visade att de uppfattade dimensionerna av arbetsgivarnas 

attraktivitet, det vill säga ekonomiska, applikations- och sociala värderingar, är de viktiga 

faktorerna som organisationer ska fokusera på när det utformat sina brandkampanjer för 

arbetsgivare. Resultatet lyfte även företagens uppfattning om sociala medier som ett 

oöverträffat medium för att locka och engagera befintliga och potentiella anställda.  

 

Arbetsgivarens varumärke blir idag en absolut nödvändig del av en organisation. Varje 

organisation vill locka till sig, utveckla och behålla talangfulla personer i sin organisation 

(Kumar och Kumar, 2016). Employer branding lockar inte bara befintlig personal, men 

även potentiella medarbetare. Den kommunicerar internt med sina anställda och externt till 

potentiella medarbetare genom sociala medier. Den unga generationen använder sig snabbt 

av sociala medier, vilket gör det till en stor möjlighet för organisationer att attrahera, 

behålla, motivera befintlig personal och potentiella medarbetare. Employer branding via 

sociala medier ökar också organisationens varumärkesbild, vilket lockar till potentiella 

medarbetare att vara en del av den organisationen. Kumar och Kumar (2016) genomförde 

en kvalitativ studie vars syfte var att studera medvetenhet om arbetsgivares varumärke 

genom sociala medier bland management studenter i Allahabad. 100 personer deltog i 

studien, varav 60 personer var medvetna om arbetsgivares varumärke. Kumar och Kumar 

(2016) fokuserade på hur studenter använder sociala medier för att söka arbete och vad för 

attribut de söker i ett arbete. Slutsatsen är att managementstudenterna vet förvisso hur man 

använder sociala medier i employer branding men de behöver få mer kunskap om det.  

 

Det psykologiska kontraktet och employer branding  

Outtalade normer och förväntningar som uppkommer mellan arbetsgivare och potentiella 

kandidater, eller anställd, kan enligt Backhaus och Tikoo (2004) ses som en grund för 

employer branding. Det ursprungliga psykologiska kontraktet handlade om lojalitet i utbyte 

mot anställningstrygghet. Eftersom att arbetsmarknaden har förändrats, har även det 

psykologiska kontraktet förändras. Idag belönar arbetsgivare sin personal med 

karriärmöjligheter, kompetensutveckling och förmåner. Backhaus och Tikoo (2004) 

beskriver att employer branding används som en metod för arbetsgivare att marknadsföra 

dessa förmåner, samt löften om utveckling, för att kunna locka till sig rätt kandidat till 

organisationen. Organisationer som erbjuder ett attraherande och unikt innehåll i det 

psykologiska kontraktet, kommer leda till att organisationer har ett varumärke som är 

tydligt. Ett tydligt varumärke skapar även en konkurrensfördel mot andra organisationer 

(Edwards, 2009). Vid rekryteringsprocessen skapas förväntningar från kandidatens sida, 

och gör det av vikt att dessa uppfylls vid anställning, eftersom detta utgör grunden för hur 

kandidater upplever anställningen.  
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Figur 1 - Relationen mellan det psykologiska kontraktet och employer branding (Edwards, 2009). 

Edwards (2009) skapade en modell (se figur 1) som visar employer brandingmeddelande. 

Employer brandingmeddelande skapar förväntningar om organisationen, men även vad den 

anställdes skyldigheter är. Detta resulterar sedan i anställningsupplevelsen. Denna modell kan 

kopplas till Rousseaus (2001) som nämner rekryteringsmeddelande, vilket är likt employer 

brandingmeddelande, och innebär en början på det psykologiska kontraktet. Här skapar sig 

potentiella kandidater en bild av hur anställningen är hos organisationen och kan feltolka 

information som förväntningar och löften. Rousseaus (2001) beskriver att det psykologiska 

kontraktet innehåller transaktionellt och relationellt innehåll, och hur de skiljer sig. 

Transaktionellt innebär ett ekonomiskt utbyta medan de relationella handlar mer om faktorer 

som rättvisa och tillit. Edwards (2009) beskriver att det psykologiska kontraktet idag handlar 

även om ideologiska faktorer, där människor vill arbeta för organisationer som tydligt visar 

värderingar och principer. Mangold och Miles (2004) beskriver att forskning visat på att 

kränkning av det psykologiska kontraktet hänger samman med ökad personalomsättning, 

minskad produktivitet, negativ mun-till-mun och låg tillit till organisationen. Detta gör att 

organisationer måste skapa en realistisk bild av anställningen redan från start, då en 

överpositiv bild ökar risken för att kandidat väljer att avsluta sin anställning. Detta eftersom 

en överpositiv bild skapar förväntningar som organisationen sedan inte kan genomföra 

(Edwards, 2009). Wilden, Gudergan och Lings (2010) betonar detta och nämner trovärdighet 

som en viktig faktor i organisationers arbete med varumärke. Genom att sköta om det 

psykologiska kontraktet och se till att de förväntningar som skapas under 

rekryteringsprocessen uppfylls, kommer resultera i att organisationer ses som en pålitlig 

arbetsgivare, vilket i sin tur leder till ett trovärdigt varumärke.  

 

Identifiering med organisationer 

När organisationer är unika och de utomstående organisationerna är tydliga, samt att det finns 

en konkurrens mellan dem, ökar möjligheten för att identifiera sig med en organisation. Enligt 

Hogg och Terry (2012) har identifiering med organisationer två processer: kategorisering och 

självförstärkning. När individer kan jämföra sig själv med andra kan detta leda till ökad 

självkänsla, vilket skapar en självförstärkning. En stark identifiering sker när organisationer är 

högt uppskattade, har ett tydligt varumärke, och upplevs av utomstående som en organisation 

som förstärker personalens självförtroende. Att ha en hög grad av identifiering hänger 

samman med låg personalomsättning, sjukskrivningar och en ökad arbetstillfredsställelse och 

motivation. Hogg och Terry (2012) beskriver att människor har olika behov som måste 

tillgodoses: känsla av tillhörighet, säkerhet, självutvecklande och att tillhöra något som är 

större än en själv. Dessa behov gör att människor väljer att identifiera sig med organisationer. 

En hög grad av identifiering med specifik organisation kan ha negativa konsekvenser. Detta 

kan exempelvis uppkomma i subgrupper, vilket kan leda till att anställda utanför gruppen 

utsätts för stereotyp och nedvärderande behandling.  
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Tvåfaktorteorin 

Herzberg (1974) skapade tvåfaktorteorin, som beskriver hur arbetstillfredsställelse och 

missnöjdhet kan påverkas av olika faktorer på arbetsplatsen. Det finns faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelse och prestation. Dessa faktorer ingår i två olika kategorier 

som bör tillfredsställas för att arbetstagaren ska uppleva motivation, men även för att 

undvika missnöje (Ibid). Det finns också skillnader mellan vissa faktorer, de faktorer som 

gör anställda missnöjda är inte samma faktorer som gjorde de anställda nöjda. Utifrån detta 

skapade Herzberg motivationsfaktorer och hygienfaktorer. De faktorer som gjorde de 

anställda nöjda och missnöjda var inte samma, därför kan man inte säga att 

arbetstillfredsställelse är motsatsen till arbetsmissnöje.  

 

 
Figur 2 - Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, 1974) 

Motivationsfaktorer innebär inre faktorer, det vill säga faktorer som de anställda tycker är 

mycket speciellt utanför arbetet. Faktorerna är motiverande och påverkar arbetsglädjen, 

samt skapar arbetstillfredsställelse. Faktorerna är följande: prestation, erkännande, arbetet i 

sig, befordran, ansvar och utveckling. Dessa påverkar individens arbetstillfredsställelse på 

lång sikt, och skapar positiva attityder (Ibid).  

 

Hygienfaktorer innebär de yttre förhållanden som de anställda upplever som självklarheter. 

Hygienfaktorer bidrar inte till ökad motivation eller arbetsglädje, men om de uteblir kan det 

leda till negativa effekter för motivationen och arbetsglädjen. Faktorerna är följande: 

organisationens policy och administration, ledningen, relationer på arbetet, 

arbetsförhållanden, lön, status och trygghet (Ibid). De som är missnöjda på sin arbetsplats 

kommer att nämna faktorer som ingår i hygienfaktorer. Trots att dessa faktorer är bra på 

arbetsplatsen kommer den anställde inte känna sig motiverad om motivationsfaktorerna 

uteblir.  
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Metod 

I följande avsnitt beskrivs hur denna studie har gått tillväga, vilket görs genom att 

presentera studiens: val av metod, urval, insamlingsmetod, bearbetning av analys och data, 

kvalitetsvärdering och etiska överväganden.  

 

Val av metod  

För att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar bedömdes det vara mest lämpligt 

med en kvalitativ metod, för att kunna samla in rikligt med data och få svar på frågorna på 

ett djupare plan, som en kvantitativ metod inte hade kunnat bidra med. En kvalitativ metod 

lämpar sig när syftet med en studie är att skapa förståelse för innebörd (Langemar, 2008). 

Utgångspunkten i detta metodval var att undersöka vad sjuksköterskestudenter upplever är 

attraktivt med organisationers varumärke, samt hur organisationer arbetar med deras 

varumärke. Därför har denna studie genomförts med en aduktiv ansats då tolkningen av 

materialet skett mellan empiri och teorier (Langemar, 2008). Under examensarbetes gång 

har en växelverkan skett mellan insamlandet av material och tolkning (Howitt, 2013). Den 

kvalitativa forskningsprocessen är inte lika linjär som kvantitativ metod, i detta 

examensarbetet har olika faser skett parallellt.  

 

Urval 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar gjordes ett strategiskt urval av 

intervjupersoner. Sjuksköterskestudenter från år två och tre valdes för att de närmar sig 

examen och har möjligtvis börjat gå i tankarna om vilka organisationer de skulle vilja 

arbeta för efter studierna. För att få tillgång till studenternas e-postadresser kontaktades 

registratorn vid Luleå Tekniska Universitet, som skickade ut alla studenternas e-

postadresser. En förfrågan om intervju skickades totalt till 361 studenter. För att få svar på 

hur organisationer arbetar med sin employer branding gentemot målgruppen, valde 

författaren att kontakta organisationer som arbetar med employer branding och rekrytering 

av sjuksköterskor. Kontakten skedde via e-postmeddelande och telefon.  

 

Totalt 16 intervjupersoner deltog i studien. Av dessa 16 var sju stycken personer 

sjuksköterskestudenter. Där fyra av dem var män och tre av dem var kvinnor. Tre stycken 

av sjuksköterskestudenterna gick i årskurs tre och fyra av dem gick i årskurs två. Tre 

intervjuer skedde via telefon, vilket beror på att intervjupersonerna inte hade möjlighet att 

närvara fysiskt vid intervju, då de inte var på plats i Luleå resterande tid av terminen. 

Varför det blev sju sjuksköterskestudenter beror på att det endast var dessa sju som ville 

ställa upp på intervju, trots många försök att få fler respondenter. Nio intervjupersoner kom 

från olika arbetsgivare. Där totalt tre var män och sju var kvinnor. En av intervjuerna 

genomfördes fysiskt medan resterande skedde via telefon, vilket beror på att de olika 

intervjupersonerna var spridda över länet och det var enklast för intervjupersonerna att bli 

intervjuad via telefon.  

 

De arbetsgivare som deltagit i studien är totalt sex kommuner belägna i Norrbotten, samt en 

arbetsgivare som är statlig. Från dessa organisationer har intervjupersonerna befattningarna: 

en HR-partner, en HR-strateg, tre stycken enhetschefer, en personalspecialist, en 

områdeschef, en arbetsmiljö- och kompetensutvecklare, en socialchef och en 

administrativchef. Varför dessa professioner valdes var för att de arbetar med employer 

branding, eller hade bäst uppfattning (enligt kontakt med de olika organisationerna) på 
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arbetet med employer branding. För att skapa en bild av kommunerna beskrivs 

intervjupersonerna från arbetsgivare som följande:  

 

Kommun 1: Mindre kustkommun i Norrbotten med ca 800 anställda. 

Intervjuperson 1 (IP 1) är områdeschef och intervjuperson 2 (IP 2) är HR – strateg. 

 

Kommun 2: Mindre kommun med cirka 300 anställda.  

Intervjuperson 6 (IP 6) är administrativchef och intervjuperson 3 (IP 3) är enhetschef.  

 

Arbetsgivare 3: Stor arbetsgivare i Norrbotten med cirka 7 000 anställda Intervjuperson 4 

(IP 4) är som HR-partner. 

  

Kommun 4: Större kommun i Norrbotten med cirka 4 525 anställda.  

Intervjuperson 5 (IP 5) arbetar som personalspecialist.  

 

Kommun 5: Mellan kommun i Norrbotten med cirka 3 000 anställda.  

Intervjuperson 7 (IP 7) är enhetschef. 

 

Kommun 6: Mellan kommun i Norrbotten med cirka 2 125 anställda.  

Intervjuperson 8 (IP 8) är arbetsmiljö- och kompetensutvecklare. 

 

Kommun 7: Mindre kommun med cirka 625 anställda.  

Intervjuperson 9 (IP 9) är enhetschef.  

 

Insamlingsmetod  

Semi-strukturerade intervjuer (Howitt, 2013) användes för att samla in data. Metoden 

valdes med hänsyn till att intervjupersonernas åsikter och upplevelser undersöktes. En 

intervjuguide formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar och en semi-struktur 

bedömdes vara lämplig (Langemar, 2008). En semi-struktur ger möjlighet för 

intervjupersonen att beskriva fritt om enskilda perspektiv. Intervjuguiden består av öppna 

frågor, samt följdfrågor för att kunna komma ner på djupet om vad intervjupersonen 

upplever. Examensarbetet fokuserar på två olika grupperingar (studenter och personer som 

arbetade med employer branding), vilket gjorde att det krävdes två stycken intervjuguider. 

Dessa intervjuguider har samma struktur men skiljer sig i frågorna, då det är olika 

perspektiv för de olika grupperna. Intervjupersonerna fick ta del av intervjuguiden innan 

deras deltagande, vilket elva personer utnyttjade.  

 

Intervjuerna skedde individuellt och bokades utifrån intervjupersonernas tillgänglighet. 

Respektive intervju tog mellan 35–45 minuter att genomföra och spelades in med 

mobiltelefon. De intervjuer som skedde via telefon spelades in med hjälp av dator. Detta för 

att underlätta transkribering och för att kunna fokusera mer på frågorna under 

intervjutillfället. Intervjuerna som skedde fysiskt med sjuksköterskestudenterna tog plats 

vid Luleå Tekniska Universitet, resterande via telefon. Intervjuerna som skedde fysiskt med 

organisationerna ägde rum på deras arbetsplats och resterande via telefon.  

 

Bearbetning av analys och data 

Efter att det empiriska materialet samlats in genomfördes transkriptioner med en ortografisk 

stil, även kallad sekreterarstilen. Ortografisk stil innebär att man endast fokuserar på det 

talande ordet, och inte tar hänsyn till intervjupersonernas kroppsspråk, tonläge, eller 
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liknande (Howitt, 2013). Denna metod valdes för att kunna svara på syftet och 

frågeställningarna i studien, därför var det inte nödvändigt att ta hänsyn till 

intervjupersonernas kroppsspråk, tonläge, eller liknande. Transkriberingen bestod av vad 

intervjupersonerna sagt under intervjutillfällena och inte hur de sagts. Transkriptionerna 

skrevs ut och lästes igenom flertal gånger. För att inte missa någon information gjordes en 

sista kontroll av det inspelade materialet.  

 

För att tolka materialet användes tematisk innehållsanalys med aduktiv ansats, vilket 

innebär att en växelverkan skett mellan induktion och deduktion (Langemar, 2008). 

Langemar (2008) beskriver att en tematisk innehållsanalys syftar till att finna samband och 

kategoriseringar i datamaterialet. I denna studie har materialet bearbetats flertal gånger. 

Denna metod användes för att identifiera, analysera och rapportera mönster i materialet. De 

teman som valdes ut var relevanta nyckelaspekter som repeterades under intervjuerna. De 

teman som identifierats ströks under, sorterades och kodades. I detta examensarbete har det 

skett aktivt och genomförts med en växelverkan mellan teoridriven kodning och datadriven 

kodning. De teman som formulerats genom datadriven kodning var: Betonade faktorer i 

arbetet med employer branding, positiva effekter av employer branding, utmaningar för 

arbetsgivare, viktiga och attraherande faktorer i arbetslivet, friskvårdsbidrag – en viktig 

förmån och ideal arbetsplats. De teman som formulerats genom teoridriven kodning var: 

Arbetsgivares arbete med employer branding och tilltalande varumärke.  

 

Kvalitetsvärdering  

Howitt (2013) beskriver att intervjuguiden ses som grunden till en studie och är därför en 

av de viktigaste pelarna inom kvalitativa studier. För att kvalitetssäkra intervjuguiden 

genomfördes en pilotintervju med en student vid Luleå Tekniska Universitet. Resultatet av 

pilotstudiens användes som riktlinje för huvudstudiens utförande. Resultatet av denna 

intervju visade även att intervjuguiden fungerade väl, men att några frågor behövde 

förtydligas.  

 

Bryman (2011) beskriver fyra kriterier som stärker tillförlitligheten i kvalitativ forskning. 

Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att kunna uppnå dessa kriterier har författaren frågat intervjupersonerna om 

de vill ta del av studien och de har blivit informerade om att de kommer få ta del av studien 

när den blivit godkänd, vilket inte påverkar studiens trovärdighet, eftersom att 

återrapporteringen till intervjupersonerna sker först efter att studien är klar. Författaren har 

även beskrivit intervjupersonerna enskilt i början av resultatet för att öka helhetsförståelsen 

av dessa personer/arbetsgivare för att resultatet ska bli överförbart. För att skapa en pålitlig 

studie har forskningsprocessen presenterats fullständigt i avsnittet metod. Författaren har 

även försökt hålla sig så objektiv som möjligt och inte medvetet låtit personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar påverkat resultatet. I detta examensarbete har författaren lagt 

fram citat i resultatet för att läsaren själv ska kunna avgöra huruvida väl tolkningen har 

genomförts. Denna studie är endast skriven av en person, vilket kan ha påverkat 

objektiviteten.  

 

Etiska övervägande 

De fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet har legat till grund för detta 

examensarbete: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att uppfylla dessa krav har intervjupersonerna informerats om vad det 

innebär att delta, samt att de kan påverka om de vill vara delaktiga eller inte. De blev 
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informerade om att det är frivilligt att delta och att de kan avsluta deras deltagande när som 

helst utan att det medför negativa konsekvenser. Intervjupersonerna som deltagit i studien 

har gett sitt samtyckte och blivit informerade om att känsliga uppgifter som kan leda till 

identifiering inte tas med i uppsatsen. Datamaterialet som samlats in undanhölls från allmän 

insyn och förvarats i säkert förvar. Det insamlade materialet består av ljudinspelningsfiler 

som raderas efter transkriberingstillfället (Howitt, 2013). Intervjupersonerna som deltagit i 

studien har även fått författarens kontaktuppgifter.  

Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat från den insamlade data. Avsnittet delas upp i 

två huvuddelar som börjar med att beskriva arbetsgivarens perspektiv med teman: 

Arbetsgivares arbete med employer branding, betonade faktorer i arbetet med employer 

branding, positiva effekter av employer branding och utmaningar för arbetsgivare. Den 

andra delen är studenternas perspektiv med teman: viktiga och attraherande faktorer i 

arbetslivet, friskvårdsbidrag – en viktig förmån, ideal arbetsplats och tilltalande 

varumärke. Resultatet baseras på svar från 16 intervjupersoner (nio från arbetsgivare, samt 

sju studenter) Intervjupersonerna 1–9 kommer från arbetsgivare, och intervjupersonerna 

10–16 är studenter. 

 

Arbetsgivarnas perspektiv  

 

Arbetsgivares arbete med employer branding  

Vid intervjuerna framkom det att begreppet employer branding var ett stort begrepp och 

kunde innebära många olika saker. Alla intervjupersoner hade inte hört begreppet employer 

branding. Trots detta arbetade samtliga intervjupersoner med varumärke och 

marknadsföring av verksamheten. Alla intervjupersoner ansåg att employer branding hade 

att göra med hur man är en attraktiv arbetsgivare, men även hur man syns inåt, mot sina 

medarbetare, och att det var lika viktigt internt som externt. Det framkom vid intervjuerna 

att intervjupersonerna ansåg att employer branding även handlar om ambassadörskap, och 

att man har medarbetare som sprider ett bra och gott rykte om deras verksamhet. En av 

intervjupersonerna beskriver att begreppet inte är bekant, men att det är väsentligt att arbeta 

med ambassadörskap:  

 
För mig så är ju det här begreppet inte speciellt bekant. Däremot så jobbar vi ju med, åtminstone i min 

grupp, så är det väldigt väsentligt att jobba med ambassadörskap. Att vi har en bra miljö och medarbetare 

som trivs på jobbet, och det är ju tack vare det vi har lyckats rekrytera. Vi har ju personer på varje tjänst hos 

oss. Vi har tillsammans skapa ett gott rykte. Och det är väl det de betyder för mig. Det här ryktet det har vi, 

faktiskt under sista tiden, när vi haft personer som har sökt till oss att de uttryckte att de hört att det är roligt 

att jobba hos oss, bra psykosocial arbetsmiljö och klimatet är bra och det betyder väldigt mycket. - IP 1. 

 

Resultatet visade att alla intervjupersoner ansåg att det är väldigt viktigt att arbeta med 

marknadsföring och varumärke, för att locka till sig potentiella kandidater, men även för att 

sprida ett bra rykte ifrån sig utåt. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg också att 

employer branding var prioriterat i deras verksamheter. Det var viktigt för alla 

intervjupersoner att ha ett gott ansikte utåt, och att man har en god arbetsplats där 

medarbetare trivs och mår bra, samt att nya medarbetare ska känna sig bra bemött och inte 

känna att det ska vara en svårighet och ta sig till de mindre kommunerna. Alla 

intervjupersoner ansåg att medarbetarna representerar ansiktet utåt. En intervjuperson 

beskriver att employer branding är en av de viktigaste frågorna inom offentlig sektor idag:  

 



14 

 

 

 

Det är en av de viktigaste frågor som vi som offentlig sektor har att göra idag. Det du tittar på sjuksköterskor, 

så är det ju att det är ett bristyrke i våra organisationer. Både inom kommun och inom landsting. För att vi 

ska kunna attrahera sjuksköterskor till att jobba hos oss, så är det jätteviktigt att vi har starkt varumärke. Inte 

bara att vi har starkt varumärke, utan att också att vi står upp för de värdena som vi kommunicerar utåt. – IP 

3.  

 

Samtliga intervjupersoner arbetade på liknande sätt med deras employer branding. Det 

framkom vid intervjuerna att majoriteten av kommunerna, och landstinget, är ute och träffar 

skolor och universitet för att försöka locka potentiella medarbetare. Majoriteten av 

intervjupersonerna var även ute på gymnasieskolor för att berätta om ur det är att arbeta i 

vården. En intervjuperson beskriver att de har ett väl etablerat samarbete med Luleå 

Tekniska Universitet (LTU) och är ute och träffar studenter varje termin: 

 
…så har ju vi ett väldigt bra och etablerat samarbete med LTU. Där vi har ett avtal för VFU. Och genom det 

så har ju vi möjlighet att skapa ett nätverk. Så varje termin så är vi ute och träffar studenterna, och framför 

allt när de går, jag tror vi träffar dem två gånger, i termin fyra och sedan i termin sex, och termin sex är ju 

när det är på väg ut i arbetslivet. För att berätta lite grann, ja, men det här är Region Norrbotten. Under 

termin fyra så är det lite mer fokus att visa att det har möjlighet att komma och arbeta som undersköterskor i 

våra verksamheter. Till dess att de är färdiga. Skapa lite arbetserfarenhet. - IP 4.   

Det framkom i resultatet att majoriteten av intervjupersonerna ansåg att employer branding 

är något som handlar om allt från hur de bemöter varandra på arbetsplatsen, arbetsmiljö, 

rekryteringsprocesser, sociala medier och olika event. Samtliga intervjupersoner beskriver 

att det är öppna mot att studenter kommer till deras arbetsplats för att göra sin praktik, och 

att det är viktigt att studenterna får en bra introduktion och att man tar hand om dem. En av 

intervjupersonerna beskriver att man ska se studenter som potentiella arbetskompisar och 

inte som en belastning. En annan beskriver att employer branding är något som sker 

löpande och att det har flertal aktiviteter där de bland annat träffar studenter:  

 
Vi är ju med på massa högskola och universitet. Vi är runt på rekryteringsmässor, AF (arbetsförmedlingen) 

anordnar en mässa, LTU, vi är runt på massor med högskolor runt om i Sverige, vi är på sådana här 

hemvänder dagar samordnat med Skellefteå kommun i Stockholm. Vi är på gymnasier och berättar, och 

senast igår satt vi och prata med mina kollegor här, personalavdelningen, att SYO: rna ska vi bjuda in och 

med ganska många runt om. Eftersom kommunen är absolut den största arbetsgivaren, tänkte vi att vi skulle 

göra en ”visningsdag” och visa upp då lite både bristyrken och se då vad de gör lite mer konkret. Hur ser en 

vardag ut för den och den yrkesgruppen. Det pågår en massa aktiviteter hela tiden. - IP 5.  

 

Under intervjuerna framkom det att majoriteten av intervjupersonerna använder sig av 

sociala medier i deras arbete med att attrahera potentiella kandidater. Facebook och 

Instagram var de två sociala medier som användes mest av intervjupersonerna. Linkedin 

användes även av några intervjupersoner. Sociala medierna kunde ha olika syften, där 

kommunernas hemsidor användes mest för att annonsera lediga tjänster och sprida 

information till medborgarna. Instagram var mer specifikt till olika yrkeskategorier, där 

medarbetare även kunde berätta om hur deras dagar ser ut på en viss avdelning. Facebook 

användes även för annonsering och mer inriktat mot olika yrkeskategorier. Majoriteten av 

intervjupersonerna nämnde även att marknadsföring sker genom annonser. En av de 

intervjuade beskriver att sociala medier har bättre spridning än endast annonsering och att 

man kan locka till sig fler sökande:  

 
Det brukar ha bättre spridning på sociala medier, och då når vi ut till fler personer. Att man inte bara tänker 

att det är arbetsförmedlingen, där är det kanske personer som aktivt söker jobb, genom sociala medier så når 

man även dem som kanske inte aktivt söker jobb. Då kan man nå dem också som kanske passivt söker. IP 2.  
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Betonade faktorer i arbetet med employer branding 

Majoriteten av intervjupersonerna har lagt stort fokus på hur det är att leva och bo i deras 

kommun, för att locka medarbetare. Då de ansåg att det var av vikt att även platsen som den 

potentiella medarbetaren ska bo på också är attraktiv. Kompetensutveckling, arbetsmiljö, 

lön, arbetsvillkor, arbetstider, karriärmöjligheter och olika förmåner var faktorer som 

intervjupersonerna betonat i sitt arbete med employer branding. Majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att lön var ännu en viktig faktor, men att den har fått mindre 

betydelse än vad den hade förut:   

 
Förut så har det ju varit väldigt mycket fokus på lön. Det är väl fortfarande viktigt såklart, men jag tror 

framför allt så är det karriärmöjligheter. Att man ser att det finns en utveckling för mig. Det är någonting som 

vi har lagt väldigt hög fokus på. Vi började med att inleda med att börja ta fram karriärvägar för 

sjuksköterskor för att sedan bygga på med andra yrkesgrupper. Det tror vi är att synliggöra att det finns 

möjlighet till karriärutveckling som inte behöver betyda en akademisk bana, den möjligheten finns också, men 

du kan fortfarande göra ganska mycket karriär utan att ta en enda högskolepoäng. Jag skulle säga 

karriärutveckling. - IP 4.  

 

Resultatet visade att majoriteten av intervjupersonerna tog upp arbetstider som en viktig 

faktor och något som var en vanlig fråga. Vilka tider en medarbetare måste arbeta, hur 

mycket kvällar, samt hur många helger som ingick i schemat. En av intervjupersonerna 

beskriver att arbetstider var en av de första frågorna hen kunde få under en intervju:  

 
Såklart det som är jätteviktigt är ju det här med arbetstider, vad man har för arbetstid, hur ofta jobbar man 

helg, hur ofta jobbar man kväll, det är bland de första frågorna som man får. Hur ser scheman ut hos er. Hur 

ofta jobbar ni jourtid. Kommer man från slutenvård tillexempel, så har man rent generellt mycket mer kvällar 

och helger än vad vi har här, och då kan man se det som en fördel. - IP 7.  

 

En intervjuperson beskriver att de har tagit fram ett koncept som heter #whynot, som de 

lagt fokus på vid utlandsrekrytering. I detta koncept beskriver det ”why not” Norrbotten 

och att detta blir mer en frågeställning till varför man inte väljer Norrbotten. Det framkom 

även att Region Norrbotten lägger fokus på att i Norrbotten har du möjlighet till frihet och 

framför allt utrymme:  

 
Vi har ju en ganska stor paketering eftersom vi är en så stor arbetsgivare. När vi är ute och utlands 

rekryterar så har vi tagit fram ett jättefint koncept som heter ”why not”, där vi lite gran beskriver att, why not 

Norrbotten. Att det blir som en frågeställning, här har du det här, men varför inte det där. Och där bygger vi 

ganska mycket på att hos oss har du möjlighet till frihet och utrymme framför allt. För när vi utlands 

rekryterar så är det många som säger det, att de vill bort från trängseln. Det ser vi absolut som rekryterande 

och någonting som vi är stolta över. - IP 4. 
 

En annan intervjuperson beskriver att något som de försökt betona i sina annonser och 

sociala medier, är att de faktiskt bor på en gräns mellan två länder:  

 
En sak, är att vi försöker jobba med, det är lätt att vi blir hemmablinda, vi bor ju faktiskt på en gräns, mellan 

två olika länder. Det i sig är ju ganska coolt. Det är något som vi försökt betona i annonser och sociala 

medier och så. Då använder vi #pågränsen. Det är ganska unikt. Vi blir ganska hemmablinda i det och tar det 

för givet. Så nu har vi några medarbetare som jobbar nära mig, som kommer från södra Sverige och de tycker 

det är helt unikt att du kan gå över på lunchen till ett hela annat land. – IP 2.  

 

Positiva effekter av employer branding  

Åtta av nio intervjupersoner har sett att deras insatser kring employer branding har gett 

positiva effekter på deras verksamhet, även om det skiljer sig en del vad man upplevt som 

positiva effekter. Två intervjupersoner beskriver att mötet med studenterna har varit 
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positivt. En intervjuperson beskriver även att det ger en helt annan genomslagskraft när 

man har tagit med sig medarbetarna på rekryteringsevent istället för att HR-personal ska stå 

och prata om verksamheten. Intervjupersonen nämnde även att de använt sig av 

rekryteringsfilmer i sina sociala medier, där två sköterskor fick berätta hur det var att arbeta 

på arbetsplatsen, vilket gav positiva effekter på deras rekrytering, där det gick från noll 

sökande till sju. Intervjupersonen lyfter även vikten av att involvera sina medarbetare i 

deras rekryteringsprocess, vilket de tror underlättar deras arbete med rekrytering:   

 
Ett bra exempel på det är ju när vi är på Nolia karriär. Där bygger vi ju vår monter på våra medarbetare och 

de får visa upp olika arbetsuppgifter, och Region Norrbottens monter är ju populärast på Nolia. Just för att 

det är de det bygger på och inte får en broschyr och här kan du läsa om våra arbetsuppgifter. För det tror 

inte vi ger någonting. Sen kan vi ju också se att vi använder mycket sociala medier, där vi fotograferar 

medarbetare, filmer och sådär, det är ju medarbetarna som hjälper oss att rekrytera. Annars tror jag att vi är 

fel ute. Jag skulle säga att har man goda ambassadörer som pratar väl om verksamheten så tror jag att det 

underlättar rekryteringen. - IP 4. 

 

En annan intervjuperson beskriver liknande upplevelse som intervjuperson 4 när det 

kommer till att involvera medarbetare. När de haft olika representanter från verksamheten 

ute på skolorna och universitet som kan tala för verksamheten, så kan studenterna ställa rätt 

frågor till rätt person och få svar direkt från verksamheten. Intervjupersonen beskriver 

också att direkt kontakt med studenterna är bra:  

 
Någonting som varit positivt är när man har gått ut, när man har haft representanter från olika verksamheter 

som har varit ute i skolorna och universiteten, och visa upp sig, kunna som prata för varande, för då har ju de 

här studenterna kunna ställa rätta frågor och fått rätta svar direkt från verksamheterna. Det är bra. Man kan 

inte få allting via en annons inte, det finns mycket annat som ligger där under, och massa frågor som man 

har. Så att det där med direkt kontakt med studenterna, det är bra. – IP 7.  

 

En intervjuperson beskriver att de och landstinget brukar rekrytera lite av varandra, och att 

de det gör nuddar ganska mycket det landstinget gör. Vilket har haft positiv effekt, då de 

skapat ett gott rykte, eftersom de har lyckats rekrytera många distriktsköterskor från 

hälsocentraler och landstinget, och att de blir kvar och trivs hos dem. Intervjupersonen 

beskriver att på grund av detta har det en väldigt låg omsättning av personal, och att de ofta 

handlar om pensionsavgångar eller att personal valt att flytta. Två andra intervjupersonerna 

beskriver att de har liknande positiva upplevelser. De båda nämnde att de har låg 

omsättning av personal, och trots att de är små kommuner, har de inte behövt anlita 

bemanningsföretag. En av intervjupersonerna beskriver att de drar ned på bemanningen, 

men trots detta har de inte behövt anlita något bemanningsföretag:  

 
Vi hade en tjänst ute och vi hade 11 sökande till den, men många kommuner kanske inte har haft en enda 

sökande. Vi drar ju ned bemanningen, men vi har aldrig behövt anlita bemanningsföretag ännu, och förra 

året är bästa sommaren vi har haft hittills. Hur många kommuner kan säga det. Men nu vet jag som sagt inget 

om den här sommaren, för den är inte färdig ännu. Vi ser ju positiva effekter. Vi har jobbat mycket, vi har ju 

bra medarbetare, vår värdegrund, det här med ambassadörskap, och hur vi bidrar till varandras arbete. Alla 

sådana här små grejer, samt att tydliga rutiner och tydlighet i organisationen, vem gör vad. – IP 1.  

 

Utmaningar för arbetsgivare  

Samtliga tillfrågade anser att de inte direkt upplevt negativa effekter av arbetet med 

employer branding, men att det finns en del utmaningar för dem. Intervjupersonerna har 

upplevt liknande utmaningar, men det skiljer sig en del beroende på vart arbetsgivaren är 

belägen. Två intervjupersoner beskriver den negativa effekten som uppstår om en 

organisation fått ett dåligt rykte, eller om någon medarbetare är missnöjd, eftersom detta 

kan spridas väldigt fort och ha negativa effekter på verksamheten och dess rekrytering. 
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Eftersom att få personer söker sig till en viss tjänst eller den verksamheten. En 

Intervjuperson beskriver att det även finns ett medialt intresse för när någonting inte 

fungerar i vården och att det sällan skrivs artiklar om allt bra som görs i vården. 

Intervjupersonen nämner även att arbetet är väldigt viktigt för att de ska klara av framtida 

kompetensförsörjning, vilket de redan nu ser är en jättestor utmaning. En intervjuperson 

nämner att många unga idag vill arbeta mindre tid och att idag prioriterar man sitt privata 

liv och intresse, vilket ställer till de, eftersom de samtidigt behöver arbetskraft:  

 
Det man ser över tid är att man vill jobba mindre. Man har tittat på högskola och universitetsstuderande, det 

var ganska långt spann, tror det var 10 år, så beräkna man att man skulle jobba 46h i veckan. Idag vill de 

flesta jobba heltid, alltså 40h i veckan. Man har prioritering på sitt privata familjeliv och sina intressen. Det 

blir då en arbetsmiljöfråga. Om vi går till de som är då, som jobbar som timvikarie, en del väljer ju det, för 

att många av dagens unga, vi pratar om 20–25 kanske 30 åringar, de vill inte jobba mer, är nöjd med 70% 

eller 60%. Det där ställer ju till det förr oss, för vi behöver ju arbetskraft samtidigt. Och en del säger ju upp 

sina tillsvidare tjänster för att kunna jobba mer på sina villkor, och då vill man ju gärna jobba på bekväm tid 

också. Våra verksamheter är ju dygnet runt verksamhet, mycket utav det, inte alla. Och får vi inte folk som 

jobbar på kväller och helger så vet jag inte hur vi ska göra med det. Vi har ju många äldre, barnsjuka, osv, 

som behöver vård och omsorg. Och det där är ett problem, ett samhällsproblem. – IP 5.  

 

En av de intervjuade beskriver att det är många sjuksköterskor som väljer att vända sig till 

bemanningsföretag på grund av att de erbjuder bättre lön, förmåner och att de kan 

bestämma själva när det vill arbeta. Detta skapar en utmaning för kommuner och landsting 

då det är svårt att matcha bemanningsföretagens erbjudanden, vilket är svårt:  

 
Många väljer ju att vända sig till bemanningsföretag, man har kanske lite bättre lön, lite bättre förmåner, och 

man bestämmer själv när man vill jobba, sina arbetstider så. Det är ju svårt för kommuner och även landsting 

att kunna matcha dem här bemanningsföretagen, ja men man behöver bara titta och se hur det är på de stora 

sjukhusen. Det är inte lätt. - IP 7.  

 

Två intervjupersoner hade liknande upplevelser när det kommer till utmaningarna, och det 

var att det kan vara tufft att vara en liten kommun i en glesbygd. En av intervjupersonerna 

beskriver att många vet knappt vart orten ligger och att det är sällan folk från södra Sverige 

söker arbete till dem, utan att det oftast är personer på orten som söker sig till dem, och 

börjar arbeta hos dem. En annan intervjuperson nämner liknande upplevelse, och menar att 

det ofta är säkrare att rekrytera från ortsborna i slutändan. Intervjupersonen nämner även att 

det är oftast ortsborna som väljer att läsa vidare för att kunna stanna kvar på orten. En av de 

intervjuade lyfter vikten av arbetet med tillit till sina medarbetare, för om de inte tror på det 

organisationen gör, kan det bli negativa spridningar och svårare att rekrytera också. 

Intervjupersonen nämner även att man är ganska utsatt som en liten kommun i en glesbygd 

och att de har mycket arbete att göra när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare:  

 
Det är ju inte tvärenkelt och, som jag ser det utifrån vår organisation så har vi jättemycket jobb att göra. Det 

gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och varumärkesarbetet, för att som offentlig organisation, kommun, i 

en liten glesbygd är allt tufft. Då är man ganska utsatt också. Att jobba med tillit till medborgarna är en av de 

viktigaste sakerna. Det är för att de tror på vad vi gör, på vår verksamhet, men också att folk vill jobba åt oss. 

Så mycket handlar om att jobba med tillit och att leverera som organisation det vi lovar och står för det vi 

håller mot medborgarna, mot externa partners, men framför allt som jag ser på det, vårt största arbeta är att 

vi är tillitsfulla internt. Att våra medarbetare litar på att vi i varje läge gör så bra beslut som möjligt. 

Använder resurser så bra som möjligt, har säkra arbetsmiljöer som följer lagar och förordning, rutiner, att vi 

har det och att de tror på att vi gör det. För tror inte medarbetarna på att vi gör det, då kommer vi att sprida 

negativa saker utåt och då kommer det var svårare att rekrytera också. - IP 6.  

 

Studenternas perspektiv  
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Viktiga och attraherande faktorer i arbetslivet  

Resultatet visade att alla intervjupersoner ansåg att arbetsmiljö och arbetsuppgifter är något 

som är viktigt i deras kommande arbetsliv. Lönen var också en viktig faktor, men den var 

inte allt. Lönen ska vara skälig och kan påverka om intervjupersonerna söker en tjänst eller 

inte. Resultatet visade att trots att lönen inte var den viktigaste faktorn vill 

intervjupersonerna kunna stiga i lön, för att stanna kvar på arbetsplatsen, samt känna att de 

har gjort något bra. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att lön inte behöver vara pengar eller 

materiella ting. Det kunde vara saker som betald vidareutbildning, extra lediga dagar och 

verbal feedback. En intervjuperson beskriver detta som att man får tillbaka mycket förutom 

lön, som feedback, betald utbildning och meningsfullheten av att hjälpa andra. Under 

intervjuerna framkom det att kompensation även kunde vara att personalen 

uppmärksammas och att arbetsgivare exempelvis visar uppskattning genom 

kanelbullensdag och liknande.  

 

Samtliga intervjupersoner nämnde att det ska vara arbetsuppgifter som är intressanta, 

utvecklande och roliga. En intervjuperson nämner att i framtiden vill hen hitta en 

arbetsgivare, landsting eller privat aktör som faktiskt bejakar hens intressen och 

hjärtefrågor, för att intervjupersonen ska kunna fortsätta utvecklas i dem:  

 
Det här är någonting som jag är fascinerad över med sjuksköterskor överlag, det är att även fast vi studerar 

samma sak så är vi väldigt olika och har väldigt olika hjärtefrågor. Så att tex jag har ju mina hjärtefrågor 

och mitt område som jag tycker är jätteintressant. Och det är väl att jag skulle gärna vilja, på något sätt i 

framtiden hitta en region, landsting, privat aktör eller bemanning som bejakar mina intressen och 

hjärtefrågor så jag kan växa i den. Inte bara ett huvud att fylla upp den här platsen. – IP 14.  

 

Samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt att arbeta på en arbetsplats där det finns 

bra kollegor och en välfungerande grupp. Majoriteten av intervjupersonerna anser att det är 

viktigt att det finns en bra chef, som är lyhörd och faktiskt tar till sig det personen säger, 

samt att man ska kunna tänka fritt och vara öppen, utan att begränsas eller bli påverkad 

negativt för att man tycker olika. En intervjuperson beskriver att det är viktigt att kunna 

drivas framåt och utvecklas i verksamheten som team, men framför allt individuellt.  

 

De faktorer som var mest attraktiva när intervjupersonerna söker arbete, var liknande de 

faktorer som var viktigast i deras kommande arbetsliv. Majoriteten av intervjupersonerna 

ansåg att utvecklingsmöjligheter är den faktor som är mest attraktiv när de söker arbete. Det 

som också var viktigt för några av intervjupersonerna var att arbetsgivarna är pålitliga när 

man söker arbete, och att det är ett företag eller organisation, som intervjupersonen kan 

tänka sig arbeta för i framtiden. Två av de tillfrågade intervjupersonerna ansåg att lönen 

väger väldigt tungt. En intervjuperson beskriver att om det är för dålig lön kommer hen inte 

söka tjänsten överhuvudtaget. En annan av de intervjuade menar att hen aldrig skulle kunna 

arbeta för en arbetsgivare som inte är pålitlig och att lönen faktiskt är en stor del:  

 
Jag skulle aldrig kunna jobba för en arbetsgivare som inte är pålitlig, det är ju kanske det främsta. Sen är det 

ju återigen lönen som är väldigt, ja men det är ju den som betalar mina räkningar. Den är faktiskt ganska 

stor del att man väljer. Sen återigen att man kanske inte har 40h arbetsvecka, man har kanske 32 eller 35, det 

kan också göra att man lockas. Sen fram för allt att man lyssnar på sina medarbetare. Att man tar till sig 

arbetarnas åsikter och man är lite framåtdrivande och att man har förbättringstänk hela tiden, att man ska bli 

den bästa arbetsplatsen. Att man få ha sina åsikter utan att man ska påverkas negativt. – IP 15.  

 

Under intervjuerna framkom det att lön och utvecklingsmöjligheter är de två faktorer som 
är mest attraktiva när det kommer till att stanna kvar i organisationen och fortsätta 

attraheras av den. Sex av sju intervjupersoner anser att det bör finnas en god löneutveckling 
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och möjlighet till vidareutveckling för att de ska stanna kvar i organisationen. En av de 

intervjuade menar att hen inte hade stannat kvar på arbetsplatsen oavsett, för att hen måste 

känna att hen trivs och tycker arbetsplatsen är rolig, för att kunna utföra ett bra arbete.  
 

Majoriteten av intervjupersonerna nämnde att de använder sig av internet när de söker 

information om en viss arbetsgivare. Det var främst arbetsgivares egna hemsidor som 

intervjupersonerna sökte sig till, eller via Google. Trots att sociala medier var vanligt, 

nämnde majoriteten av intervjupersonerna att de även pratar med personer som arbetar där 

eller ringer till arbetsgivaren, då detta ger bäst bild av arbetsplatsen. Detta för att den 

informationen som intervjupersonerna söker inte alltid står på en arbetsgivares hemsida.  

 

Friskvårdbidrag – en viktig förmån  

Alla intervjupersoner hade rangordnat friskvårdsbidrag som en av de viktigaste förmånerna 

de kan ha. Andra förmåner som var viktiga var flextid, även om majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att flextid inte var möjligt i en verksamhet som arbetar 

patientnära. En av de tillfrågade beskriver att flextid hade varit väldigt bra inom vården, 

men att de inte hade fungerat på en större skala, eftersom att verksamheten måste vara 

bemannad dygnet runt. Vilket blir en utmaning då det finns tider människor inte vill arbeta. 

En annan intervjuperson beskriver att flextid är väldigt bra, och att det är en mänsklig 

rättighet. Intervjupersonen beskriver att om att det är lugnt på avdelningen och att hen har 

läget under kontroll så skickar hen hem sina medarbetare. Under intervjuerna framkom det 

att friskvårdsbiraget borde vara mer fritt, och att man ska kunna välja mellan många olika 

saker, som massage, innebandyträning, eller vad som. Resultatet visade att trots att 

friskvårdsbidrag är en av de viktigaste förmånerna för intervjupersonerna, finns det en 

problematik med det, och det är att friskvårdsbidraget inte täcker den faktiska kostnaden. 

En av de tillfrågade beskriver att friskvårdsbidraget är ganska viktigt, men att det är alldeles 

för lågt och att en extra semestervecka hade varit något som gjort att man kanske stannar i 

verksamheten:  

 
Friskvårdsbidrag är ju ändå ganska viktigt. Regionen har ju 1200kr, det tycker jag också är alldeles för lågt. 

Det är inget gymkort som kostar 1200 [……] Det skulle väl vara då kanske att man har en extra 

semestervecka, det skulle ju vara något som kanske också gör att man stannar kvar på en arbetsplats. Det blir 

ju som någonting som kanske inte någon annan har. Flexklocka, det är ju ingen förmån, inte när man jobbar 

med patientnära arbete, för det kräver att verksamheten tillåter att man går hem tidigt eller kommer sent, och 

det gör det ju sällan när man har med patienter att göra. Men även om det skulle vara så att verksamheten 

skulle tillåta det så har man kanske en chef som säger nä, nu ska du fylla på skåp. Flexklocka ser jag mer som 

ett kvitto på att om jag har gått hem tidigare så har jag gått hem lagligt så att säga. Det är ingen förmån för 

mig. Eller att man kanske får halvdag på fredagar, det hade varit en förmån, guldvärt. – IP 15.  

 

En av de tillfrågade ansåg att busskort hade lunnat vara en förmån, på grund av att det finns 

dåligt med parkeringar och att de främst är lämpade för patienter. En intervjuperson 

beskriver att friskvårdsbidrag är bra, och en klok tanke, men att hen tror mer och mer på 

stödjande samtal för sjuksköterskor. Intervjupersonen beskriver att behovet för 

sjuksköterskor kan se väldigt olika ut, och att en del sjuksköterskor kan vara med om saker 

som kan besvära dem väldigt mycket och att de kanske inte har någon att prata med:  

 
Ja, alltså friskvårdsbidrag är ju bra. Det är en klok tanke. Jag personligen har hört att träning för många 

sjuksköterskor, det var en studie som skrev om att sjuksköterskestudenter, är dåliga på att ta hand om sig 

själva. Det tror jag är någonting att främja. Sen tror jag mer och mer på stödjande samtal för sjuksköterskor. 

Sen är det beroende på vilken avdelning och behovet sjuksköterskan har, men att vissa vill ju syssla med 

något monotont, lyfta vikter låt oss säga, eller gå en promenad, medan en del kanske kan vara med om saker 

som besvärar dem väldigt mycket, men de kanske inte pratar med någon om det. Det tror jag inte är så 

toppenbra. – IP 14.  
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Ideal arbetsplats  

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att en ideal arbetsplats ska vara välfungerande och 

att det ska finnas tid till att ta hand om alla patienter och inte behöva stressa sig igenom 

arbetsuppgifter. Under intervjuerna framkom det att det är väldigt viktigt för 

intervjupersonerna att det finns ett välfungerande team i organisationerna och att man trivs 
på arbetsplatsen. Ytterligare en viktig faktor var kompetensutveckling, att man får den 

kompetensutvecklingen som behövs, men även blir kompenserad för de arbetet man gör. En 

av de tillfrågade intervjupersonerna beskriver att man ska få den kompetensutveckling som 

behövs, jämlika löner mellan alla kollegor och kön, samt att de får kompensationen för sitt 

arbete. Vidare beskriver hen att många idag inte får den kompensationen som de hade 

önskat. En annan intervjuperson beskriver att den ideala arbetsplatsen är där alla får arbeta 

med sina specialområden:  

 
Jag kanske har en liten bild som skiljer sig från andra. Jag tror på, alltså självklart att omvårdnad. Men jag 

tror på vad många kanske oroar sig för, att det ska bli stuprörs effekter, men jag kan se någonting positivt i 

det. Att jag har mina hjärtefrågor, eller specialområde som gör mig extra vass på exempelvis sårvård och 

någon annan som kanske är jätteduktig på hjärt- och kärlsjukdomar. Jag tror att det är det optimala. Det är 

egentligen min ideal, eller det optimala, att man har en arbetsplats där folk fortfarande är intresserade att 

läsa vidare inom respektive hjärtefrågor. Och att regionen eller landstingen eller kommunala verksamheter, 

att dom stöttar det och hjälper till, eller bejakar alla hjärtefrågor. – IP 14.  

 

Tre av sju intervjupersoner ansåg att arbetsuppgifter var en av de faktorerna som skulle 

vara avgörande för vilken tjänst de skulle välja, om de stod i valet mellan två tjänster. 

Under intervjuerna framkom det att lön och vad för typ av arbetsplats det är var avgörande. 

Vad för typ av arbetsplats det är kunde handla om vad för typ av arbetstider det är, 

möjligheten till utveckling samt arbetsmiljö. En av de tillfrågade intervjupersonerna 

beskriver att det är väldigt stor skillnad på att arbeta varannan eller var tredje helg, och att 

det kan vara avgörande för vilken tjänst hen väljer. Vidare beskriver hen att om det erbjuds 

en bra lön någonstans, kommer kandidater att söka sig dit. En annan intervjuperson 

beskriver att dessa faktorer är något som kan förändras över tid och beror på vilket skede 

man är i livet. Resultatet visade att dessa faktorer kan vara avgörande för om 

intervjupersonerna stannar eller flyttar från Norrbotten.   

 

Två av de intervjuade beskriver att de är villiga att flytta eller stanna för en tjänst. Det är 

den tjänsten som passar dem bäst individuellt som de kommer ta. Något som skulle få en av 

intervjupersonerna att stanna kvar i Norrbotten är möjligheten till personalbostäder, men att 

hen kommer flytta hem igen på grund av att hen blir av med sin lägenhet:  

 
Jag kommer ju flytta hem igen när jag är klar. Men någonting som skulle få mig att stanna kvar här, det hade 

ju varit personalbostäder egentligen. För när jag är klar med mina studier så förlorar jag lägenheten, och då 

har jag ingenstans att bo. Man har inte jättestor chans att bo kvar här i Luleå. Medan man har 10 års kötid 

hemma. Det är en bidragande faktor skulle jag säga. – IP 11.  

 

Tilltalande varumärken 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att ett tilltalande varumärke är när det ser snyggt 

och professionellt ut. Vidare var ett tilltalande varumärke när organisationer har ett 

budskap, värderingar och att de är ärliga i sin marknadsföring. En av de tillfrågade 

intervjupersonerna beskriver att det som tilltalar hen mest är budskapet och att det är ärliga 

och vågar gå ut och säga att det finns en kris i vården och att de söker lösningar på den. 

Vidare berättar hen att det inte ska måla upp solstrålar och gröna skogar, för att detta är ett 
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stort fel och inte rätt mot dem som söker sig till tjänsten, samt att det är viktigt att 

organisationer hittar en balans och är transparent i sin reklam. En annan intervjuperson 

betonar vikten av att organisationers hemsidor bör se snygga och professionella ut, detta för 

att en hemsida inte bör vara svår att använda eller se gammal ut. Vidare berättar hen att 

detta kan påverka om man söker till organisationen eller inte, och att man inte blir lika 

sugen på att arbeta för dem. En av intervjupersonerna menar att hen inte kan relatera eller 

ha liknande värderingar som en organisations varumärke. En annan intervjuperson 

beskriver att det inte sitter i hur loggan ser ut, utan hur organisationer faktiskt agerar:  

 
Att dom inte gör om allting och slösar svinmycket pengar på det och tror att det ska göra någon skillnad. Det 

sitter inte i loggan eller marknadsföringen. Det handlar om hur man agerar. Jag blev bara irriterad när de 

skulle byta ut en massa kläder, tryck och loggor och grejer, jag hörde siffran och vad det hade kostat. Jag 

blev så jävla förbannad. Alla som jobbar i vården och alla patienter skriker efter mer resurser, både 

utrustning och personal, att det inte ska stängas ned så mycket vårdplatser hela tiden, och så går dem och 

kastar pengar på någonting som de har tyckt är bra. – IP 16. 

 

Sex av sju intervjupersoner ansåg att de kan relatera eller identifiera sig med 

organisationers varumärke. Det framkom att det främst handlar om vad organisationer har 

för värderingar, värdeord och budskap. Det framkom att det är svårt att inte relatera till allt 

som syns och hörs bland varumärken. En av intervjupersonerna beskriver att det är svårt att 

inte relatera till exempel för god vård för hela Norrbotten: 

 
Jag känner ju att. Ja, det är ju svårt att säga att jag inte relaterar till typ god vård för hela Norrbotten osv, 

det tycker jag såklart. Men annars så vet jag inte vad de har för andra värderingar som skulle vara på något 

sätt avvikande från vad jag tycker. Jag tycker väl dom har mycket klokt. – IP 14.  
 

Alla intervjupersoner anser att arbetsgivarnas varumärken har synts till väldigt lite på 

universitetet, och att det skulle kunna förbättras. Resultatet visade att de har varit väldigt 

lite reklam från alla arbetsgivare, och att ett företag har vid ett tillfälle varit och berättat lite 

om dem själva. Intervjupersonerna får mest reklam när det går ut på praktik. Under 

intervjuerna framkom det att de får mer reklam via mail när de är på väg ut i arbetslivet och 

ska ta examen. En intervjuperson beskriver att organisationer inte synts till speciellt mycket 

kring campus och att det är något som skulle kunna förbättras:  

 
Just här på campus, fysiskt sett, så inte så speciellt mycket. Man får ju mail ibland men det är oftast från olika 

kommuner än regionen, så det hade dem absolut kunna förbättra. Sen så är man ju ute på praktik och grejer 

och där ser man ju, men just fysiskt här på campus hade det kunnat vara bättre. – IP 10.  
 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att Norrbotten är ett bra varumärke, men att det 

finns en del saker som skulle kunna förbättras. En av intervjupersonerna anser att 

Norrbotten är ett bra varumärke, men att Luleå skulle kunna satsa mer på kultur – t.ex. 

teater, musik, bio och konst. En intervjuperson beskriver att man hade kunnat lyfta att det 

finns väldigt mycket i Norrbotten, och att det finns olikheter, exempelvis att Luleå är 

fortfarande en stad men att man fortfarande har nära till naturen. Två av de tillfrågade 

intervjupersonerna lyfter att kommunikationen mellan campus och själva Norrbotten som 

helhet borde förbättras. Att man skulle kunna informera studenter om hur långt det är 

mellan exempelvis Jokkmokk och Luleå, och att det finns personalbostäder att hyra, samt 

att LTU borde vara mer öppen med detta. En intervjuperson beskriver att hens upplevelse 

är att det är väldigt uppdelat, att studenterna lever på Porsön och resterande befolkning är 

inne i centrum:  

 
Det är just den kommunikativa förmågan, mellan campus och själva Norrbotten som helhet. För att i nuläget 
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så känns det, min uppfattning är att det är så uppdelat. Studenterna är på Porsön och resten av befolkningen 

är inne i centrum och så, det känns lite uppdelat, och sen så är sjukhuset långt bort i utkanten också. Jag tror 

att avståendet spelar rätt så stor roll i ens uppfattning, men som sagt det är ju Norrbotten så där snackar man 

mil och inte kilometer. – IP 12.  

Diskussion 

I avsnittet resultatdiskussion diskuteras resultatet av det insamlade materialet för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta görs utifrån studiens teorier. Syftet med studien är 

att undersöka vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt med arbetsgivares varumärke och 

vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten efter studierna, samt hur detta skiljer sig mot 

arbetsgivares arbete med employer branding. Studiens frågeställningar är: Vilka faktorer 

anser sjuksköterskestudenter är attraktiva hos arbetsgivare? Vad skulle få 

sjuksköterskestudenter att stanna i Norrbotten efter studier? Hur arbetar arbetsgivare i 

Norrbotten med employer branding gentemot målgruppen? Vilka slutsatser kan man dra ur 

dessa jämförelser, avsedda hur arbetsgivare i Norrbotten arbetar med employer branding 

idag och vad kan utvecklas utifrån målgruppens syn på attraktion? Den valda metoden 

diskuteras även under metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras en slutsats av studiens 

resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Attraktiva faktorer 

I intervjuerna med arbetsgivarna framkom det att begreppet employer branding inte var 

känt för alla arbetsgivare, men trots detta arbetade alla med marknadsföring och varumärke 

av verksamheten. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att employer branding handlar om 

vad som gör ett företag annorlunda och attraktiva som en arbetsgivare, vilket bland annat 

innebär det unika aspekterna av företagets anställningserbjudande och miljö. Arbetsgivarna 

i denna studie arbetade alla med att vara attraktiva. En arbetsgivare (IP 1) nämnde att 
begreppet inte är särskilt bekant, men att i deras grupp är det väsentligt att arbeta med 

ambassadörskap, bra miljö och att tack vare medarbetare som trivs på arbetet lyckas 

arbetsgivaren rekrytera. En annan arbetsgivare (IP 3) nämnde att employer branding är en 

av de viktigaste frågorna som en offentlig sektor har att göra med, och att det är av vikt att 

de har ett starkt varumärke. Detta tyder på att arbetsgivarna förstår vikten av att vara en 

attraktiv arbetsgivare för att attrahera potentiella kandidater. Trots att begreppet i sig var 

obekant, tyder resultatet på att arbetsgivarna arbetar med employer branding och anser det 

som ett prioriterat område i deras verksamheter. 

 

Majoriteten av arbetsgivarna i denna studie hade lagt stort fokus på hur det är att leva och 

bo i deras kommun, för att locka potentiella kandidater. Kompetensutveckling, arbetsmiljö, 

lön, arbetsvillkor, arbetstider och olika förmåner var faktorer som arbetsgivarna betonat i 

sitt arbete med employer branding. Lönen var en viktig faktor men den är inte lika stor som 

den var förut. Detta skiljer sig från de faktorer som studenterna i denna studie ansågs vara 

attraktiva. De faktorer som studenterna ansåg vara viktiga faktorer i deras kommande 

arbetsliv var arbetsmiljö och arbetsuppgifter. När de söker arbete var det 

utvecklingsmöjligheter som var mest attraktivt. För att studenterna skulle stanna kvar på 

arbetsplatsen ville de kunna stiga i lön, vilket visar att trots att lön inte är en stor faktor, 

påverkar den studenternas val av tjänst och huruvida de stannar kvar på arbetsplatsen. En 

student (IP 15) nämnde att trots att studenterna studerar samma sak, är de väldigt olika och 

har olika hjärtefrågor. Vilket tyder på att det är väldigt individuellt vad de attraheras av.   
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Hadi och Ahmed (2018) beskriver att utvecklingsvärdet, det vill säga där den anställde kan 

utveckla ny kompetens och förbättra sitt nuvarande arbete, var väsentligt för att behålla 

personal. Studenterna betonade utvecklingsmöjligheter i två faser, vilket tyder på att detta 

är något som arbetsgivarna bör lägga fokus på. Verma och Ahmad (2016) beskriver att om 

organisationer vill attrahera talangfull arbetskraft bör de fokusera på det sociala värdet hos 

företag, vilket stämmer delvis med studenternas syn, då arbetsmiljö, bra kollegor, bra 

chefer och välfungerande grupp var något som studenterna nämnde. Alla studenter ansåg 

även att friskvårdsbidrag var den viktigaste förmånen, men att den borde täcka de kostnader 

som friskvård kostar. Detta är något som arbetsgivarna skulle kunna ha i åtanke. Om 

personalen får ett friskvårdsbidrag som täcker de faktiska kostnaderna, skulle det kunna 

påverka personalens arbetsmiljö positivt och leda till att fler anställda pratar gott om 

arbetsgivaren och deras förmåner.  

 

Resultatet i denna studie visar att kompensation inte behöver vara pengar eller materiella 

ting enligt studenterna, utan kunde vara betald vidareutbildning, extra lediga dagar och 

verbal feedback. En arbetsgivare (IP 4) nämnde att förut var det väldigt mycket fokus på 

lön, men att idag tror hen att det är karriärmöjligheter som är viktigast, vilket stämmer 

delvis överens med studenternas syn på attraktion. Detta tyder även på att studenternas syn 

på attraktivitet stämmer överens med Herzberg (1974) och tvåfaktorteorin, då studenterna 

attraheras främst av motivationsfaktorer och inte hygienfaktorer. Trots att lön var en viktig 

faktor var den inte avgörande. Vilket tyder på att studenterna skulle kunna uppleva 

missnöjdhet om det inte finns en skälig lön på arbetsplatsen, då majoriteten av studenterna 

ansåg att det bör finnas en skälig lön och vill kunna stiga i lön.  

 

Chhabra och Sharma (2014) beskriver att det finns olika organisationsattribut som är 

viktiga för studenter. Dessa var: organisationskultur, varumärke och kompensation. Jämför 

man detta med vad studenterna i denna studie finner attraktivt stämmer det inte riktigt 

överens. En av faktorerna var arbetsmiljö, vilket kan ses ingå i organisationskultur, men 

kompensation och varumärke var inte de mest attraktiva faktorerna enligt studenterna. 

Detta tyder på att vilka faktorer som är mest attraktiva beror på vart studenterna är belägna 

och kan påverkas av exempelvis kultur. Chhabra och Sharma (2014) beskriver även att 

arbetsgivares arbete med den egna attraktionskraften är avgörande för att lyckas rekrytera 

personer med spetskompetens. Därför bör arbetsgivarna lägga ner den tid och resurser som 

krävs på varumärkesbyggande, för att lyckas med att attrahera rätt person till rätt tjänst. 

Annars är risken att de blir en felrekrytering, vilket är kostsamt.  

 

För att arbetsgivarna ska lyckas med att vara attraktiva menar Al Badway et al. (2015) att 

det är en fördel om organisationerna strävar att marknadsföra de faktorer som ökar 

möjligheten för ”person-organization fit”, vilket uppnås om individens värderingar, ideal 

och mål stämmer överens med organisationen. Eftersom att studenterna ansåg att det var 

olika faktorer som var attraktiva beroende på i vilken fas det är, tyder detta på att 

arbetsgivarna bör anpassa sin marknadsföring beroende på vilken målgrupp de siktar på, 
samt att de attraktiva faktorerna kan förändras över tid. Alniacik et al. (2014) beskriver att 

strategier inom employer branding inte är ett globalt koncept och måste anpassas efter den 

samhällskultur där företaget verkar. Eftersom att HR har kunskaper om hur man tar fram 

riktlinjer och strategier, är det en stor fördel om arbetsgivarna har en HR i organisationen 

som kan hjälpa dem med detta, då det skapar större möjligheter för organisationen att 

lyckas med sin employer branding. Resultatet i denna studie tyder på att arbetsgivarna 

anpassar sin employer branding, eftersom arbetsgivarna beskriver hur det är att leva och bo 

i deras kommun, samt att intervjuperson 2 och intervjuperson 4 hade tagit from unika 
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koncept, dock nämnde ingen av studenterna att de anser att information om kommunen är 

attraktivt, vilket gör att det inte bör vara lika mycket fokus på det. Två av studenterna 

nämnde även att de kan tänka sig att flytta för ett arbete, då det är det arbetet som passar 

dem bäst individuellt som avgör. Istället hade arbetsgivarna kunnat lägga fokus på 

exempelvis arbetsuppgifter, vilket är något som majoriteten av studenterna ansåg var 

viktigt. Detta tyder på att arbetsgivarna bör fokusera på de faktorerna som lockar 

individuellt, för att få studenterna att stanna i Norrbotten. När arbetsgivarna annonserar 

tjänster hade de kunnat beskriva hur en helt vanlig dag ser ut för tjänsten, då detta är 

information som man sällan hittar på en arbetsgivares hemsida. En arbetsgivare (IP 3) 

nämnde att arbetstider är något som dyker upp ofta på intervju, vilket tyder på att detta är 

en fråga som skulle kunna annonseras mer. 

 

Eftersom det framkommer vad studenterna finner attraktivt hos arbetsgivare, hur det skiljer 

sig från arbetsgivares betonade faktorer i arbetet med employer branding, och vad som kan 

utvecklas, svarar detta avsnitt på frågeställningarna: Hur arbetar arbetsgivare i Norrbotten 

med employer branding gentemot målgruppen? Vilka faktorer anser sjuksköterskestudenter 

är attraktiva hos arbetsgivare? Vilka slutsatser kan man kan dra ur dessa jämförelser, 

avsedda hur arbetsgivare i Norrbotten arbetar med employer branding idag och vad kan 

utvecklas utifrån målgruppens syn på attraktion? Avsnittet svarar även delvis på 

frågeställningen: Vad som skulle få studenterna att stanna i Norrbotten efter studier? 

Eftersom studenterna kan tänka sig flytta för ett arbete, om det passar dem individuellt. 

 

Att synas för målgruppen 

Majoriteten av arbetsgivarna var ute och träffade studenter från universitetet och 

gymnasieskolor för att studenterna ska få en bild av deras organisation. En arbetsgivare (IP 

4) nämnde att de har ett etablerat samarbeta med LTU, där de har avtal för VFU, vilket ger 

dem en möjlighet att skapa nätverk. En annan arbetsgivare (IP 5) nämnde att de är ute och 

träffar väldigt måna skolor och högskolor, samt att de åker på rekryteringsmässor, som 

bland annat arbetsförmedlingen anordnar. Detta skiljer sig markant från studenternas 

upplevelse av arbetsgivare som besöker campus. Resultatet i denna studie visade att alla 

studenter ansåg att arbetsgivare syns till väldigt sällan vid campus, och att de endast stött på 

enstaka arbetsgivare fysiskt. Detta tyder på att det brister i kommunikationen mellan 

universitetet och studenterna, samt att annonseringarna om dessa träffar har synts till sällan 

vid LTU. Detta tyder på att arbetsgivarna skulle kunna ta hjälp av HR och skapa bättre 

nätverk, då HR har mer kunskap om detta. Eger et al. (2018) beskriver att det finns allt mer 

underlag som visar på att arbetsgivare bör lägga större vikt vid kommunikation med unga 

talanger. Detta för att arbetssökande har oftast endast grundläggande information, vag 

kunskap och erfarenhet av ett arbete med organisationsegenskaper i tidigt skede av 

rekryteringsprocessen. Eger et al. (2018) beskriver även att de symboliska funktionerna hos 

ett varumärke blir därför väsentligt. Detta tyder på att arbetsgivarna skulle kunna utvecklas 

när det kommer till att kommunicera och synas för studenterna på campus. Samarbetet 

mellan studenterna, LTU och arbetsgivarna har utvecklingsområden. Ett förslag är att 

arbetsgivarna skulle kunna ha en student som deras ambassadör som informerar resterande 

studenter om dessa träffar, eller att de annonserar om de olika träffarna på sociala medier, 

samt att de skulle kunna skicka ut mail till studenterna. Det är av vikt att studenterna kan 

träffa de olika arbetsgivarna för att ställa de rätta frågorna till rätt personer, vilket var något 

som arbetsgivarna fokuserade på. 

 

Majoriteten av arbetsgivarna nämnde att de är viktigt att man tar hand om studenterna som 

kommer på praktik och är öppna med att studenter kommer till deras arbetsplats. Detta 
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tyder på att arbetsgivarna har förstått vikten av det första mötet med potentiella kandidater, 

och att man ser dem som en framtida kollega och inte en belastning. Redan vid det första 

mötet skapas en bild av arbetsplatsen, vilket gör det av vikt att arbetsgivarna skapar en 

positiv anställning under studenternas praktik. Detta för att om studenterna skapar sig en 

negativ upplevelse av praktiken är risken stor att de inte kommer söka sig till denna 

organisation igen, därmed sprider negativt rykte om organisationen. Redan under 

introduktion bör anställningen vara tydlig och kännas välkommande, för att studenten inte 

ska uppleva att det är svårt eller rörigt. För att skapa en bra introduktion kan arbetsgivare ta 

hjälp av HR om hur man ska introducera nya anställda, samt att HR kan ta fram en 

checklista om vad som bör gås igenom under introduktionen.  

 

Arbetsgivarna i denna studie ansåg att ambassadörskap var en viktig del i deras arbete med 

att vara attraktiva. Detta eftersom det är viktigt att de anställda sprider ett gott rykte om 

organisationen när de är ute och träffar utomstående. Majoriteten av studenterna beskriver 

att de använder sig av sociala medier när de söker information om en arbetsgivare eller 

kontaktar medarbetare för att få svar på den information de faktiskt söker, vilket de sällan 

får från arbetsgivarnas hemsidor. Detta tyder på att arbetsgivarna har 

utvecklingsmöjligheter när det kommer till att få studenter att gå på de olika träffarna, så att 

studenterna får möjligheten att ställa rätt frågor till rätt person, samt att de bör lägga fokus 

på sina sociala medier på den informationen som studenterna faktiskt vill ha. En 

arbetsgivare (IP 7) nämnde att det första mötet med studenterna har varit väldigt bra. Vilket 

även leder till att arbetsgivarna kan sprida ett gott rykte med hjälp av deras ambassadörer. 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att när individer väl attraheras av varumärket 

utvecklar de antaganden om anställningen hos företaget som de därmed kommer överföra 

in i företaget, och därigenom stödja företagets värderingar och ökar sitt engagemang för 

företaget. För att få medarbetare att stödja företagets värderingar är det av vikt att de sprider 

ett gott rykte om sig, men även arbetar med arbetsmiljö. Detta tyder på att arbetsgivarna har 

förstått vikten av att involvera medarbetarna, då de har ambassadörer, det vill säga 

medarbetare som är ute och representerar arbetsgivaren och sprider ett gott rykte om dem. 

Dabirian et al. (2017) beskriver att organisationer kan påverkas både positivt och negativt 

av de anställdas åsikter, vilket gör det av vikt att organisationen är välfungerande och att de 

har en bra kommunikation med potentiella kandidater.  

 

Majoriteten av arbetsgivarna marknadsförde sig via sociala medier och majoriteten av 

studenterna använder också sociala medier. En arbetsgivare (IP 2) nämnde att de har bättre 

spridning på sociala medier, vilket även sprider sig till kandidater som kanske inte är aktivt 

sökande. En annan arbetsgivare (IP 4) nämnde att de fick fler sökande när de skapade en 

rekryteringsfilm med medarbetare som fick berätta om deras arbetsuppgifter. Studenterna 

ansåg att arbetsuppgifter var en viktig del i deras kommande arbetsliv, vilket stämmer 

överens med arbetsgivarnas användning av sociala medier. Två stycken arbetsgivare lät sin 

medarbetare ta över sociala medier och berätta om hur deras dag kunde se ut. Detta är den 

informationen som studenterna vill nå, vilket tyder på att fler arbetsgivare hade kunnat ta 

efter det två andra arbetsgivare, för att nå ut med den informationen som studenterna 

faktiskt söker. Kumar och Kumar (2016) visade i sin studie att 60 av 100 studenter var 

medvetna om arbetsgivares varumärke, vilket tyder på att arbetsgivarna bör fokusera på vad 

målgruppen vill ha för information och anpassa deras sociala medier, eller hemsidor. 

Annars finns risken att studenterna anser att hemsidorna kanske är för krångliga, eller inte 

ger dem något och tappar intresset för arbetsgivaren. Piric et al. (2018) beskriver att 

organisationer som använder sig av nätverk anses mer attraktiva ur kandidatens perspektiv. 

Vilket gör det av vikt att arbetsgivarna använder sig av sociala media på rätt sätt för att 
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locka potentiella kandidater.  

 

Det framkommer att sociala medier är en plattform som används av studenter och är något 

som arbetsgivare använder och kan utveckla, vilket svarar på frågeställningen: Vilka 

slutsatser man dra ur dessa jämförelser, avseende hur arbetsgivare i Norrbotten arbetar 

med employer branding idag och vad kan som kan utvecklas utifrån målgruppens syn på 

attraktion? Då sociala medier är en stor plattform för unga idag och är något som 

arbetsgivare kan utveckla.  

  

Tilltalande varumärke  

Studenterna ansåg att ett tilltalande varumärke är när det ser snyggt och professionellt ut. 

Vidare var ett tilltalande varumärke när organisationer har budskap, värderingar och att de 

är ärliga i sin marknadsföring. En student (IP 15) beskriver att hen aldrig skulle kunna 

arbeta för en organisation som inte är pålitliga. En annan student (IP 16) nämnde att de som 

betyder något är inte varumärket eller loggan, utan hur organisationen faktiskt agerar. Detta 

kan relateras till Rousseaus (2001) beskriver hur rekryteringsmeddelande, likt employer 

brandingmeddelande (se figur 1), innebär en start på det psykologiska kontraktet. Detta då 

kandidater skapar sig en bild av anställningen och ofta feltolkar information som 

förväntningar och löften. Redan här skapar sig studenterna en bild av arbetsgivarna, vilket 

gör det av vikt att arbetsgivarna tar reda på information om vad målgruppen vill ha i sin 

anställning och vad de söker i den. Detta gör även att arbetsgivarna redan från start bör vara 

realistiska i sin marknadsföring, för att potentiella kandidater inte ska bli missnöjda om det 

leder till anställning. Här kan HR skapa realistiska och ärliga annonser, för att potentiella 

kandidater inte ska känna sig förvirrade eller missnöjda när de kommer på intervju. Vilket 

skapar bättre förutsättningar för arbetsgivare när de arbetar med rekrytering. Eftersom det 

är få sökande i Norrbotten, är det av vikt att man har en bra rekryteringsprocess från start. 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver det psykologiska kontraktet, vilket innebär outtalade 

normer och förväntningar som skapas mellan arbetsgivare och kandidat, eller med anställd. 

Edwards (2009) beskriver att organisationer som erbjuder ett attraktivt och unikt innehåll i 

det psykologiska kontraktet kommer ha ett tydligt employer brand. Detta tyder på att 

arbetsgivarna bör arbeta med att ha ett realistiskt varumärke, men även att de lägger fokus 

på de faktorer som studenterna anser vara tilltalande varumärke. Detta gör att de 

förväntningar och löften som skapas mellan arbetsgivaren och studenterna kan uppfyllas 

vid anställning, och därmed minskar risken för att de potentiella kandidaterna blir 

missnöjda eller avslutar sin anställning.  

 

Mangold och Miles (2004) beskriver att forskning visar på att kränkning av det 

psykologiska kontraktet hänger samman med ökad personalomsättning, minskad 

produktivitet, låg tillit till organisationen, etc. För att undvika detta är det viktigt att 

arbetsgivarna inte skapar en överpositiv bild av deras verksamhet, men också att de 

verkligen tar reda på vad deras organisation står för och ser till att de budskap de sänder 

stämmer överens med organisationens värdeord och liknande. Detta hänger samman med 

att ha ett trovärdigt varumärke, vilket är något som Wilden et al. (2010) lyfter som en viktig 

del i varumärkesbyggande, och att organisationer levererar det som utlovas under 

rekryteringsprocessen. Detta gör att arbetsgivarna bör vara ärliga redan vid annonsering, för 

att undvika att potentiella kandidater inte söker, eller tackar nej till en tjänst då det kan 

uppfattas som opålitligt. Moroko och Uncles (2008) betonar vikten av noggrannhet när 

arbetsgivare tar fram sitt varumärke och att avbildningen för varumärket är kritiskt för 

framgång. Det arbetsgivarna kan göra för att skapa ett bra varumärke är att involvera 

personal i varumärkesbyggande. På detta sätt skapas en realistisk bild. Ett annat sätt är att 
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fråga utomstående om hur de upplever arbetsgivarnas varumärke, för att se om det finns 

något att förbättra.  

 

Arbetsgivarna hade upplevt positiva effekter av deras arbete med employer brand, där två 

av dem beskriver att de upplever att de har låg personalomsättning. Hogg och Terry (2012) 

beskriver att när det finns en hög grad av identifiering finns det även en låg grad av 

sjukskrivningar, samt en ökad tillfredsställelse och motivation. Majoriteten av studenterna 

ansåg att de kunde identifiera sig, eller relatera till ett varumärke eller organisation. Det 

kunde exempelvis handla om de budskap som arbetsgivarna går ut med. Detta tyder på att 

det två arbetsgivare har lyckats få sin personal att identifiera sig med deras varumärke, men 

det visar även vikten på att potentiella kandidater kan relatera till deras varumärke. Om 

anställda eller potentiella kandidater kan relatera till arbetsgivarens varumärke, kommer det 

skapa ett gott rykte om organisationen och personal som trivs på arbetsplatsen, då detta inte 

är något som går att projicera på de anställda, utan måste komma från dem själva.  

 

Det fanns även utmaningar för arbetsgivarna när det kommer till employer branding. En 

arbetsgivare, (IP 7), beskriver att många vänder sig till bemanningsföretag, vilket inte 

kommunerna kan konkurrera med. Detta tyder på att arbetsgivarna skulle kunna ta fram 

unika förmåner som gör dem mer tilltalande som arbetsgivare, för att locka så många som 

möjligt, men även för att få dem att stanna i Norrbotten. En annan arbetsgivare (IP 6) 

nämnde att de har mycket arbete att göra när det kommer till employer branding, och att de 

kan vara tufft i en liten glesbygd. Detta tyder på att arbetsgivarna som befinner sig i en 

glesbygd skulle kunna marknadsföra mer om glesbygden och dess tilltalande egenskaper. 

Med hjälp av HR och dess kunskaper, kan man ta fram olika koncept som skapar ett 

tilltalande varumärke, samt se till att locka studenter för praktik. En annan arbetsgivare (IP 

5) beskriver att idag prioriterar många sin fritid, och vill arbeta mindre. Vilket skapar 

problem då sjukvården är en bransch som har öppet dygnets alla timmer. Detta gör att 

arbetsgivare, tillsammans med HR, måste hitta lösningar på hur arbetstider ska se ut och 

marknadsföra deras arbetstider för att vara tilltalande.  

 

Alla studenter ansåg att Norrbotten var ett bra varumärke, men att det finns 

utvecklingsområden. En student (IP 12) beskriver att den kommunikativa förmågan mellan 

campus och Norrbotten som helhet kan förbättras, då det upplevdes som uppdelat. Detta 

tyder på att LTU kan förbättra sin kommunikativa förmåga med arbetsgivare belägna i 

Norrbotten, för att studenter ska uppleva att det finns ett gott samarbete och göra 

Norrbotten mer tilltalande som varumärke. Vilket kan öka engagemanget hos studenterna. 

Förslagsvis skulle det innebära att LTU marknadsför om olika platser i Norrbotten och 

samarbetet med dem. 

 

Det framkommer vad studenterna finner attraktivt med arbetsgivares varumärke och att 

arbetsgivare kan utvecklas i sin marknadsföring och kommunikation, vilket svarar på 

frågeställningarna: Vilka faktorer anser sjuksköterskestudenter är attraktiva hos 

arbetsgivare? Vilka slutsatser man dra ur dessa jämförelser, avseende hur arbetsgivare i 

Norrbotten arbetar med employer branding idag och vad kan som kan utvecklas utifrån 

målgruppens syn på attraktion? 

 

Metoddiskussion  

Detta examensarbete har genomförts med en kvalitativ metod, men det hade varit möjligt 
att genomföra denna studie med en kvantitativ metod och enkäter som insamlingsmetod för 

detta forskningsområde. Fördelen med en kvantitativ metod jämfört med kvalitativ metod 
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är att det går att generalisera resultatet. Denna möjlighet finns inte i detta examensarbete 

och därför kan inte resultatet sägas vara sant för alla arbetsgivare eller grupper av individer 

(Howitt, 2013). Fördelen med kvalitativ metod, och som förekommer i denna studie är den 

rikliga och djupgående data som samlats in och presenterats. Fördelen med intervjuer som 

insamlingsmetod är att intervjupersonerna får möjligheten att precisera och beskriva den 

subjektiva tolkningen av mer abstrakta begrepp, eftersom dessa begrepp kan ha olika 

betydelse för individerna. För framtida studier i detta forskningsområde kan det vara 

fördelaktigt att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att förklara 

abstrakta begrepp och för att generalisera resultatet. Resultatet från denna studie kan därför 

sägas ha en låg extern validitet (generaliserbarhet) och är därför situationsbunden.  

 

Intervjuguiden har pilottestats och efter det revideras, och följer dessutom Howitt (2013) 

beskrivning av intervjumetoder. Intervjuguiden är därför tillräckligt strukturerad för att 

användas som verktyg för detta examensarbetes syfte, vilket påverkar validiteten på ett 

positivt sätt. Validitet betyder att mäta det som avses att mätas (Howitt, 2013), vilket denna 

studie kan sägas uppfylla på grund av att den är reviderad och godkänd. Det kan dock ha 

varit svårt att tydliggöra vilka delar av den aduktiva processen som varit deduktiv och vilka 

delar som varit induktiva. I efterhand kan detta ses som en svaghet i examensarbetet.  

 

En fördel med detta examensarbete är att analysen av de två olika grupperna har skett 

sparat. Examensarbetets syfte gjorde det nödvändigt att ha två grupperingar, vilket gjorde 

att det krävdes två analyser av materialet. Detta påverkar studiens reliabilitet positivt 

(Howitt, 2013). Detta påverkar även studiens möjlighet att nå en hög 

interbedömarreliabilitet, det vill säga att flera (eller forskningsledare) bedömer samma 

material på liknande sätt. Eftersom studiens material skedde i två analyser, kan denna 

studie sägas ha en hög reliabilitet. Då detta förenklar tolkningen och förståelsen av 

resultatet för varje grupp, samt möjligheten att urskilja skillnader och likheter.  

 

En begräsning med detta examensarbete var att vissa av intervjuerna med studenterna 

behövde ske via telefon. Detta kan påverka inspelningen eftersom att dator användes för att 

spela in telefonintervjun. Det kan ha påverkat vad personerna har sagt, eller att det blivit 

otydligt. Telefonintervjuer skedde med majoriteten av arbetsgivarna, eftersom de var 

utspridda över länet. Denna metod valdes med hänsyn till den problematik som kan uppstå 

vid denna insamlingsmetod. Trots att de var telefonintervjuer var majoriteten av 

intervjupersonerna förberedde då de fått intervjuguiden innan intervjutillfället, samt att 

författaren antecknade under intervjuns gång. Till framtida forskning kan det vara av vikt 

att inte använda sig av telefonintervjuer. Ytterligare en begräsning är att det endast var sju 

studenter som kunde/ville ställe upp på intervju.  

 

För framtida forskning hade det varit intressant att verkligen studera vad som gör 

Norrbotten attraktivt och hur man kan med hjälp av det få studenterna att stanna i 

Norrbotten, eller locka till sig kandidater från söder, då det är en utmaning för arbetsgivare 

i Norrbotten.  

 

Slutsatser  

Resultatet i denna studie visar att det finns faktorer som sjuksköterskestudenter finner 

attraktiva hos arbetsgivare, att dessa faktorer kan få studenter att stanna flytta för arbete, 

samt att det finns utvecklingsområden i arbetsgivarnas arbete med employer branding. De 
faktorer som studenterna ansåg var attraktiva var: arbetsmiljö, arbetsuppgifter, 
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utvecklingsmöjligheter bra kollegor och en bra chef. Lönen var en viktig faktor, även om 

den inte var störst. Lönen behövde heller inte vara materiella ting, utan kunde vara saker 

som feedback och betalt vidareutbildning. Resultatet i detta examensarbete skiljer sig från 

tidigare forskning såsom Dabirian et al (2017) som beskriver att den faktorn som hade 

minst betydelse var utvecklingsmöjligheter, dock visar den sig vara en av de största 

faktorerna i denna studie. Chhabra och Sharma (2014) beskriver att det viktigaste 

faktorerna för studenter är organisationskultur, varumärke och kompensation, vilket skiljer 

sig från denna studie. Resultatet i denna studie visade att arbetsgivarna arbetar med 

employer branding, men att det finns utvecklingsmöjligheter, bland annat att de kan synas 

mer på campus. De slutsatser som går att dra är att det finns betydande faktorer för 

målgruppen och att det skiljer sig från vad arbetsgivarna betonar i sitt arbete med employer 

branding, arbetsgivarna bör lägga fokus på dessa faktorer för att locka potentiella 

kandidater, men även för att få studenterna att stanna i Norrbotten, samt utveckla sitt arbete 

med employer branding.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide student  

 

Intervjuguide Student  

 

Allmänna  

 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  

2. Vad är det du studerar? Vilken årskurs? 

3.  Har du bott i Luleå sedan tidigare eller har du flyttat hit pga. studier?  

 

Employer branding  

 

4. Kan du beskriva på vilket sätt en arbetsgivare kan locka dig till sin organisation?  

5. Vad är viktigt för dig i ditt kommande arbetsliv?  

6. Vilka faktorer är mest attraktiva för dig när du söker arbete? Varför? (ex, företags 

värderingar, utvecklingsmöjligheter, pålitliga, innovativa, organisationskultur, 

kompensation, arbetsuppgifter, arbetsmiljö)  

7. Kan du rangordna dem?  

 

8. Om du söker information om arbetsgivare, hur går du tillväga? (sociala medier, 

rekryteringswebbplatser) Vart brukar du söka efter jobbannonser? (Sociala medier, 

platsbanken, Facebook, Linkedin)  

 

Organisationskultur 

 

9. Om du får önska, hur skulle du vilja att din framtida arbetsplats såg ut? (exempelvis: 

arbetsmiljö, kompetensutveckling, möjligheter, stämning bland kollegor, normer)  

10. Vilka faktorer skulle få dig att stanna kvar för att fortsätta attraheras av organisationen? 

 

Kompensation/lön  

 

11. Hur definierar du kompensation? Varför?  

12. På vilket sätt skulle du vilja att en arbetsgivare kompenserar det arbete du gör? 

13. Hur viktigt är det med förmåner?  Vilka förmåner anser du är viktigast? (T.ex. 

friskvårdsbidrag, flex-tid, tjänstebil)?  

14. Kan du rangordna förmånerna?  

 

Varumärke 

 

15. Om du ser en organisations varumärke, vad skulle du säga tilltalar dig mest? 

(Varumärke handlar om vad som gör ett företag annorlunda och attraktiva som en 

arbetsgivare. Det unika aspekterna av företagets anställningserbjudande och miljö) Varför? 

16. Kan du känna att du relaterar/har liknande värderingar som organisationers varumärke? 

På vilket sätt?  

17. Hur tycker du att organisationer/varumärken syns vid campus? 

 

Norrbotten 

  



 

 

 

 

18. Vad anser du om Norrbotten som varumärke? Vad anser du skulle kunna förbättras? 

19. Om du stod i valet mellan två tjänster som du blivit erbjuden, vad tror du skulle vara 

avgörande för att du väljer den ena framför den andra?  

 

Bilaga 2 – Intervjuguide arbetsgivare  

 

Allmänna frågor  

 

1. Kan du berätta lite om dig själva? Vad är din roll i företaget? Hur länge har du arbetat på 

företaget? 

2. Kan du beskriva din organisation? (antalet anställda, arbetsuppgifter, etc.)  

 

Employer branding  

 

3. Vad innebär begreppet employer branding för dig?  

 

4. Hur nödvändigt är det med Employer Branding, dvs att kontinuerligt arbeta med 

organisationens varumärke gentemot anställda och potentiella kandidater? Varför? 

5. Vem har det huvudsakliga ansvaret för Employer Branding/arb. giv. märket i din 

organisation? 

6. Hur prioriterat är employer branding i din organisation?  

7. Vilka positiva effekter har du upplevt till följd av organisationens insatser kring 

Employer Branding? (Tex. Lättare att rekrytera, större intresse kring tex rekryteringsevent, 

ökad trivsel, ökad lönsamhet/konkurrensförmåga, ökat omgivningens medvetande om 

företaget?) 

8. Vilka negativa effekter (om några) har du upplevt till följd av organisationens insatser 

kring Employer Branding/Arbetsgivarvarumärket? (Tex höga kostnader, mycket tid etc.) 

9. Kan du beskriva hur ni arbetar konkret med Employer Branding och 

varumärkesbyggande?  

10. Vilka faktorer har ni betonat i ert arbete med Employer Branding? Varför dessa? (Tex 

”Länet Norrbotten”, org. kultur, arbetsmiljö, förmåner, kompetensutveckling, kompensation 

etc.)  

11. Vilka faktorer har du sett ha betydelse för att attrahera potentiella medarbetare till 

organisationen? (Tex. Olika förmåner, kompensation, org. kultur, länet och dess utbud etc.) 

12. Hur marknadsför ni er organisation för att attrahera potentiella medarbetare? Ex. mot 

studenter etc. vilka kanaler använder ni? 

13. Kan du beskriva organisationen attraktionskraft? Vad skulle du säga är attraktivt hos er? 

Varför? 

 

 


