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Abstract 

The war for talent is increasing in intensity today and companies are having a tough time 

attracting and retaining a competent workforce. The costs for employee turnovers are extremely 

high which makes retaining employees a high priority for companies. Few studies have examined 

the relationship between different aspects of the employer brand that makes it attractive and how 

employees’ personal values affect their intention to stay with the company. 

The purpose of this case study is to contribute to the understanding of what aspects make the 

employer brand, with CSR as an integrated part, attractive and what affects employees’ intention 

to stay. The research purpose is explanatory with a deductive and quantitative approach. The 

collection of data was done through an online survey with 97 respondents in collaboration with 

the company BDX in Luleå.  

The results indicate that companies should focus on what innovation value and leadership value 

they can offer to their employees to make the company more attractive. When employees’ 

personal values are congruent with the values of the company it affects positively their intentions 

to stay within the company. The study has contributed theoretically with a deeper understanding 

about what aspects makes an employer brand attractive and what affects the employee’s intention 

to stay.  

 



 

 

 

Sammanfattning 

I dagens läge med ökad konkurrens om att dels attrahera men också behålla en kompetent 

arbetskraft, så står företag inför stora utmaningar. Att behålla anställda inom företaget är idag en 

hög prioritet då kostnaderna för att ersätta anställda är stora. Få studier har undersökt hur olika 

aspekter av arbetsgivarvarumärket och personliga värderingar påverkar anställdas avsikter att 

stanna kvar hos arbetsgivaren.  

Syftet för denna fallstudie är att skapa större förståelse för vilka aspekter som är attraktiva i ett 

arbetsgivarvarumärke, med CSR som en integrerad del, samt vad som påverkar anställda att 

stanna kvar hos arbetsgivaren. Forskningsansatsen för denna studie är förklarande med en 

deduktiv och kvantitativ ansats. Datainsamlingen har skett i samarbetet med företaget BDX i 

Luleå i form av en enkätundersökning med 97 respondenter. 

Resultatet indikerar på att företag bör fokusera på vilket innovationsvärde och ledarskapsvärde 

som de kan erbjuda sina anställda för att öka attraktiviteten till företaget. När anställdas personliga 

värderingar stämmer överens med företagets värderingar så påverkar det positivt deras avsikter 

att stanna kvar hos arbetsgivaren. Studien har bidragit teoretiskt till litteraturen i form av en 

djupare förståelse av vilka aspekter som anses attraktiva i ett arbetsgivarvarumärke samt vad som 

påverkar anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren inom entreprenad- och logistiksektorn. 

 

Nyckelord: Employer branding; Employer attractiveness; Arbetsgivarvarumärke; Corporate 

social responsibility; Hållbar utveckling; Value congruence; Intention to stay 
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1. Introduktion 

Informationen nedan har som syfte att skapa en bakgrund och ge läsaren en bild av de aktuella 

ämnena employer branding och Corporate social responsibility samt deras problemområde för 

att sedan avslutas med fastställning av forskningssyfte och forskningsfrågor.   

1.1 Bakgrund  

”Employees are the backbone of any business success and therefore, they need to be motivated 

and maintained in organization at all cost to aid the organization to be globally competitive in 

terms of providing quality products and services to the society,” (Ongori, 2007, s. 52). 

‘Employer brand’ eller ‘arbetsgivarvarumärket’ blev resultatet när Ambler och Barrow (1996) 

kombinerade human resource (HR) med marknadsföring i syfte att skapa ett ramverk för företag 

att använda sig av för att öka produktivitet, förenkla och prioritera rätt saker samt att förbättra 

processerna av att rekrytera, behålla och engagera sina anställda. Ambler och Barrow (1996) 

definierade det som ”the package of functional, economic and psychological benefits provided 

by employment, and identified with the employing company” (s. 187). Idag har processen 

‘Employer branding’(EB) blivit allt populärare inom företag (Backhaus & Tikoo, 2004; Sokro, 

2012), genom effektiv användning har det visat sig hjälpa organisationer att bli mer 

konkurrenskraftiga samt behålla och få anställda att integrera företagets värderingar (Dell, 

Ainspan, Bodenberg, Troy, & Hickey, 2001).  Backhaus och Tikoo (2004) definierar ‘Employer 

branding’ (EB) som “A concept of the firm that differentiates it from its competitors [. . .] by 

attracting, motivating, and retaining the firm’s current and potential employees” (s. 502). Det 

finns likheter mellan EB och marknadsföring av produkter och ett företags varumärke, men det 

finns framförallt två huvudsakliga skillnader. För det första är EB anställningsspecifik och utgör 

ett företags identitet som arbetsgivare. För det andra är den riktad både mot en extern och intern 

målgrupp medan marknadsföring av produkter och ett företags varumärke huvudsakligen är 

riktad mot en extern målgrupp. Extern EB fokuserar på att attrahera kompetent personal ifrån 

arbetsmarknaden samt stärka företagets varumärke och image. Intern EB innebär att skapa en 

arbetskraft som är hängiven företagets värderingar och mål (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Idag har ett antal företag börjat inse fördelarna av att använda sig av ‘Corporate social 

responsibility’(CSR) tillsammans med EB (Kryger Aggerholm, Esmann Andersen, & Thomsen, 

2011; Suliman & Al-Khatib, 2014). Några av dessa fördelar är enligt Suliman och Al-Khatib 
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(2014) att anställdas motivation ökar, att rekryteringsprocessen förbättras, att 

personalomsättningen minskar samt att företaget får ett bättre rykte. Studier som Klimkiewics 

och Oltra (2017) visar att dagens unga generation ställer allt högre krav på företag att ta mer 

ansvar i alla aspekter, exempelvis ansvar för vilken miljöpåverkan företaget skapar, än vad tidigare 

generationer har gjort. Pressen på företagsledare att prioritera CSR har dessutom ökat och 

fortsätter att öka (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008; Porter & Kramer, 2006). Det finns 

många definitioner på CSR (Garriga & Melé, 2009; Khan, Khan, Ahmed, & Ali, 2012; Sprinkle 

& Maines, 2010). Saiedi, Sofian, Saedi, Saeidi och Saaeidi (2015) anser att definitionen som 

Carroll (1979) gav ”The social responsibility of a business which includes the economic, legal, 

ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” 

(Carroll, 1979, s.500) är den tydligaste då den dels beskriver ett företags ansvar mot samhället 

och samtidigt särskiljer ett företags ansvar från att endast vara vinstdrivande. Författarna fortsätter 

med att poängtera att definitionen styrks av det faktum att ett flertal akademiker citerat den. 

Khan et al. (2012) finner att en generellt accepterad definition av CSR är den Europeiska 

kommissionens ” a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in 

their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. 

Being socially responsible means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond 

compliance” (s. 44).  

CSR innefattar hållbar utveckling och standarddefinitionen av hållbar utveckling skapades 1987 

av FN:s världskommission ”Paths of human progress that meet the needs and aspirations of the 

present generation without compromising the ability of future generations to meet their needs” 

(Brundtland, Khalid, & Agnelli, 1987, s.29). Robert, Parris och Leiserowitz (2005) förtydligar 

att konceptet hållbar utveckling innebär att begränsningar skall finnas på hur företag påverkar 

miljön och att utveckling och ekonomisk tillväxt ska ske med hänsyn till mänskliga basbehov. 

Enligt en undersökning gjord av Naturvårdsverket i maj 2018 så tycker 86 procent av 

respondenterna att det är viktigt att vi i Sverige sätter in samhällsåtgärder för klimatförändringar. 

90 procent tror att det kommer bli viktigare för företagen att engagera sig i att minska 

klimatpåverkande utsläpp. 84 procent anser sig själva vara klimatmedvetna. Det framkommer 

även i rapporten att 7 av 10 respondenter föredrar att köpa varor/tjänster från företag som de vet 

arbetar för att begränsa klimatförändringen (Naturvårdsverket, 2018). Detta fokus på hållbarhet 

anses framförallt av den yngre generationen vara av hög prioritet för företag och detta i samband 

med att konkurrensen om kompetent arbetskraft ökar skapar en utmaning för företag att göra sig 

attraktiva på arbetsmarknaden (Murray & Ayoun, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 

Idag ökar konkurrensen om att dels attrahera kompetent arbetskraft men också behålla den inom 

företaget (App, Merk, & Büttgen, 2012; Berthon, Ewing, & Hah, 2005; Sengupta, Bamel, & 

Singh, 2015). Den hårda konkurrensen gör att företag behöver marknadsföra sig som det 

självklara valet på arbetsmarknaden (Sutherland, Torricelli, & Karg, 2002). Detta i samband med 

att kostnaderna för företag att ersätta anställda är skyhöga (Bidwell, 2011) gör att det är kritiskt 

för företag att behålla personal inom organisationen för att fortsätta vara lönsamma ekonomiskt 

(Allen, Bryant, & Vardaman, 2010).  

Enligt en studie gjord av Randstad (2019) så ”instämmer nittiosex procent i att ett företags kultur 

måste överensstämma med deras personliga värderingar för att de ska känna sig nöjda med 

arbetsplatsen. Femtio procent uppger att de inte vill arbeta för ett företag med dåligt rykte även 

om det innebär en högre lön. Företag med positiva arbetsgivarvarumärken får dubbelt så många 

ansökningar som företag med negativa varumärken. De spenderar dessutom mindre pengar på 

sina anställda.”(s. 4). 

EB och CSR tillsammans har visat sig ge positivt resultat (Bhattacharya et al., 2008; Klimkiewicz 

& Oltra, 2017; Sprinkle & Maines, 2010). Det finns ett positivt samband mellan CSR och 

anställdas engagemang i organisationen samt organisationers prestation (Ali, Rehman, Ali, 

Yousaf, & Zia, 2010). Kryger Aggerholm et al. (2011) skapade ett ramverk i sin studie där EB är 

integrerat i ett företags CSR strategi där ett av syftena är att stärka relationen mellan arbetsgivare 

och anställda. Tanwar och Prasad (2016) argumenterar att ett starkt ‘Employer Brand’ som skapas 

genom att involvera CSR-aktiviteter, erbjuda bra arbetsfördelar, bra arbetsmiljö och möjligheter 

till utveckling ökar arbetsnöjdheten hos anställda vilket motiverar till att stanna kvar inom 

organisationen. Författarna fortsätter med att poängtera att detta också leder till en ökad 

attraktivitet på arbetsmarknaden. Bode et al. (2015) styrker detta när de argumenterar för att 

anställda som engagerar sig i CSR, så som aktiviteter för hållbar utveckling på företag, motiveras 

till att stanna kvar inom organisationen. Mer studier om huruvida CSR-aktiviteter, där hållbar 

utveckling är en del, påverkar anställda att stanna kvar inom organisationen är enligt författarna 

nödvändig.  

Lee och Chen (2018) argumenterar för att de flesta studierna inom CSR har inriktat sig på hur 

det är kopplat till lönsamhet och externa intressenter. Det primära fokuset på studier inom 

området EB har varit hur en organisation når ut externt till potentiella anställda (Foster, Punjaisri, 

& Cheng, 2010; Tanwar & Prasad, 2016) samt hur EB bidrar till ökad konkurrenskraft på 
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arbetsmarknaden (App et al., 2012; Chhabra & Sharma, 2014; Elving, Westhoff, Meeusen, & 

Schoonderbeek, 2013). Målet med EB är inte bara att attrahera arbetskraft utan också att det 

påverkar arbetstillfredsställelsen och engagemanget hos anställda (Maxwell & Knox, 2009). Få 

studier har fokuserat på EB där CSR är en del av arbetsgivarvarumärket och hur attraktivt det 

uppfattas av anställda samt om det påverkar deras avsikt att stanna kvar inom organisationen.  

1.3 Forskningsfrågor 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i två övergripande forskningsfrågor för denna studie: 

FF1: Hur uppfattar anställda ett företags arbetsgivarvarumärke där CSR är en integrerad del? 

FF2: Hur påverkar olika aspekter av arbetsgivarvarumärket anställdas avsikt att stanna kvar 

inom företaget? 

Forskningsfrågorna kommer besvaras med hypoteser som utformas i det teoretiska ramverket och 

presenteras i slutet av litteraturöversikten.  

1.4 Företagsbeskrivning 

Denna studie har skett i samarbete med BDX i Luleå. BDX är ett företag som verkar inom fyra 

divisioner; Anläggning, Entreprenad, Logistik och Industri där de vill erbjuda hållbara 

affärslösningar, tjänster och produkter. Deras mission är ”BDX tillhandahåller sammansatta 

tjänster inom logistik, entreprenad och industri på prioriterade/utvalda marknader” och visionen 

är ” Genom långsiktiga lönsamma och utvecklande affärer ska BDX tjänster och produkter vara 

det hållbara och självklara valet för kunderna.” BDX jobbar över hela landet men har norra 

Sverige som sin hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade 

medleverantörer som i sin tur har 1800 anställda med totalt 1450 fordon (BDX, 2019). 

Datainsamling i form av en enkätundersökning (se Bilagor) genomfördes på BDX och ligger till 

grund för det resultat som presenteras i kapitel Resultat och analys.  
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2. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten innefattar två huvudområden: employer branding och corporate social 

responsibility, och avslutas med en teoretisk referensram. En sammanfattning av de relevanta 

studierna för detta arbete tas upp och jämförs mot varandra. Syftet med litteraturöversikten är att 

vara en grund för den teoretiska referensram som presenteras i slutet av detta kapitel. 

  

Figur 1: Litteraturöversiktens fokusområden. 

Figur 1 ovan har som syfte att förtydliga litteraturöversiktens upplägg. Litteraturöversikten 

kommer att granska de studier inom områdena EB och CSR som kan kopplas till anställdas 

upplevelse av arbetsgivarvarumärket, ett företags kärnvärden och vikten av organisationens kultur 

och identitet samt vilka kriterier ett företag måste uppfylla för att skapa avsikter för anställda att 

stanna kvar inom ett företag. Från informationen i litteraturöversikten så föreslås två hypoteser i 

slutet av sektionen Teoretiskt ramverk. 

2.1 Employer branding 

Processen employer branding har med tiden ökat i användning hos företag när det kommer till 

att attrahera potentiella anställda och få anställda att engagera sig mer i organisationen (Sokro, 

2012). Backhaus och Tikoo (2004) förtydligar EB och beskriver det som en process i tre steg. 

Först utvecklas ett koncept kring det värde som företaget skapar för anställda och potentiella 

anställda så kallat ‘employment value proposition’. Graham och Cascio (2018) förklarar att 

Employer Branding

CSR
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‘employment value proposition’ är det som gestaltar det materiella och immateriella, de känslor 

av samhörighet och stolthet som uppstår hos personer när de arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Detta är själva kärnan i det budskap som EB skapar menar Backhaus och Tikoo 

(2004) och det ska tydligt visa att företaget är en attraktiv arbetsplats. Andra delen är att nå ut 

med budskapet externt på arbetsmarknaden. Integreringen av budskapet in i kulturen hos 

företaget utgör den tredje delen och handlar om att införliva budskapet för de anställda, med 

andra ord att internt marknadsföra arbetsgivarvarumärket.  (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Figur 2 nedan visar hur EB påverkar organisationens kultur och organisationens identitet vilket 

i sin tur påverkar lojaliteten mot organisationen som leder till ökad produktivitet hos anställda. 

EB påverkar också associationer till arbetsgivarvarumärket vilket påverkar arbetsgivarens image 

som skapar attraktionen till arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004).   

 

 

2.1.1 Intern EB 

”Människor arbetar för företagskulturer och inte för företag, så hur arbetsgivare uppfattas är av 

största vikt.” (Randstad, 2019, s.4). Randstads studie är uppbyggd på nitton års insikter inom 

EB. Studien är baserad på allmänhetens åsikter och har över tvåhundratusen respondenter i 

trettiotvå länder världen över. De fem viktigaste orsakerna att stanna kvar på sin arbetsplats var 

intressanta arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö, anställningstrygghet samt balans mellan jobb och 

fritid.  

För att en företagskultur ska uppfylla egenskaperna som nämns ovan så förklarar Backhaus och 

Tikoo (2004) att den interna delen av EB kan skapa ett så kallat psykologiskt kontrakt hos 

anställda. Ett psykologiskt kontrakt innebär att subjektivt så har anställda och arbetsgivare en 

Organisations 
identitet 

Organisations 
kultur 

Lojalitet till 
arbetsgivar
varumärket 

Anställdas 
produktivitet 

Employer 
Branding 

Associationer till 
arbetsgivarvaru
märket 

Arbetsgivares 
image  

Attraktion till 
arbetsgivare 

Figur 2: Employer Branding  

Källa: anpassad från Backhaus och Tikoo (2004, s. 505) 
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överenskommelse av skyldigheter mot varandra. När ‘employment value proposition’ innehåller 

tillräcklig och korrekt information så hjälper det till att skapa en rättvis bild av företaget för den 

anställda vilket stärker det psykologiska kontraktet. Det har visat sig att om det psykologiska 

kontraktet bryts så kan det påverka anställdas intentioner att stanna kvar inom företaget. 

Författarna fortsätter att förklara att resultatet av alla aktiviteter inom EB önskas leda till så kallad 

‘employer brand equity’. ‘Employer brand equity’ är det som får potentiella anställda att skicka 

in jobbansökningar samt det är också det som får anställda att stanna kvar och stötta företaget. 

Likvärdigt till vad Backhaus och Tikoo (2004) visar i sin studie så argumenterar Tanwar och 

Prasad (2016) för att EB skapar arbetstillfredsställelse, engagemang mot organisationen, samt att 

företag som använder EB i större utsträckning möter de förväntningar som anställda har på 

företaget och tvärtom (det psykologiska kontraktet). Detta i sin tur leder till att anställda stannar 

kvar inom organisationen.  

2.1.2 Employer attractiveness  

Den första forskningsfrågan i denna studie berör attraktiviteten för ett arbetsgivarvarumärke. 

Denna sektion har som syfte att studera och jämföra de studier som är mest relevant inom 

området employer attractiveness. Berthon et al. (2005) argumenterar att ju mer attraktivt en 

potentiell anställd uppfattar en organisation ju starkare ‘employer brand equity’ har 

organisationen. Författarna definierar ‘Employer attractiveness’ som ”the envisioned benefits that 

a potential employee sees in working for a specific organisation” (s. 156). Forskningssyftet för 

studien var att utveckla och validera en skala för att mäta ‘Employer attractiveness’. Resultatet 

blev Employer Attractiveness (EmpAt)-skalan som är ett instrument med tjugofem frågor (se 

Tabell 1 nedan med originalfrågorna) vars syfte är att mäta olika dimensioner av en arbetsgivares 

attraktivitet. EmpAt-skalan delas upp i fem dimensioner: intressevärde, socialt värde, ekonomiskt 

värde, utvecklingsvärde och tillämpningsvärde. Författarna använde en sju gradig skala (1-tar helt 

avstånd ifrån till 7-instämmer helt) som svarsalternativ för respondenterna.  
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Tabell 1: Employer Attractiveness (EmpAt) skalan 

Enkätfrågor  Dimensioner 

1. Working for an exciting environment  Intressevärde 

2. Innovative employer – novel work practice/forward-thinking Intressevärde 

3. The organization both values and makes use of creativity Intressevärde  

4. The organization produces high-quality product and services Intressevärde 

5. The organization produces innovative products and services Intressevärde 

6. A fun working environment  Socialt värde 

7. Having a good relationship with your superiors Socialt värde 

8. Having a good relationship with your colleagues Socialt värde 

9. Supportive and encouraging colleagues Socialt värde 

10. Happy work environment Socialt värde 

11. Good promotion opportunities within the organization Ekonomiskt värde 

12. Job security within the organization Ekonomiskt värde  

13. Hands-on inter-department experience Ekonomiskt värde 

14. An above average basic salary Ekonomiskt värde 

15. An attractive overall compensation package Ekonomiskt värde 

16. Recognition/appreciation from management Utvecklingsvärde 

17. A springboard for future employment Utvecklingsvärde 

18. Feeling good about yourself as a result of working for a particular 
organization 

Utvecklingsvärde 

19. Feeling more self-confident as a result of working for a particular 
organization 

Utvecklingsvärde 

20. Gaining career-enhancing experience Utvecklingsvärde 

21. Humanitarian organization – gives back to society  Tillämpningsvärde 

22. Opportunity to apply what was learned at a tertiary institution  Tillämpningsvärde 

23. Opportunity to teach others what you have learned  Tillämpningsvärde 

24. Acceptance and belonging Tillämpningsvärde 

25. The organization is customer-oriented Tillämpningsvärde 

Källa: Anpassad från (Berthon et al., 2005, s. 158) 

Tabell 2 nedan har som syfte att beskriva de fem olika dimensionerna mer utförligt. EmpAt-

skalan ska mäta vilka faktorer eller dimensioner som potentiella anställda upplever är mest 

attraktiva hos en arbetsgivare (Berthon et al., 2005). 
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Tabell 2: Fem dimensioner av ‘Employer Attractiveness’ 

Dimensioner Förklaring: 

Dimension 1: Intressevärde Mäter till vilken grad en individ är attraherad av en 
arbetsgivare som tillhandahåller en spännande och 
utvecklande arbetsmiljö, som använder sina anställdas 
kreativitet och erbjuder innovativa arbetsuppgifter. 

Dimension 2: Socialt värde Mäter till vilken grad en individ är attraherad av en 
arbetsgivare som erbjuder en upplyftande och glad 
arbetsmiljö, där bra relationer till sina kollegor och laganda 
uppmuntras.  

Dimension 3: Ekonomiskt värde Mäter till vilken grad en individ är attraherad av en 
arbetsgivare som erbjuder en lön som är över medel, 
tillhandahåller bra arbetsförmåner och jobbtrygghet samt 
möjligheter till att avancera inom företaget.  

Dimension 4: Utvecklingsvärde Mäter till vilken grad en individ är attraherad av en 
arbetsgivare som erbjuder visad uppskattning för utfört 
arbete, skapar egenvärde och självförtroende hos sina 
anställda tillsammans med karriärsutvecklande meriter som 
kan ge framtida arbetsmöjligheter. 

Dimension 5: Tillämpningsvärde Mäter till vilken grad en individ är attraherad av en 
arbetsgivare som erbjuder anställda att använda sig av sina 
kunskaper och erfarenheter, samt att lära ut dessa till sina 
kollegor i en miljö som är kundorienterad och humanitär.  

Källa: Anpassad från (Berthon et al., 2005, s. 161) 

EmpAt-skalan som Berthon et al. (2005) utvecklade har använts i olika studier för olika syften. 

Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) studerade vilka faktorer arbetsgivare bör fokusera på i sin 

EB strategi. Författarna använde sig av EmpAt-skalan och analyserade relationen mellan de olika 

dimensionerna i skalan och användandet av sociala medier i relation till företagsryktet samt 

intentionerna att ansöka om arbete på ett företag. Studien utfördes i Norge på tre välkända 

ingenjörsföretag. Resultatet blev en modifiering av de ursprungliga dimensionerna av EmpAt-

skalan till psykologiskt värde, innovationsvärde, tillämpningsvärde, socialt värde och ekonomiskt 

värde. Författarnas visade att det ekonomiska värdet och sociala värdet inte hade en signifikant 

påverkan på företagets rykte till skillnad från vad originalstudien visade som Berthon et al. (2005) 

utförde. Sivertzen et al. (2013) lyfter fram att det är de psykologiska faktorerna som ett företag 

ska fokusera på om de vill attrahera och behålla anställda inom företaget. Reis, Braga och Trullen 

(2017) använde sig av EmpAt-skalan och utökade den med dimensionen authenticity 

(genuinitet) där deras resultatet visade att den dimensionen hade högre påverkan på företagens 

attraktivitet än de fem dimensionerna som Berthon et al. (2005) utvecklade. 
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Lievens och Highhouse (2003) applicerade ramverket ‘instrumental-symbolic’ från 

marknadsföringslitteraturen på deras studie om organisationers attraktivitet inom bankbranschen. 

Ramverket ‘instrumental-symbolic’ kan beskrivas som konsumenters associationer till en vara 

eller varumärke som innefattar både praktiska (instrumental) och symboliska (symbolic) 

egenskaper. Författarna visade att potentiella sökande var mer attraherade av de symboliska 

(symbolic) egenskaperna hos en arbetsgivare än de praktiska (instrumentala) egenskaperna. 

Potentiella sökande var alltså mer intresserade av vilka karaktärsdrag eller företagskultur ett 

företag har än vad själva arbetsuppgifterna innebar. Hur innovativ och kompetent en bank är 

ansågs vara bland de mest attraktiva attributen som arbetsgivare. Detta resultat är likt det som 

Sivertzen et al. (2013) argumenterar för om att det är de psykologiska faktorerna som företag bör 

fokusera på för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

Schlager, Bodderas, Maas, och Luc Cachelin (2011) modifierade EmpAt-skalan och använde sig 

av de tre dimensionerna ekonomiskt värde, utvecklingsvärde och socialt värde och la till de två 

dimensionerna mångfalds värde och ryktes värde för att bättre passa deras studie om hur 

arbetsgivarvarumärket påverkar anställdas attityder. Författarna utvecklade hypoteser kring de 

fem dimensioner som berör nöjdheten hos anställda, identifikationen hos anställda samt 

identifikationen hos potentiella anställda. Resultatet visade att dimensionen utvecklingsvärde var 

det som ökade arbetsnöjdheten hos anställda mest. Dimensionen socialt värde visade sig 

signifikant påverka anställdas arbetsnöjdhet samt identifiering med företaget. Vidare studier kring 

ramverket ‘instrumental-symbolic’ och dess tillämpning inom EB (Lievens, Van Hoye, & Anseel, 

2007) visade att en organisations identitet och image påverkar t.ex. arbetsnöjdheten samt 

anställdas avsikt att stanna kvar vilket är liknande resultat som Schlager et al. (2011) visade.  

Sokro (2012) argumenterar för att alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke oavsett ifall de 

har utvecklat ett specifikt eller inte. Arbetsgivarvarumärket baseras på hur potentiella anställda, 

nuvarande anställda och de som lämnar organisationen upplever hur det är att arbeta hos 

organisationen. Enligt författaren så är några faktorer som bidrar till att en organisation är attraktiv 

att de: erbjuder en känsla av säkerhet; att organisationen anställer och utvecklar duktiga 

medarbetare samt ger möjligheter till lärande; arbetsförhållanden som tillgodoser behovet av 

balansen mellan arbete och fritid; ett belöningssystem som uppfyller och värderar anställdas bidrag 

och erbjuder en bra lön och förmåner; arbetsuppgifter som är intressanta och belönande; samt 

möjligheter till att lära sig saker, att utvecklas och karriärsutveckling (Sokro, 2012). Det finns 

tydliga likheter mellan dessa faktorer och med EmpAt-skalan. Tabell 3 nedan har som syfte att 

tydliggöra likheterna mellan EmpAt-skalans dimensioner och faktorerna från Sokro (2012). 
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Tabell 3: Jämförelse av EmpAt-skalan och faktorerna från Sokro (2012). 

Dimensioner i EmpAt-skalan Faktorer enligt Sokro (2012) 

Dimension 1: Intressevärde Arbetsuppgifter som är intressanta och 

belönande 

Dimension 2: Socialt värde Arbetsförhållanden som tillgodoser behovet av 

balansen mellan arbete och fritid; erbjuder en 

känsla av säkerhet 

Dimension 3: Ekonomiskt värde 

 

Ett belöningssystem som uppfyller och värderar 

anställdas bidrag och erbjuder en bra lön och 

förmåner 

Dimension 4: Utvecklingsvärde 

 

Möjligheter till att lära sig saker, att utvecklas och 

karriärsutveckling 

Dimension 5: Tillämpningsvärde 

 

Att organisationen anställer och utvecklar duktiga 

medarbetare samt ger möjligheter till lärande 

Tidigare studier som Wiley (1997) och Samuel och Chipunza (2009) utförde angående faktorer 

som motiverar anställda i en organisation visar sig vara samma faktorer som Sokro (2012) 

presenterade i sin studie vilket kan ses som styrkande. Randstads studie (2019) visade dessutom 

att samma faktorer var de mest attraktiva faktorerna hos en arbetsgivare. Samuel och Chipunza 

(2009) argumenterar också för att blandningen av yttre och inre motivationsfaktorer är det som 

skapar bäst arbetsmiljö för anställda att stanna kvar inom organisationen. Författarna definierar de 

inre motivationsfaktorerna som; utveckling och lärandemöjligheter, en känsla av tillhörighet till 

organisationen, arbetstrygghet, utmanande och intressanta arbetsuppgifter samt möjligheter till 

att tänka innovativt. Det yttre motivationsfaktorerna har en mindre påverkan på motivationen 

men behövs ändå för att de anställda ska vara nöjda. Dessa faktorer är; företagets policys, lönen, 

relationen till kollegor och chefers olika ledarstilar  (Samuel & Chipunza, 2009). 

Berthon et al. (2005) poängterar att när organisationer förstår vilka faktorer som påverkar 

‘Employer attractiveness’ och hur de ska integrera dessa faktorer i arbetsgivarvarumärket så kan 
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en organisation mer effektivt vara med och konkurrera globalt om kompetent arbetskraft och 

behålla den inom organisationen.  

2.1.3 Employer branding och organisationens kultur och värderingar  

Kulturen i ett företag skapar riktlinjer för vilka beteenden som är önskvärda och vad som är 

accepterat. Hur en anställd upplever och tolkar en organisations värderingar, övertygelser och 

standarder avgör hur stort engagemang denne känner  (Brad Shuck, Rocco, & Albornoz, 2011). 

Backhaus och Tikoo (2004) poängterar att EB påverkar organisationens kultur och identitet 

vilket påverkar lojaliteten hos anställda mot företaget. Detta skapar engagemang och 

identifikation hos anställda med företaget, vilket inkluderar accepterandet av företagets mål och 

värderingar. Urde (2003) definierar kärnvärden som ”Core values can be defined as all-

embracing terms that sum up the identity of the brand as well as being the guiding principles for 

all internal and external brand building processes. [. . .] Although the core values must be seen 

as lasting factors, they must also be dynamic by nature and continually be adapted and developed 

so as to encourage a sense of challenge and adventure that is relevant both internally and 

externally.” (s. 1035). Författaren fortsätter med att poängtera att det är omöjligt för ett företag 

att skapa ett kärnvärde som inte redan är etablerat i organisationen, om detta ej är uppfyllt så 

kommer kärnvärdet endast vara tomma ord.  

Cable och DeRue (2002) beskriver att när en anställd inte delar samma värderingar som 

organisationen så kommer den anställde ej lita på sin organisation, ej identifiera sig med den samt 

vara mindre villig att stanna kvar inom organisationen. Författarna utformade enkätfrågor i sin 

studie om hur mycket anställdas personliga värderingar överensstämmer med företagets 

värderingar. Cable och Edwards (2009) förklarar att när anställdas personliga värderingar och 

företagets värderingar stämmer överens, så kallad ‘value congruence’, så har det positiva effekter 

på hela organisationen, exempelvis avsikter att stanna kvar. ‘Value congruence’ berör likheterna 

mellan anställdas personliga värderingar och organisationers värderingar (Edwards & Cable, 2009; 

Vogel & Feldman, 2009).  

Företagets värderingar påverkar anställda i olika aspekter (Cable & DeRue, 2002; Edwards & 

Cable, 2009; Vogel & Feldman, 2009). Studier som Klimkiewics och Oltra (2017) samt Greening 

och Turban (2000) visade att det är viktigt att företag arbetar med CSR och hållbar utveckling 

för att anses attraktiva och för att stämma överens med anställdas personliga värderingar.  
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2.2 Corporate Social Responsibility och hållbar utveckling 

Denna studies forskningsfrågor berör arbetsgivarvarumärken som har CSR som en integrerad 

del. Följande studier som presenteras inom områdena CSR och hållbar utveckling har som syfte 

att vara en teoretisk grund för de frågor i enkätundersökningen som utvecklats i denna studie 

och som tillhör dimensionen hållbarhetsvärde (förklaras mer utförligt i sektion 3.4 Metod för 

datainsamling i nästa kapitel). Integreringen av EB in i ett företags CSR-strategi kan ses som ett 

starkt verktyg för hållbara organisationers utveckling och långsiktiga relationer mellan 

arbetsgivare och anställda. Genom att skifta fokus från slutresultat till en process där anställda ses 

som företagspartners, så kan anställda tillsammans med företaget utveckla arbetsgivarens och 

anställdas värderingar (Kryger Aggerholm et al., 2011). 

Förutom de två definitioner som anges i bakgrunden av CSR så kan det även beskrivas som 

processen av hur ett företag uttrycker och utvecklar sin företagskultur och sociala medvenhet 

(Rupp, Ganapathi, Aguilera, & Williams, 2006). Studier visar att CSR bidrar till ett företags 

finansiella prestation (Porter & Kramer, 2006; Simionescu & Dumitrescu, 2018), exempelvis så 

kan CSR höja moralen hos anställda och det i sin tur kan leda till en positiv effekt på företagets 

produktivitet (Simionescu & Dumitrescu, 2018). CSR hjälper till att skapa en positiv image av 

företaget, större engagemang i CSR-aktiviteter skapar en positivare bild av företagets 

arbetsgivarvarumärke. Många företag har inte insett länken mellan CSR och lönsamhet (Suliman 

& Al-Khatib, 2014). CSR kan vara mycket mer än en kostnad, en begränsning eller en 

välgörande handling. Det kan vara en källa till möjligheter, innovation och konkurrensfördelar 

(Porter & Kramer, 2006).  

Lee och Chen (2018) argumenterar i sin studie att om en organisation misslyckas med att ta 

hänsyn till sin miljöpåverkan så har det direkta effekter på anställdas avsikt att stanna kvar inom 

organisationen. Författarna poängterar att framför allt yngre människor ställer högre krav på att 

företag ska ta större ansvar för sin miljöpåverkan vilket även Klimkiewics och Oltra (2017) 

argumenterar för. Enligt Suliman och Al-Khatib (2014) så spelar CSR en viktig roll för att skapa 

en positiv bild av företaget. Författarna fortsätter med att poängtera att konsumenter är mer villiga 

att investera i produkter som har tagits fram hållbart både miljömässigt och socialt. Greening och 

Turban (2000) upptäckte att företag med högre CSR-prestation, så som stort ansvar för sin 

miljöpåverkan, ökade attraktiviteten till företaget hos potentiella anställda samt att anställdas 

avsikt att stanna kvar ökade. Författarna sammanfattar med att poängtera att företag som presterar 
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högre inom CSR-aktiviteter skapar stora konkurrensfördelar när det gäller att attrahera och 

behålla kompetent personal.  

Hypoteserna och frågorna i enkätundersökningen, vilka baseras på informationen ovan, för denna 

studie har utvecklats för att svara på de två forskningsfrågorna. En utförligare förklaring om 

hypotesernas koppling till den teori som har presenterats i litteraturöversikten finns nedan i nästa 

sektion 2.3 Teoretiskt ramverk. 

2.3 Teoretiskt ramverk 

En sammanfattning av de relevanta studierna inom områdena EB och CSR kommer här att 

presenteras. Den teoretiska referensramen ligger till grund för hypoteserna samt utformning av 

studiens enkätundersökning. Syftet med Tabell 4 är att visualisera de relevanta studierna som har 

använts för den teoretiska referensramen. 

Tabell 4: Teoretisk referensram 

Koncept Källa 

Employer Attractiveness Berthon et al. (2005) 

Hållbar utveckling Greening och Turban (2000); Lee och Chen 

(2018) 

Anställdas avsikter att stanna inom 

organisationen (intention to stay) 

Milliman, Gatling & Kim (2018) 

Value congruence Cable & DeRue (2002); Vogel & Feldman (2009) 

Den teoretiska referensram som presenterades i Tabell 4 ovan utgör underlaget för de hypoteser 

som presenteras här nedan. EmpAt-skalan som Berthon et al. (2005) skapade består av 25 frågor 

uppdelad i fem dimensioner; intressevärde, socialt värde, ekonomiskt värde, utvecklingsvärde 

och tillämpningsvärde. Studier som Sivertzen et al. (2013) använde EmpAt-skalan för att 

undersöka vilka faktorer arbetsgivare bör fokusera på i sin EB strategi. Schlager et al. (2011)  

använde och modifierade EmpAt-skalan i sin studie om hur arbetsgivarvarumärket påverkar 

anställdas attityder. Tidigare studier som Sokro (2012) och Tanwar och Prasad (2016) har visat 

positiva samband mellan olika aspekter av EB och anställdas avsikter att stanna kvar hos 
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arbetsgivaren. Sokro (2012) studerade hur EB påverkar attraktionen och anställdas avsikter att 

stanna hos arbetsgivaren i banksektorn i Ghana. Namnet på organisationen visade sig ha en 

signifikant påverkan gällande anställdas avsikter att ansöka om jobb samt deras avsikter att stanna 

hos arbetsgivaren. Tanwar och Prasad (2016) visade ett liknande resultat som Sokro (2012). 

Författarna använde sig av kvalitativa intervjuer och påvisade ett positivt samband mellan 

effekterna av EB (jobbnöjdhet och det psykologiska kontraktet) och anställdas avsikter att stanna 

hos arbetsgivaren.  

Forskningsfråga ett för denna studie berör hur anställda uppfattar ett arbetsgivarvarumärke med 

CSR som en integrerad del. För att besvara frågan kommer sambandet mellan den modifierade 

EmpAt-skalan (anpassad från Berthon et al. (2005) och den beroende variabeln ”BDX är en 

attraktiv arbetsgivare” att undersökas genom en regressionsanalys. 

Forskningsfråga två för denna studie har som avsikt att besvara hur olika aspekter av 

arbetsgivarvarumärket påverkar anställda att stanna hos arbetsgivaren. Två hypoteser har 

utvecklats i syfte att besvara frågan. Milliman, Gatling och Kim (2018) utvecklade enkätfrågor 

gällande anställdas engagemang, avsikter att stanna kvar samt hur de anställda levererade tjänster. 

Denna studie kommer att använda sig av deras skala som består av tre frågor om anställdas avsikter 

att stanna kvar. EmpAt-skalan som används i denna studie kommer modifieras med frågor som 

baseras huvudsakligen på studier från Greening och Turban (2000) samt Lee och Chen (2018). 

Deras studier visar hur hållbar utveckling (CSR) har en påverkan på anställdas avsikt att stanna 

hos arbetsgivaren samt attraktiviteten till företaget. Hypotes ett presenteras här nedan: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan hur anställda uppfattar hur attraktivt ett 

arbetsgivarvarumärke integrerat med CSR är och deras avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

Hypotes två baseras på studier som har visat att anställdas avsikt att stanna kvar inom 

organisationer ökar då deras personliga värderingar stämmer överens med företagets värderingar 

(Cable & DeRue, 2002; Edwards & Cable, 2009; Lievens et al., 2007; Milliman et al., 2018; 

Vogel & Feldman, 2009): 

H2: Det finns ett positivt samband mellan hur väl anställdas personliga värderingar stämmer 

överens med företagets värderingar (value congruence) och deras avsikter att stanna kvar hos 

arbetsgivaren. 
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Figur 3: Teoretisk referensram  
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3. Metod 

I kapitlet nedan presenteras vilken metod som har använts för denna studie. I följande ordning 

har kapitlet delats upp; Forskningssyfte, forskningsansats, forskningsstrategi, metod för 

datainsamling, urval samt metod för analys. I slutet av kapitlet summeras metoden i Tabell 8. 

3.1 Forskningssyfte 

Forskningssyftet kan delas upp i tre tillvägagångssätt förklarande (explanatory), beskrivande 

(descriptive) och utforskande (exploratory), dessa kan användas enskilt eller i kombination. Ett 

förklarande tillvägagångssätt har som fokus att studera ett problem eller en situation och förklara 

korrelationen mellan olika variabler. Ett beskrivande tillvägagångssätt används för att ge en så 

rättvis bild som möjligt av en situation, fenomen eller ett problem. Det kan t.ex. användas som 

en inledning till ett förklarande syfte. Ett utforskande tillvägagångssätt kan användas då förståelsen 

kring ett problem är oklar, genom att skaffa sig nya insikter och se problemet från andra 

perspektiv så skapas en bättre förståelse av problemet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

Forskningsfrågorna för detta arbete berör hur attraktivt anställda uppfattar arbetsgivarvarumärket 

där CSR är en integrerad del och vilka aspekter som påverkar deras avsikter att stanna hos 

arbetsgivaren. Denna studie har haft ett förklarande syfte där regressionsanalyser har utförts för 

att förklara sambanden mellan olika variabler. Från informationen i litteraturöversikten 

utformades två hypoteser för att visa samband mellan olika delar av områdena EB och CSR och 

hur de påverkar anställdas avsikt till att stanna kvar inom en företaget. Hypoteserna syfte är att 

skapa en grund för enkätundersökningen som genom analys av resultatet kan svara på de två 

forskningsfrågorna.  

3.2 Forskningsansats 

Kopplat till forskningssyftet och vilket tillvägagångssätt som har valts så kan ansatsen antingen 

vara deduktiv eller induktiv, ansatsen för denna studie var deduktiv. En deduktiv ansats innebär 

att teorier och hypoteser utvecklas för att sedan skapa en forskningsstrategi för att testa 

hypoteserna. En induktiv ansats har som mål att skapa en ny teori genom analys av den data som 

samlas in. Utöver det två nämnda ansatserna så skiljer man på olika datainsamlingsmetoder samt 

dataanalysprocesser i form av kvantitativ eller kvalitativ, en studie kan använda sig av båda två. 

Kvantitativ används huvudsakligen för numerisk data som t.ex. enkätundersökningar eller analys 

av grafer eller statistik. Kvalitativ används mer då datainsamling sker genom intervjuer eller analys 
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av kategorisering som genererar icke numerisk data så som ord (Saunders et al., 2009). Denna 

studie använde en enkätundersökning som primär datainsamlingsmetod vilket är av kvantitativ 

natur i syfte att undersöka en större population. Valet av kvantitativ metod gav också 

förutsättningar för att besvara hypoteserna samt forskningsfrågorna genom regressionsanalyser. 

3.3 Forskningsstrategi  

Enligt Saunders et al. (2009) så influeras sättet som väljs för att svara på forskningsfrågorna av 

vilket forskningssyfte samt vilken forskningsansats som använts. Varje strategi kan användas i 

utforskande, beskrivande och förklarande studier. Vissa strategier passar bättre till en deduktiv 

ansats och andra till en induktiv ansats. Författarna poängterar att ingen strategi är överlägsen den 

andra utan det handlar mer om vilken strategi som hjälper till att svara på bäst på 

forskningsfrågorna eller vilka mål som finns. Det som avgör vilken strategi som kommer att väljas 

är forskningsfrågorna och målen, till vilken utsträckning det finns existerande kunskap inom valda 

ämnet eller ämnena, hur mycket tid som är tillgänglig och andra resurser samt författarens egna 

filosofiska grund. Valet av en strategi utesluter inte att en studie kan ha fler strategier. De strategier 

som Saunders et al. (2009) tar upp är experiment; enkätundersökning; fallstudie; 

aktionsforskning; grundad teori; etnografi; arkivforskning.  

Forskningsstrategin för denna studie har varit enskild fallstudie (single case study). En enskild 

fallstudie används enligt Saunders et al. (2009) ofta i en studie som är unik eller då 

undersökningen sker på ett enskilt företag. En fallstudie är också lämplig för att svara på frågor 

som är ställda som ”hur?”, ”varför” och ”vad”. De två forskningsfrågorna i denna studie var 

formulerade med just ”hur”. Datainsamlingen utfördes på företaget BDX i Luleå vilket också 

påverkade valet av forskningsstrategi. 

3.4 Metod för datainsamling 

En studie kan använda sig av en enstaka datainsamlingsmetod med tillhörande analysprocedur, så 

som en enkätundersökning som analyseras kvantitativt. Beroende på hur studien ser ut så kan en 

multi-metod användas antingen kvalitativt eller kvantitativt. Den senare kan vara en studie med 

flera olika kvalitativa metoder så som intervjuer med olika personer på olika avdelningar av ett 

företag i syfte att skapa en bild av hur det är att arbeta för det företaget (Saunders et al., 2009). 

Enligt författarna så kan även en mix av kvalitativ och kvantitativ metod användas, exempelvis 

så kan en enkätundersökning skickas ut och analyseras (kvantitativ) för att sedan påbyggas med 
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en fokusgrupp (kvalitativ) i syfte att fördjupa informationen som erhållits från 

enkätundersökningen. Det finns en ofrånkomlig relation mellan den datainsamlingsmetod som 

används och vilket resultat som erhålls. Alla metoder har sina styrkor och svagheter, det är därför 

viktigt att välja den metod som på bästa sätt kan svara på studiens forskningssyfte och 

forskningsfrågor (Saunders et al., 2009).  

Hur en studie utförs gällande vilken tidshorisont som används är av stor betydelse. Saunders et 

al. (2009) förklarar att beroende på forskningsfrågan/frågorna så används en tvärsnittsstudie eller 

en longitudinell studie. En tvärsnittsstudie är som en stillbild av en situation vid ett givet tillfälle 

som studerar ett fenomen för just det givna tillfället. En longitudinell studie kan användas för att 

utföra en studie över en längre period, exempelvis en studie om hur förändringen av en 

tillverkningsprocess över ett år ser ut. Denna studie använde en enkätundersökning som primär 

datainsamlingsmetod under en given period på 10 arbetsdagar. Detta gav ett resultat vid en viss 

tidpunkt hos BDX, därför ansågs det vara en tvärsnittsstudie. Forskningsfrågorna är utformade 

med ”hur”, vilket har nämnts i tidigare sektion 3.3 Forskningsstrategi, det ansågs därför lämpligt 

att använda en enkätundersökning som analyserades kvantitativt för att på bästa sätt besvara 

frågorna. 

3.4.1 Utveckling av hypoteser 

Saunders et al. (2009) förklarar att en hypotes ska byggas på existerande teorier och vara ett 

testbart förslag för relationen mellan två eller fler variabler. Hypoteserna utvecklades enligt  

nedan. 

Tabell 5 Utformning av hypoteser  

1. Framtagning av hypoteser (Ett testbart förslag som berör relationen mellan två eller fler 

koncept eller variabler) från teori; 

2. Hypoteserna uttrycks i operativa termer (Här beskrivs exakt hur koncepten eller variablerna 

ska mätas), där relationen mellan två specifika variabler eller koncept föreslås. 

3. Test av de operativa hypoteserna; 

4. Utfallet från testet undersöks (Utfallet kommer antingen att styrka teorierna eller indikera att 

en modifikation är nödvändig.); 
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5. Om nödvändigt modifiera teorierna ifall utfallet indikerar det. 

Källa: anpassad från (Saunders et al., 2009, s. 125) 

Hypoteserna testades sedan genom regressionsanalyser för att på en signifikant nivå visa 

sambandet mellan de olika variablerna. För att på bästa sätt svara på hypoteserna användes en 

modifierad skala av EmpAt som Berthon et al. (2005) utvecklat. Forskningsfråga ett är utformad 

för att ge svar på hur attraktivt anställda uppfattar ett arbetsgivarvarumärke med CSR som en 

integrerad del. En modifiering av skalan var därför nödvändig för att inkludera delen CSR i 

undersökningen. Frågorna som berör CSR är skapade för denna studie och baserat huvudsakligen 

på studier av Greening och Turban (2000) samt Lee och Chen (2018) samt ett av företaget BDX 

kärnvärden som är just hållbar utveckling (CSR). Frågorna översattes till svenska och anpassades 

så att de riktar sig mot anställda och hur de upplever sitt företags arbetsgivarvarumärke. De tre 

frågorna från Milliman et al. (2018) som berör anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren 

(intention to stay) anpassades och översatts i syfte att kombineras med den modifierade EmpAt-

skalan (Berthon et al., 2005) för hypotes ett samt med frågorna som berör value congruence 

(Cable & DeRue, 2002; Vogel & Feldman, 2009) för hypotes två.  

 

3.4.2 Pilotstudie 

För att säkerställa enkätundersökningens kvalité så utfördes en pilotstudie där några utvalda 

anställda från BDX, inkluderat HR-chefen och kommunikationschefen, testade 

enkätundersökningen. Frågorna granskades för att kunna avgöra hur tydliga de var samt att de 

inte bröt mot de regler som BDX hade. Pilotstudien resulterade i att några frågor slogs ihop och 

formulerades om. Frågorna från EmpAt-skalan (Berthon et al., 2005) översattes till svenska och 

anpassades så att frågorna är ställda till anställda på företaget BDX (se Bilagor A för den slutliga 

enkäten).  Frågorna F.6 och F10 från skalan som Berthon et al. (2005) utvecklade (se Tabell 1) 

slogs ihop till en fråga samt F18 och F19 slogs ihop till en fråga. F.14 omformulerades på begäran 

av BDX. Den modifierade EmpAt-skalan bestod slutligen av 23 frågor med totalt 33 frågor i 

enkäten.  

3.4.3  Utveckling av enkätundersökning 

Beroende på hur en enkätundersökning utformas så påverkar det svarsfrekvensen samt validiteten 

och reliabiliteten på den data som samlas in. Genom att vara noggrann med utseendet på alla 
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individuella frågor, ha en lockande layout på enkäten, bra förklaringar till varför 

enkätundersökningen utförs och vara noggrann i planeringen och administreringen av enkäten 

så kan dessa faktorer maximeras (Saunders et al., 2009).  

I denna studie så gavs en intervju ut med författaren till denna rapport på intranätet hos företaget 

där enkätundersökningen utfördes i samband med att enkätundersökningen publicerades. I 

intervjun framkommer information om enkätundersökningen och vilket syfte den har samt hur 

den insamlade data kommer att användas. För att öka svarsfrekvensen ytterligare så var alla 

respondenter med och tävlade om utlottningen av fem presentkort i samband med att de svarade 

på enkäten. Saunders et al. (2009) förklarar att beroende på hur mycket kontakt du som gör 

studien har med respondenterna så används olika typer av enkäter. Självadministrerade enkäter, 

vilket denna studie använde sig av, är ett exempel där respondenterna själva fyller i enkäten 

elektroniskt eller via ett intranät. Det kan också skickas ut i pappersform via post och sedan 

skickas tillbaka via post. I syfte att förbättra upplägget samt intrycket av enkäten så skapades den 

i programmet Qualtrics (se Bilagor) som sedan distribuerades via en anonymlänk genom mejl 

från HR-chefen till respondenterna på BDX. Mejlet (se Bilagor B) som skickades ut med länken 

innehöll också information om enkäten. Enligt Saunders et al. (2009) så kan ett förklarande mejl 

med information som förtydligar syftet och upplägget med enkäten öka svarsfrekvensen. 

Enkätundersökningen gav respondenterna i denna studie en möjlighet att påverka sin 

arbetssituation i form av att uttrycka vad de upplever är attraktivt med arbetsgivavarumärket på 

BDX. Den hade också som syfte att ge ledningen inom BDX en uppfattning om vilka aspekter 

av arbetsgivarvarumärket som är attraktivt samt vad som påverkar anställdas avsikter att stanna 

kvar inom företaget. För denna studie så var syftet för enkätundersökningens att svara på 

hypoteserna från regressionsanalyserna och för att svara på forskningsfrågorna:  

 FF1: Hur uppfattar anställda ett företags arbetsgivarvarumärke där CSR är en 

integrerad del? 

FF2: Hur påverkar olika aspekter av arbetsgivarvarumärket anställdas avsikt att stanna kvar 

inom företaget? 

Utöver de översatta frågorna från EmpAt- skalan så utvecklades frågor kopplade till hållbarhet 

från framförallt studier som Greening och Turban (2000) och Lee och Chen (2018) samt BDX 

kärnvärde Hållbar utveckling. Tabell 6 nedan visualiserar de utvecklade frågorna.  
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Tabell 6: Utvecklade frågor kring hållbarhet 

Enkätfrågor utvecklade från Greening och Turban (2000); Lee 

och Chen (2018) 

BDX arbetar för att minimera säkerhetsrisker i mitt arbete 

BDX känns som en trygg arbetsgivare (ekonomiskt) 

BDX uppmuntrar mig att följa företagets miljöpolicy 

BDX är en attraktiv arbetsgivare 

BDX får mig att tänka mer hållbart (både utanför och i jobbet) 

Frågorna från EmpAt-skalan integrerat med frågorna från hållbarhet är sammankopplade med 

den första hypotesen: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan hur anställda uppfattar hur attraktivt ett 

arbetsgivarvarumärke integrerat med CSR är och deras avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

Frågorna anpassade från Vogel och Feldman (2009) som berör value congruence, det vill säga 

hur väl anställdas personliga värderingar stämde överens med företagets värderingar, är 

sammankopplade till den andra hypotesen: 

H2: Det finns ett positivt samband mellan hur väl anställdas personliga värderingar stämmer 

överens med företagets värderingar (value congruence) och deras avsikter att stanna kvar hos 

arbetsgivaren. 

De två hypoteserna är båda sammankopplade till de tre frågorna som är anpassade från Milliman 

et al. (2018) och utgör den delen av hypoteserna som berör anställdas avsikt att stanna kvar hos 

arbetsgivaren (intention to stay). Denna studie använde sig på samma sätt som Berthon et al. 

(2005) sig av en sju-gradig skala (1. Tar helt avstånd ifrån – 7. Instämmer helt) som svarsalternativ 

på frågorna. Bakgrundsfrågor gällande kön och ålder på respondenterna (se Bilagor för hela 

enkäten) ställdes också för att samla in beskrivande statistik. Tabell 7 nedan har som syfte att visa 

den slutliga versionen av de anpassade enkätfrågorna, dimensionerna och hypoteserna. 
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Tabell 7: Sammankoppling mellan enkätfrågor, dimensioner och hypoteser 

Enkätfrågor anpassade från Berthon et al. (2005) 
integrerad med frågorna kring hållbar utveckling 

Dimensioner/skalor Hypotes 

1.BDX är ett innovativt företag (gillar nya arbetsmetoder/ 
är framåttänkande) 

Intressevärde H1 

2.BDX erbjuder innovativa tjänster till sina kunder Intressevärde H1 

3.BDX tjänster till sina kunder är av hög kvalité Intressevärde H1 

4.BDX uppskattar och använder min kreativitet  Intressevärde H1 

6.BDX erbjuder en spännande arbetsmiljö Intressevärde H1 

7.Jag har en god relation till mina kollegor Socialt värde H1 

8.Mina kollegor är stöttande och uppmuntrande Socialt värde H1 

9.Jag har en god relation till mina chefer Socialt värde H1 

11.BDX har en trevlig arbetsmiljö Socialt värde H1 

13.BDX erbjuder mig bra möjligheter att avancera inom 
företaget 

Ekonomiskt värde H1 

14.Jag är nöjd med min lön hos BDX Ekonomiskt värde H1 

16.Det förmåner som BDX erbjuder är attraktiva (så som 
friskvårdsbidrag m.m.) 

Ekonomiskt värde H1 

17.BDX använder sig av erfarenhetsutbyte mellan 
avdelningar och arbetsgrupper 

Ekonomiskt värde H1 

18.Att arbeta för BDX känns bra Utvecklingsvärde H1 

19.Min chef visar uppskattning för det arbete jag gör Utvecklingsvärde H1 

20.BDX är en bra merit för framtida anställningar Utvecklingsvärde H1 

5.BDX ger mig erfarenheter som kan gynna min karriär Utvecklingsvärde H1 

23.Jag känner acceptans och tillhörighet hos BDX Tillämpningsvärde H1 

24.Jag har nytta av mina tidigare erfarenheter hos BDX 
(utbildning, andra jobb etc.) 

Tillämpningsvärde H1 

25.BDX har ett socialt engagemang (dvs. gör bra saker för 
samhället) 

Tillämpningsvärde H1 

26.BDX ger mig möjlighet att dela med mig av mina 
kunskaper till mina kollegor 

Tillämpningsvärde H1 

27.BDX är ett kundorienterat företag (fokus på kunden) Tillämpningsvärde H1 

10.BDX är en attraktiv arbetsgivare Hållbarhetsvärde  H1 

12.BDX arbetar för att minimera säkerhetsrisker i mitt 
arbete 

Hållbarhetsvärde  H1 

15.BDX känns som en trygg arbetsgivare (ekonomiskt) Hållbarhetsvärde  H1 

21.BDX uppmuntrar mig att följa företagets miljöpolicy Hållbarhetsvärde  H1 

22.BDX får mig att tänka mer hållbart (både utanför och i 
jobbet) 

Hållbarhetsvärde  H1 

Enkätfrågor anpassade från (Cable & DeRue, 2002; 
Vogel & Feldman, 2009) 

 Hypotes 

28.Det jag personligen värderar är mycket lika BDX 
kärnvärde hållbar utveckling 

Value congruence  H2 

29.Mina personliga värderingar går i samklang med 
kulturen och värderingarna hos BDX  

Value congruence H2 
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30.BDX värderingar och kultur stämmer bra överens med 
det jag värderar i mitt liv 

Value congruence H2 

Enkätfrågor anpassade från (Milliman et al., 2018)  Hypotes 

31.Jag planerar att jobba för BDX så länge som möjligt Anställdas avsikt att 
stanna hos arbetsgivaren 

H1 & H2 

32.Jag kommer inte att söka ny arbetsgivare inom en snar 
framtid 

Anställdas avsikt att 
stanna hos arbetsgivaren 

H1 & H2 

33.Jag planerar att stanna kvar hos BDX i minst två-tre år Anställdas avsikt att 
stanna hos arbetsgivaren 

H1 & H2 

3.5 Urval 

Saunders et al. (2009) beskriver att behovet av att använda sig av urval beror på vilken typ av 

studie som genomförs och hur forskningsfrågorna ser ut. Att undersöka hela populationen är inte 

alltid nödvändigt eller ens möjligt, därför kan ett urval vara ett bra alternativ då: 

• Det skulle vara opraktiskt att undersöka hela populationen; 

• Budgeten hindrar en från att undersöka hela populationen;  

• Tidsbegränsningen på arbetet hindrar en från att undersöka hela populationen; 

• All data är insamlad men du behöver snabba resultat. (Saunders et al., 2009, s. 212) 

Denna studie uppfyllde punkt tre i listan ovan vilket resulterade i att ett urval fick göras. Urval 

kan delas upp i två delar:  

• sannolikhets eller representativt urval  

• icke-sannolikhets eller bedömnings-urval 

Sannolikhetsurval kan användas då sannolikheten är känd för att varje fall är vald från 

populationen och är oftast densamma för alla fall. Detta gör att studien kan svara på 

forskningsfrågor som kräver en statistisk karaktärisering av populationen. Sannolikhetsurval 

associeras ofta med undersökande forskningsstrategier. För icke-sannolikhetsurval så är 

sannolikheten inte känd för att varje fall är vald från populationen. En generalisering om 

populationen är fortfarande möjlig men inte på en statistik grund (Saunders et al., 2009).   

Denna studie hade ett icke-sannolikhetsurval då det var en fallstudie. Enkätundersökningen var 

frivillig att delta i vilket gör att urvalet blir ett så kallat själv-valt urval. Det anställda blev 

slumpmässigt utvalda vilket gav resultatet att själva urvalet av respondenter kunde ses som ett 

sannolikhetsurval. Rekommendationerna för att öka svarsfrekvensen enligt Saunders et al. (2009) 

följdes då en intervju med författaren på BDX intranät publicerades om syftet med enkäten. 
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Detta gav anställda information om enkäten och en chans att själva bestämma om de ville delta 

eller inte.  

3.5.1 Respondenter 

Studien utfördes i samarbete med företaget BDX i Luleå. Utav 500 anställda så valdes 200 stycken 

ut slumpmässigt som frivilligt fick svara på enkätundersökningen. Anledningen till att hela 

populationen inte undersöktes var att BDX själva utförde en enkätundersökning under tiden som 

studien pågick. Respondenterna tillhörde yrkesgrupperna tjänstemän och yrkesarbetare. BDX 

har hållbar utveckling som ett av sina kärnvärden och eftersom en av forskningsfrågorna för 

denna studie är just att undersöka hur attraktivt anställda uppfattar ett arbetsgivarvarumärke med 

CSR som en integrerad del så ansågs BDX som ett bra företag att utföra datainsamling på. Ett 

urval var nödvändigt på grund av tidsbegränsning samt att svarsfrekvensen hade påverkats av att 

skicka ut till alla 500 anställda. BDX är också ett relativt stort företag vilket också möjliggjorde 

att ett urval kunde användas. En population bör överstiga 50 stycken för att kunna göra ett urval 

enligt Saunders et al. (2009). 

3.6 Metod för analys av data 

Data för denna studie var av kvantitativ natur. Det finns två tillvägagångssätt när det kommer till 

att analysera kvantitativ data. Det första är att använda beskrivande statistik för att förstå den data 

som samlats in. Det andra sättet är att använda statistiska tester för att testa hypoteser (Hair, 

Money, Samouel, & Page, 2007). Denna studie har använt sig av båda tillvägagångssätten för att 

besvara hypoteserna genom regressionsanalyser samt att vara ett underlag i svaren till 

forskningsfrågorna.  Forskningsfråga ett är inte kopplat till en hypotes men resultatet från den 

första regressionsanalysen användes för att stödja svaret av frågan. Programmet som använts i 

denna studie för att analysera den data som samlats in är SPSS.  

Innan en analys av data kan påbörjas så bör en undersökning gällande data som inte är komplett 

utföras. Detta är särskilt viktigt då, som i denna studie, data insamlas från människor (Pallant, 

2007). Alternativet som användes för denna studie var att exkludera svar parvis då Pallant (2007) 

rekommenderade att använda sig av det. SPSS har tre olika alternativ för att hantera just data som 

inte är komplett: 

• Exkludera svar enligt listor (Exclude cases listwise): SPSS inkluderar då bara data ifall 

svaren är komplett. Om en respondent inte svarat på alla frågor så kommer all data från 
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den respondenten att exkluderas i analysen. Detta kan påverka storleken onödigt mycket 

på ditt urval. (Pallant, 2007) 

• Exkludera svar parvis (Exclude cases pairwise): Här exkluderas endast de svar från en 

respondent om data inte är komplett för en specifik analys. Svaren inkluderas i det fall 

där data som är nödvändig för en analys finns tillgänglig. (Pallant, 2007) 

• Ersätt med medelvärde (Replace with mean): SPSS räknar ut medelvärdet för alla 

variabler(svar) och ersätter de svar som inte är komplett med detta medelvärde. Detta 

alternativ bör inte användas då det kan förvränga resultatet från analysen. (Pallant, 2007) 

3.6.1 Beskrivande statistisk  

I studier som involverar människor så är det av intresse att uppge bakgrundsinformation som 

berör respondenterna. Information så som ålder, kön, antal respondenter och all annan 

information som är relevant för studien rekommenderas (Pallant, 2007). Denna studie har därför 

inkluderat frekvensfördelning, medelvärde, spridningsmått, skewness och kurtosis för att beskriva 

insamlade data.  

Frekvensfördelning är data från en variabel och visar statistik på svaren från de olika värdena på 

variabeln. Medelvärde kan ge svar på summerad information om värdena på det olika variablerna.  

Spridningsmått beskriver tendensen att en variabel skiljer sig från centralmåttet. Exempelvis vidd, 

varians och standardavvikelse (Hair et al., 2007). Enligt Pallant (2007) så tillhandahåller skewness 

och kurtosis information om hur fördelningen på kontinuerliga variabler ser ut.   

3.6.2 Statistisk analys  

• Faktoranalys: Används för att reducera antalet variabler och sätta ihop dom i faktorer 

eller komponenter. Detta görs genom att gruppera variablerna som har störst samband 

mellan varandra. Faktoranalys används ofta innan regressionsanalyser för att skala ner 

antalet variabler som är relaterade till varandra till en mer lätthanterlig storlek (Pallant, 

2007). Denna studie använde sig av faktoranalys för att om-validera skalan EmpAt då den 

hade integrerats med frågor som berör hållbarhet. 

• Reliabilitetsanalys och intern konsistens: Ett test för intern konsistens utfördes för att 

säkerställa skalornas reliabilitet. Intern konsistens mäts ofta med en så kallad Cronbach 

alpha-koefficient som mäter hur väl det variabler som utgör skalan hänger ihop. Värdet 

som kommer ut bör överstiga 0,7 för att reliabiliteten för skalan ska anses vara bra (Pallant, 

2007). I denna studie undersöktes Cronbach alpha-värdet för alla skalor och dimensioner.  
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• Samband: Beskriver hur stark ett samband mellan två kontinuerliga variabler är och 

vilken riktning den har. Ett positivt samband indikerar att om en variabel ökar så gör den 

andra det också. Ett negativt samband är tvärtom, det vill säga om en variabel ökar så 

minskar den andra (Pallant, 2007). För att ge så bra förutsättningar som möjligt för 

regressionsanalyserna så undersöktes de variabler som förväntades ha ett samband och de 

variabler som inte förväntades ha ett samband. Detta förklaras mer utförligt i nästa sektion 

3.7 Validitet och reliabilitet av detta kapitel. 

• Multipel regressionsanalys: Kan beskrivas som en mer noggrann analys av samband 

mellan variabler. En grupp av oberoende variablers påverkan på en kontinuerlig beroende 

variabel (Pallant, 2007). I denna studie användes multipelregressionsanalys för att beskriva 

sambandet mellan de oberoende variablerna; dimensionerna av den modifierade EmpAt-

skalan och skalan value congruence mot de kontinuerliga variablerna; anställdas avsikt att 

stanna hos arbetsgivaren samt attraktiviteten för BDX. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet förklarar hur det svar som en studie kommer fram till verkligen är vad de verkar vara. 

Om relationen mellan två variabler verkligen har ett tillfälligt förhållande eller inte. Hur 

generalisbar en studie är kallas ofta för extern validitet. Beroende på vilken typ av strategi som 

används och om studien utförs på en organisation eller flera så avgör det studiens externa validitet.  

Validiteten för en enkätundersökning brukar oftast avgöras på tre områden; innehållsvaliditet,  

kriterierelaterad validitet och uppbyggnads validitet.   

• Innehållsvaliditet (Content validity): Berör till vilken utsträckning enkätundersökningen 

kan ge ett tillräckligt bra svar på forskningsfrågorna. Ett sätt att bedöma om svaren är 

tillräckliga är att noggrant definiera studiens syfte och forskningsfrågorna baserat på 

litteraturöversikten (Saunders et al., 2009). I denna studie berör innehållsvaliditeten hur 

väl frågorna kan svara på hypoteserna.  

• Kriterierelaterad validitet (Criterion-related validity): Avgör hur väl frågorna i en 

enkätundersökning kan förutspå antaganden (Saunders et al., 2009). Denna studie 

använde sig av statistisk analys i form av sambandsanalyser och jämförde dessa mot de 

antagandena som presenteras i sektion 4.1 Antaganden för att säkerställa att den 

kriterierelaterade validiteten var uppnådd. 
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• Begreppsvaliditet (Construct validity): Kan förklaras som till vilken utsträckning frågorna 

i en skala verkligen mäter de som studien hade för avsikt att mäta. I denna studie har 

begreppsvaliditeten mätts genom två perspektiv. Den ena är genom sambandsanalys för 

att se vilka skalor som ska vara relaterade enligt teorin. Det andra är genom 

sambandsanalys i syfte att bevisa att de skalor som ska vara orelaterade verkligen är det 

(Saunders et al., 2009). 

Reliabiliteten avgör till vilken utsträckning vilken datainsamlingsmetod och analysprocess kan 

generera konsekventa resultat. Detta kan uppnås genom att svara på tre frågor; kommer 

mätningarna ge samma resultat vid ett annat tillfälle? Kommer liknande observationer uppnås av 

andra studier? Är det transparent hur den insamlade informationen har bearbetats? (Saunders et 

al., 2009). Denna studie har som nämnts tidigare i avsnitt Statistisk analys, undersökt Cronbach 

alpha-värdet på de skalor som använts för att avgöra reliabiliteten. De skalor som har använts i 

denna studie är den modifierade EmpAt-skalan (Berthon et al., 2005)  integrerad med 

hållbarhetsvärde, value congruence samt anställdas avsikter att stanna kvar hos arbetsgivaren 

(intention to stay). Den ursprungliga EmpAt-skalan har enligt Berthon et al. (2005) en Cronbach 

alpha på 0,96 vilket anses som trovärdig. I denna studie har den modifierade EmpAt-skalan en 

Cronbach alpha på 0,94 vilket inte skiljer mycket från originalskalan. Vogel och Feldman (2009) 

utvecklade en skala med tre frågor som berör value congruence, de visade på ett Cronbach alpha 

värde på 0,89. Skalan har använts i olika studier för att mäta hur väl anställdas värderingar stämmer 

överens med företagets värderingar. Value congruence översattes och anpassades för denna studie 

vilket resulterade i ett alpha-värde på 0,82. Milliman et al. (2018) använde sig av en skala med 

tre frågor som berör anställdas avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren (intention to stay). I deras 

studie så uppgavs inget Cronbach alpha-värde på skalan, värdet i denna studie låg på 0,90. Alla 

tre skalor använde sig av en sju-gradig skala (1. Tar helt avstånd ifrån – 7. Instämmer helt) för att 

svara på frågorna. För denna studie så användes därför en sju gradig-skala för att underlätta 

analysen av resultatet. 

3.8 Etik 

Enligt Saunders et al. (2009) så avgör forskarens omdöme huruvida den av etiska skäl valda 

forskningsstrategin och datainsamlingsmetodens resultat är giltigt eller inte. Grunden för en etisk 

studie är att inga deltagare ska skadas varken fysiskt eller psykiskt under studiens gång. 

Respondenterna i denna studie var helt anonyma och deltagandet var frivilligt. Den data som 
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samlades in användes endast i syfte till att validera hypoteserna och därmed svara på 

forskningsfrågorna.  

3.9 Sammanfattning av metod 

Forskningssyftet var förklarande med en deduktiv och kvantitativ forskningsansats. Den använda 

forskningsstrategin var en enskild fallstudie. Den primära datainsamlingen utfördes genom en 

enkätundersökning som skapades i programmet Qualtrics. Enkätundersökningen skickades ut via 

mejl till respondenterna på företaget BDX i Luleå med icke-sannolikhets och själv-valt urval. 

Den metod som användes för analys har varit statistisk analys, specifikt regressionsanalys i 

programmet SPSS. Nedan i Tabell 8 visualiseras upplägget av metoden.  

Tabell 8: Summering av metod 

3.1 Forskningssyfte  Förklarande (explanatory) 
3.2 Forskningsansats Deduktiv & kvantitativ 
3.3 Forskningsstrategi Enskild fallstudie 
3.4 Metod för datainsamling Online enkätundersökning som primär 

datainsamling 
3.5 Urval Icke-Sannolikhets och själv-valt urval 
3.6 Metod för analys Statistisk analys - regressionsanalys - SPSS 
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultatet från denna studie analyseras och presenteras i följande ordning; 

Antaganden för regressionsanalysen, beskrivande statistik, skalorna och dimensionernas 

reliabilitet, faktoranalys och sambandsanalys. De utformade hypoteserna kommer dessutom att 

testas genom regressionsanalyser i slutet av detta kapitel. Den primära datainsamlingen utfördes i 

form av en online enkätundersökning utförd på företaget BDX i Luleå. 

4.1 Antaganden  

Sambands-matrisens lämplighet för faktoranalys: Pallant (2007) refererar till Tabchnick och 

Fidell (2007) som rekommenderar att variablerna bör ha en relation som överstiger 0,3 i 

sambands-matrisen för att den ska vara lämplig för faktoranalys. Bartlett's Test of Sphericity (BTS) 

ska vara statistiskt signifikant där (p <0,05). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) bör överstiga 0,6 

(Pallant, 2007). 

Multicollinearity och singularitet: Multicollinearity berör relationen mellan de oberoende 

variablerna. Multicollinearity finns då oberoende variabler är högt korrelerade alltså r=0,9 eller 

över. Singularitet uppstår då en oberoende variabel är en kombination av en annan oberoende 

variabel. Innan en multipel regressionsanalys utförs så bör dessa problem undersökas då varken 

multicollinearity eller singularitet är något som är rekommenderat när en multipel 

regressionsanalys utförs (Pallant, 2007).  

Normalvärde, linjäritet och extrema värden: För att genomföra en regressionsanalys så bör värdena 

på de olika variablerna vara normalfördelade (symmetriska värden formad som en båge runt 

mitten och med mindre frekvens på sidorna). Värdena från de oberoende variablerna ska vara 

linjära mot den beroende variabeln (följa en någorlunda rak linje i förhållande till den beroende 

variabeln) för att anses lämpliga för regressionsanalys.  Alla variabler oberoende eller beroende 

som ska vara med i regressionsanalysen ska dessutom sökas igenom för extrema värden. Detta för 

att regressionsanalyser är känsliga mot extrema värden, väldigt höga eller väldigt låga, vilket 

påverkar resultatet. (Pallant, 2007).  

4.2 Beskrivande statistik 

Sektionen nedan har som syfte att beskriva den empiriska data som har samlats in genom 

enkätundersökningen. Information om respondenternas ålder, kön och yrkesgrupp kommer att 
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presenteras. Beskrivande statistik som medelvärde, standardavvikelser, svarsfrekvens och 

skewness och kurtosis kommer också att presenteras. 

4.2.1 Information om respondenterna 

Av de 200 anställda som enkätundersökningen skickades ut till så blev det totala antalet 

respondenter 97st, vilket är en svarsfrekvens på 48,5 %. Tabell 9 nedan visar att majoriteten av 

respondenter var män 66st (68%) mot kvinnor 26st (26,8%) att 3st (3,1%) ej ville uppge samt att 

2st (2,1%) lämnade blankt. De 97 respondenterna tillhörde yrkesgrupperna tjänstemän och 

yrkesarbetare. 

Tabell 9: Distribution kön 

Information Frekvens Procent % 

Man 66 68,0 
Kvinna 26 26,8 
Annat/Vill ej uppge 3 3,10 
Total 95 97,9 
Fattas 2 2,10 
Totalt 97 100,0 

Av de 97 respondenterna så var det 5st (5,2%) som inte uppgav sin ålder, en (1%) uppgav att sin 

ålder var 0 år samt en (1%) respondent uppgav 90 år. Dessa två fall där åldern uppgavs till 0 och 

90 år ansågs ej trovärdig och räknades därför med till de 5st som ej uppgav sin ålder. Resterande 

90 (92,8%) respondenter hade ett åldersspann på 21–61 år där majoriteten låg mellan 30–50 år 

vilket kan ses i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10: Åldersfördelning 

 Frekvens Procent Ackumulerad Procent 

Ålder  5 5,2 5,2 

0 1 1,0 6,2 

20-30 14 14,4 20,6 

31-40 29 29,9 50,5 

41-50 27 27,8 78,4 

51-61 20 20,6 99,0 

90 1 1,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0 

 Median 41,0   

 

4.2.2 Beskrivande statistik: skalorna 

Enkätundersökningen bestod av 33 frågor totalt där respondenterna fick svara på sju-gradig skala 

från 1-Tar helt avstånd ifrån till 7-instämmer helt. Alla frågor var frivilliga att svara på vilket 
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resulterade det i att en del data fattades från vissa frågor. Av de 97 respondenterna så svarade alla 

97 fram till fråga 14 ”BDX erbjuder mig bra möjligheter till att avancera inom företaget” mellan 

fråga 15 ”Jag har nytta av mina tidigare erfarenheter (utbildning, andra jobb etc.) hos BDX”. 

Och fråga 19 ”BDX använder sig av erfarenhetsutbyte mellan avdelningar och arbetsgrupper” så 

sjönk svarsfrekvensen till 96 respondenter. Fråga 20 ”Jag är nöjd med min lön hos BDX” fram 

till fråga 28 ”Det jag personligen värderar är mycket lika BDX kärnvärde hållbar utveckling” så 

sjönk svarsfrekvensen ytterligare till 95 respondenter. Mellan fråga 29 ”Mina personliga 

värderingar går i samklang med kulturen och värderingarna hos BDX” och fråga 30 ”BDX 

värderingar och kultur stämmer bra överens med det jag värderar i mitt liv” var svarsfrekvensen 

94 respondenter för att sedan för fråga 31 ”Jag planerar att jobba för BDX så länge som möjligt” 

till fråga 33 ”Jag planerar att stanna kvar hos BDX i minst två-tre år” öka till 95 respondenter. 

Tabell 11 nedan visualiserar fördelningen på svarsfrekvensen av enkätundersökningen. 

Svarsfrekvensen ansågs hög då det endast var några få respondenter som inte svarade på vissa 

frågor vilket inte påverkade det totala resultatet av analysen (Pallant, 2007). Det kan påpekas att 

ett mönster tolkades utifrån att svarsfrekvensen sjönk efter fråga 14. En möjlig förklaring kan vara 

att respondenterna kan ha upplevt att enkätundersökningen var för lång eller att det var känsliga 

frågor som ställdes vilket kan ha påverkat deras vilja att ge ett svar.  

Tabell 11: Svarsfrekvens på enkätundersökning 

Fråga  Respondenter 

1–14 97 
15–19 96 
20–28 95 
29–30 94 
31–33 95 

Den modifierade EmpAt-skalan, value congruence samt anställdas avsikt att stanna hos 

arbetsgivaren (intention to stay) min. och max.-värde, medelvärde, standardavvikelse, Skewness 

och kurtosis undersöktes i programmet SPSS. Enkätundersökningen med sina totalt 33 frågor 

hade utav 97 respondenter 94st som svarade på alla frågor. Från  nedan så kan det konstateras att 

medelvärdet och det så kallade ‘5% trimmed mean’ värdet låg nära varandra (5,64 respektive 

5,68). För stor skillnad på dessa värden indikerar att skalan innehållit många extrema värden. 

Detta hade medfört att extremvärden hade fått undersökas för att inte påverka resultatet från 

regressionsanalysen. Störst standardavvikelse hade frågorna 14”BDX erbjuder mig bra 

möjligheter att avancera inom företaget” med 1,62 och fråga 32 ”Jag kommer inte att söka ny 

arbetsgivare inom en snar framtid” med 1,56. Det höga medelvärdet på 5,64 resulterar i att 

skewness är negativt vilket indikerar att de flesta respondenterna uppgav höga värden på frågorna. 
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De högsta värdena var på fråga 7 ”Jag har en god relation till mina kollegor” som hade ett 

medelvärde på 6,30 och fråga 25 ”BDX känns som en trygg arbetsgivare (ekonomiskt)” med ett 

medelvärde på 6,21. De frågorna med lägst medelvärde var fråga 20 ”Jag är nöjd med min lön 

hos BDX” med 4,45 och fråga 19 ”BDX använder sig av erfarenhetsutbyte mellan avdelningar 

och arbetsgrupper” med 4,64. Kurtosis på frågorna visade överlag ett positivt värde som ej 

översteg 0,30 vilket indikerar att de flesta värdena ligger i mitten (ju närmare kurtosis-värdet är 

noll innebär att värdena är normalfördelade (Pallant, 2007).)  

Tabell 12 nedan visar beskrivande statistik för skalor och faktorer som efter faktoranalys kunde 

behållas, en mer utförlig motivering för faktoranalysen finns nedan i kapitel Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Den modifierade EmpAt-skalan delades upp i 5 faktorer; Innovationsvärde, hållbar 

utveckling, tillämpningsvärde, socialt värde samt utvecklingsvärde. Medelvärdet för de olika 

faktorerna i jämförelse med de 33 variablerna (frågorna) anses liknande. Alla faktorer hade ett 

högt medelvärde vilket indikerar att överlag så ser respondenterna BDX som ett attraktivt företag, 

deras personliga värderingar stämmer överens med företagets samt att de flesta har för avsikt att 

stanna kvar hos arbetsgivaren.  

Tabell 12: Beskrivande statistik för det summerade skalorna 

Skalor och faktorer Antal 
svar 

Antal 
variabler 

Min. 
värde 

Max. 
värde 

 
Medelvärde 

Std.Avvikelse Skewness Kurtosis 

Utökad EmpAt 95 20 3,85 6,90 5,78 0,67 -0,72 0,07 

Innovationsvärde 96 8 3,00 7,00 5,82 0,79 -1,21 1,79 

Hållbarhetsvärde 95 5 3,00 7,00 5,70 0,85 -1,00 0,71 

Tillämpningsvärde 96 3 1,00 7,00 5,61 1,00 -1,35 3,72 

Socialt värde 97 2 3,50 7,00 6,06 0,81 -0,95 1,04 

Utvecklingsvärde 97 2 2,50 7,00 5,89 1,00 -1,24 1,66 

Value congruence 94 3 2,67 7,00 5,52 0,85 -0,68 0,48 

Intention to stay 95 3 1,33 7,00 5,56 1,36 -0,90 0,32 

Alla dimensioner och skalor hade värden på skewness och kurtosis som ansågs vara bra vilket 

indikerar att de är normalfördelade förutom dimensionen tillämpningsvärde med -1,35 

(Skewness) samt 3,72 (kurtosis) samt innovationsvärde -1,21 (Skewness) och 1,79 (Kurtosis). En 

analys av normalfördelningsgrafen i SPSS kan då avgöra hur normalfördelning ser ut. En 

någorlunda rak linje av värdenas utfall indikerar normalfördelning vilket vid analys av Figur 4 

nedan kan konstateras (Pallant, 2007). 
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Figur 4: Normalfördelnings graf för tillämpningsvärde 

Innan faktoranalys utfördes på den modifierade EmpAt-skalan, integrerad med hållbar utveckling 

med sina 27 frågor, så utfördes en bedömning av hur lämplig skalan var att göra en analys på.  

Värdet på Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) för denna studie visade 0,863 vilket överträffar minvärdet 

0,6 för att en skala ska vara lämplig för faktoranalys. Utöver det bör värdet på Bartlett's Test of 

Sphericity (BTS) vara signifikant vilket det är om det är 0,05 eller under det (Pallant, 2007). 

Värdet på BTS för denna studie var signifikant vilket kan ses i Tabell 13 nedan. Slutsatsen att 

den modifierade EmpAt-skalan var lämplig för faktoranalys kunde därför tas. 

Tabell 13: KMO och BTS 

 

 

Enligt Pallant (2007) så bör värdena på variablerna i Korrelations matrisen inte vara mindre än .3 

vilket majoriteten av variablerna i denna studie var (se Bilagor D för hela korrelations matrisen). 

Nästa steg var att genomföra en faktoranalys för att om-validera det skalor som hade modifierats, 

KMO och Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,863 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1532,430 

df 325 

Sig. ,000 
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i denna studie EmpAt-skalan. För att bestämma antalet faktorer som ska behållas så 

rekommenderar Pallant (2007) att egienvärdet på faktorn ska överstiga 1.0 eller mer. Tabell 13 

nedan visar att fem faktorer hade egenvärdet över 1.0 (uppfyllde Kaisers Kriterium) vilket 

medförde att dessa fick behållas. De fem faktorerna utgör 70,8 % av den totala variansen, då ett 

resultat som överstiger 50% är att rekommendera (Pallant, 2007)  så ansågs det som ett bra resultat. 

Tabell 13: Tabell över den totala variansen 

Faktorer 

 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

 

Totalt 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

1  8,284 41,420 41,420 8,284 41,420 41,420 7,043 

2  2,206 11,029 52,448 2,206 11,029 52,448 6,232 

3  1,391 6,954 59,403 1,391 6,954 59,403 3,800 

4  1,248 6,238 65,641 1,248 6,238 65,641 2,695 

5  1,030 5,151 70,792 1,030 5,151 70,792 2,962 

6  ,877 4,383 75,175     

Ett annat sätt avgöra hur många faktorer som ska behållas är att undersöka en så kallad Scree plot. 

Där kurvan på diagrammet ändrar riktning och blir horisontell så rekommenderas de faktorer 

som är ovanför brytpunkten att behållas (Pallant, 2007).I Figur 5 nedan på den vertikala axeln av 

scree plot är värdet på egenvärdet och på den horisontella axeln är antalet faktorer. Brytpunkten 

i denna studie kan ses vid faktor fem vilket också var det antal faktorer som fick behållas. För att 

se hela Tabell 13 se Bilagor. 
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Figur 5 : Scree diagram 

 

Tabell 14 nedan visar den slutliga och modifierade versionen av mönstermatrisen. Sju variabler 

(frågor) fick elimineras då deras faktorladdning (factor loadings) var för låg, under 0,4, samt att 

några variabler laddade väldigt lika på flera faktorer. Frågorna eliminerades i ordningen F.14 ” 

BDX erbjuder mig bra möjligheter att avancera inom företaget”, F.19 ” BDX använder sig av 

erfarenhetsutbyte mellan avdelningar och arbetsgrupper”, F.25 ” BDX känns som en trygg 

arbetsgivare (ekonomiskt)”, F.22 ” BDX får mig att tänka hållbart (både utanför och i jobbet)”, 

F.20 ” Jag är nöjd med min lön hos BDX ” och sist F.21 ” Det förmåner som BDX erbjuder är 

attraktiva (så som friskvårdsbidrag m.m.)”. För att tyda vilka variabler som tillhör de olika 

faktorerna så undersöktes struktur-matrisen samt den roterade mönstermatrisen (visas i ). Faktor 

1 innehåller 8 variabler (41,4 % av variansen), faktor 2 innehåller 5 variabler (11% av variansen), 

faktor 3 innehåller 3 variabler (7% av variansen), faktor 4 och 5 innehåller båda 2 variabler (6,2% 

respektive 5,2% av variansen) men har mycket starka laddningar. Denna studie har använt sig av 

en så kallad promax rotation vilket enligt Pallant (2007)  är att rekommendera ifall studien vill 

undersöka om faktorerna är korrelerade med varandra. Kolumnen communalities längst till höger 

i Tabell 14 avgör hur mycket varians som kan förklaras av varje variabel, ett värde under 0,3 

indikerar att den variabeln stämmer dåligt överens med de andra variablerna i samma dimension. 

Inga värden på communalities gick under 0,4 vilket ansågs bra. 
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Tabell 14: Roterad mönstermatris 

 
Enkätfrågor 

Faktor  

1 2 3 4 5 Communalities  

1. Min chef visar uppskattning för det arbete jag gör     
,887 ,786 

2. BDX har en trevlig arbetsmiljö  
,585 

   ,517 

3. BDX är en bra merit för framtida anställningar 
,737 

    ,750 

4. Att arbeta för BDX känns bra 
,671 

    ,709 

5. BDX ger mig erfarenheter som kan gynna min 
karriär 

,805 
    ,694 

6. Jag har en god relation till mina chefer     
,813 ,816 

7. Jag har en god relation till mina kollegor    
,923 

 ,847 

8. Mina kollegor är stöttande och uppmuntrande    
,817 

 ,815 

9. BDX erbjuder en spännande arbetsmiljö 
,780 

    ,587 

10. BDX är ett innovativt företag (gillar nya 
arbetsmetoder/ är framåttänkande) 

,824 
    ,770 

11. BDX uppskattar och använder min kreativitet   
,550 

  ,728 

12. BDX tjänster till sina kunder är av hög kvalité 
,604 

    ,693 

13. BDX erbjuder innovativa tjänster till sina kunder 
,760 

    ,710 

15. Jag har nytta av mina tidigare erfarenheter 
(utbildning, andra jobb etc.) hos BDX 

  
,798 

  ,659 

16. BDX ger mig möjlighet att dela med mig av mina 
kunskaper till mina kollegor 

  
,770 

  ,786 

17. Jag känner acceptans och tillhörighet hos BDX  
,560 

   ,688 

18. BDX är ett kundorienterat företag (fokus på 
kunden) 

,459 
    ,667 

23. BDX arbetar för att minimera säkerhetsrisker i 
mitt arbete (säker arbetsmiljö) 

 
,744 

   ,729 

24. BDX har ett socialt engagemang (dvs. gör bra 
saker för samhället) 

 
,453 

   ,488 

26. BDX uppmuntrar mig att följa företagets 
miljöpolicy 

 
,966 

   ,720 

4.2.3 Nya dimensioner 

Sivertzen et al. (2013) fick ta bort 10 variabler från originalskalan som Berthon et al. (2005) 

utvecklade på grund av att de hade för låg faktorladdning vilket resulterade i att de fick byta 

namn på två av dimensionerna av EmpAt-skalan; Intressevärde till Innovationsvärde och 

utvecklingsvärde till psykologiskt värde. Författarna förklarar att detta kan berott på att de 

kulturella skillnaderna mellan Australien (Berthon et al. (2005) och Norge (Sivertzen et al. (2013) 

påverkade resultatet. Sivertzen et al. (2013) poängterar också att fler variabler utöver de 25 

frågorna från EmpAt-skalan ingick i deras studie vilket kan ha varit en bidragande orsak till att 

deras resultat blev annorlunda. Denna studie har också fler variabler utöver frågorna från EmpAt-
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skalan som berör CSR och hållbar utveckling vilket kan förklara de olika resultaten från 

faktoranalyserna.  

Tabell 15 nedan visar de enkätfrågor som kunde behållas efter faktoranalys samt de nya 

dimensionerna av den modifierade EmpAt-skalan. 3 nya dimensioner; Innovationsvärde, 

hållbarhetsvärde och ledarskapsvärde fick ersätta dimensionerna; Intressevärde, ekonomiskt värde 

samt utvecklingsvärde. Dimensionen innovationsvärde är taget från Sivertzen et al. (2013) studie 

då deras utfall av variabler på de olika dimensionerna var liknande med denna studies faktoranalys. 

Dimensionen hållbarhetsvärde är utvecklad för denna studie och baseras på studier som Greening 

och Turban (2000), Lee och Chen (2018) samt ett av BDX kärnvärde som är just hållbar 

utveckling. Ledarskapsvärde fick ersätta utvecklingsvärde då de två variablerna i denna dimension 

båda var kopplade till relationen mellan anställda och chefer. Alla dimensionerna hade bra 

Cronbach alpha värde från 0,76–0,90 (mer utförlig förklaring i tidigare avsnitt ) vilket gör att 

validiteten och reliabiliteten för skalorna och dimensionerna ansågs bra. Det kan poängteras att 

denna studies alpha-värde för dimensionen innovationsvärde hade ett högre värde på 0,90 i 

jämförelse med Sivertzen et al. (2013) som hade ett alpha-värde på 0,81, vilket kan bero på att 

denna studie hade fler variabler i dimensionen. Faktorladdningen för det variabler som kunde 

behållas ansågs vara bra då de flesta överstiger 0,5 vilket är över det minsta rekommenderade 

värdet 0,3  (Pallant, 2007). 

  

Tabell 15: Nya dimensioner av den modifierade EmpAt-skalan 

Enkätfrågor Ny Dimension Factor 
loading 

3. BDX är en bra merit för framtida anställningar Innovationsvärde .737 
4. Att arbeta för BDX känns bra Innovationsvärde .671 
5. BDX ger mig erfarenheter som kan gynna min karriär Innovationsvärde .805 
9. BDX erbjuder en spännande arbetsmiljö Innovationsvärde .780 
10. BDX är ett innovativt företag (gillar nya arbetsmetoder/ 
är framåttänkande) 

Innovationsvärde .824 

12. BDX tjänster till sina kunder är av hög kvalité Innovationsvärde .604 
13. BDX erbjuder innovativa tjänster till sina kunder Innovationsvärde .760 
18. BDX är ett kundorienterat företag (fokus på kunden) Innovationsvärde .459 

2. BDX har en trevlig arbetsmiljö Hållbarhetsvärde .585 
17. Jag känner acceptans och tillhörighet hos BDX Hållbarhetsvärde .560 
23.BDX arbetar för att minimera säkerhetsrisker i mitt 
arbete 

Hållbarhetsvärde .744 

24. BDX har ett socialt engagemang (dvs. gör bra saker 
för samhället) 

Hållbarhetsvärde .453 

26.BDX uppmuntrar mig att följa företagets miljöpolicy Hållbarhetsvärde .966 
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11. BDX uppskattar och använder min kreativitet Tillämpningsvärde .550 
15. Jag har nytta av mina tidigare erfarenheter hos BDX 
(utbildning, andra jobb etc.) 

Tillämpningsvärde .798 

16. BDX ger mig möjlighet att dela med mig av mina 
kunskaper till mina kollegor 

Tillämpningsvärde .770 

7. Jag har en god relation till mina kollegor Socialt värde .923 

8. Mina kollegor är stöttande och uppmuntrande Socialt värde .817 

1. Min chef visar uppskattning för det arbete jag gör Ledarskapsvärde .887 

6.  Jag har en god relation till mina chefer  Ledarskapsvärde .813 

4.2.4 Sammanfattning av faktoranalys 

En faktoranalys på den utökade EmpAt-skalan med sina fem dimensioner har utförts i 

programmet SPSS. Innan faktoranalysen genomfördes så analyserades data från 

korrelationsmatrisen (se Bilagor D) där majoriteten av variablernas värden översteg 0,3. KMO 

värdet visade 0,863 vilket överträffar det rekommenderade värdet på 0,6 samt BTS testet nådde 

en signifikant nivå vilket stödjer lämpligheten för faktoranalys. Efter eliminering av 7 frågor vilket 

resulterade i att faktoranalysen kunde presentera fem dimensioner med egenvärde över 1, som 

totalt utgör 70,8 % av den totala variansen där innovationsvärde utgör 41,4 %, hållbarhetsvärde 

utgör 11%, tillämpningsvärde utgör 7%, socialt värde utgör 6,2% samt utvecklande värde 5,2% 

av variansen. Faktorladdningen på de 20 variabler som behölls ansågs starka (Pallant, 2007). 

4.3 Skalornas och dimensionernas reliabilitet 

I programmet SPSS utfördes ett test för att avgöra skalornas reliabilitet för den modifierade 

EmpAt-skalan med sina fem faktorer, value congruence-skalan och skalan för anställdas avsikt att 

stanna kvar hos arbetsgivaren (intention to stay). Den utökade EmpAt-skalan hade ett Cronbach 

alpha-värde på 0.94 vilket efter faktoranalys där 7 frågor fick tas bort resulterade i ett nytt 

Cronbach alpha på 0,92 som ansågs vara bra. Den ursprungliga EmpAt-skalan (Berthon et al., 

2005) hade ett värde på 0,96. Enligt Pallant (2007) så är Cronbach alpha över 0,7 acceptabelt 

och ett värde över 0,8 att föredra. Value congruence Cronbach alpha-värde för denna studie var 

0,82 jämfört med originalet från Vogel och Feldman (2009) som hade 0,89. Skalan för anställdas 

avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren (intention to stay) visade ett värde på 0,90.  nedan 

visualiserar resultatet för alla skalor och faktorer. Alla skalor och faktorer låg över det 

rekommenderade Cronbach alpha-värdet 0,7; samt undersökningen av item-total correlations på 

alla variabler i de olika skalorna och faktorerna översteg värdet 0,5 (Pallant, 2007).  
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4.4 Sambandsanalys 

Innan en sambandsanalys (Pearson correlation) utfördes i SPSS så analyserades en så kallad 

scatterplot för varje skala mot varandra. Detta eftersom det ger en indikation ifall variablerna har 

ett samband som är linjärt eller kurvlinjärt, endast ett linjärt samband är lämplig för en 

sambandsanalys. En scatterplot tillhandahåller också ifall sambandet är positivt eller negativt vilket 

kan ses ifall utfallet på scatterplot lutar uppåt från vänster till höger (positivt) eller lutar nedåt från 

vänster till höger (negativt). Ju mer grafen visar en lutande linje antingen positivt eller negativt 

ju starkare är sambandet  (Pallant, 2007). Figur 6 nedan visar en scatterplot mellan den 

modifierade EmpAt-skalan och anställdas avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren (intention to 

stay). Det kan noteras att det är ett linjärt samband med positiv relation och ett relativt svagt 

samband.  

 
Figur 6: Scatterplot modifierad EmpAt - Intention to stay 

 

Efter att alla scatter plots analyserats så beslutades att en sambandsanalys var lämplig. Alla skalor 

och dimensioner jämfördes mot varandra för att bedöma ifall multicollinearity eller singularitet 

fanns. Tabell 16 nedan visar inga samband med värden över 0,9 vilket innebär att det inte finns 

någon multicollinearity. Dimensionerna innovations värde och hållbarhets värde hade ett relativt 

högt sambandsvärde 0,723 vilket var väntat då alla dimensioner tillhör samma skala och förväntas 

ha ett visst samband, men det kunde konstateras att det fortfarande är under värdet 0,9. Resultatet 
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av sambandsanalysen gav bra förutsättningar för nästa steg vilket var multipel regressionsanalys 

som presenteras i nästa avsnitt Regressionsanalys och hypotesprövning. 

Tabell 16: Samband mellan summerade skalor och dimensioner 

 IV HV TV SV LV VC ITS 

Innovationsvärde 

(IV) 

Pearson Correlation 1       

Sig. (1-tailed)        

Antal 96       

Hållbarhetsvärde 

(HV) 

Pearson Correlation ,723** 1      

Sig. (1-tailed) ,000       

Antal 95 95      

Tillämpningsvärde 

(TV) 

Pearson Correlation ,538** ,546** 1     

Sig. (1-tailed) ,000 ,000      

Antal 96 95 96     

Socialt värde (SV) Pearson Correlation ,299** ,266** ,383** 1    

Sig. (1-tailed) ,002 ,005 ,000     

Antal 96 95 96 97    

Ledarskapsvärde 

(UV) 

Pearson Correlation ,308** ,373** ,402** ,288** 1   

Sig. (1-tailed) ,001 ,000 ,000 ,002    

Antal 96 95 96 97 97   

Value congruence 

(VC) 

Pearson Correlation ,613** ,678** ,525** ,097 ,393** 1  

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,175 ,000   

Antal 94 94 94 94 94 94  

Intention to stay 

(ITS) 

Pearson Correlation ,464** ,417** ,315** ,038 ,345** ,541** 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,001 ,357 ,000 ,000  

Antal 95 95 95 95 95 94 95 

**
. Samband är signifikant på 0.01 nivå (1-tailed). 

En ytterligare analys av multicollinearity utfördes i syfte att förbättra förutsättningarna för 

regressionsanalysen. Värdena på Collinearity tolerance och VIF (Variance inflation factor) 

undersöktes. Collinearity tolerance indikerar hur mycket av föränderligheten (variability) av den 

oberoende variabeln som inte kan förklaras av de andra oberoende variablerna. Värdet på 

Collinearity tolerance bör inte understiga 0,10 då detta kan indikera att multicollinearity 

existerar. VIF är inversen till Collinearity tolerance och där bör inte värdet överstiga 10  (Pallant, 

2007). Vid analys av Tabell 17 så konstaterades att inga värden går under 0,10 på collinearity 

tolerance värdet samt inga värden överstiger 10 på VIF för de olika dimensionerna av EmpAt-

skalan och skalan value congruence. Därmed hade inga antagande om mulitcollinearity eller 

singularitet brutits. 



42 

 

Tabell 17: Collinearity tolerance och VIF för dimensioner och skalan value congruence 

Dimensioner och skalor Collinearity tolerance Statistics VIF 

Innovationsvärde ,422 2,371 

Hållbarhetsvärde .373 2,682 

Tillämpningsvärde ,558 1,794 

Socialt värde ,767 1,303 

Ledarskapsvärde ,757 1,321 

Value congruence ,444 2,253 

 

4.5 Regressionsanalys och hypotesprövning 

Saunders et al. (2009) rekommenderar att utföra en regressionsanalys när en studie vill förutspå 

värdet på en beroende variabel från en eller flera oberoende variabler. Denna fallstudies syfte var 

att undersöka hur väl de beroende variablerna, dvs. anställdas avsikt att stanna hos arbetsgivaren 

(intention to stay) och frågan ”BDX är en attraktiv arbetsgivare”, förutspås av de oberoende 

variablerna, dvs. dimensionerna av den modifierade EmpAt-skalan samt skalan value congruence. 

Nästa steg var därmed att utföra en multipel regressionsanalys i SPSS.  

4.5.1 Regressionsanalys ett 

Första delen av regressionsanalysen har som syfte att vara ett underlag för att svara på den första 

forskningsfrågan:  

FF1: Hur uppfattar anställda ett företags arbetsgivarvarumärke där CSR är en integrerad del? 

Sambandet mellan den beroende variabeln ”BDX är en attraktiv arbetsgivare” och de fem 

dimensionerna från den modifierade EmpAt-skalan; Innovationsvärde (IV), hållbarhetsvärde 

(HV), tillämpningsvärde (TV), socialt värde (SV) och ledarskapsvärde (LV) som oberoende 

variabler undersöktes. Pallant (2007) rekommenderar att värdet på sambandet mot den beroende 

variabeln helst bör överstiga 0,3 vilket de tre dimensionerna innovationsvärde, hållbarhetsvärde 

och tillämpningsvärde gjorde. Innovationsvärde och hållbarhetsvärde hade starkast samband 

0,736 respektive 0,604. De andra två dimensionerna innehöll endast två variabler vilket kan vara 

en av anledningarna till att sambandet inte var så starkt. Tabell 18 nedan visualiserar 

sambandsmatrisen.
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Tabell 18: Sambandsmatris ”BDX är en attraktiv arbetsgivare” och de fem dimensionerna 

Samband 

 F.27  IV HV TV SV UV VC 

Pearson Correlation BDX är en attraktiv arbetsgivare 1,000       

Innovationsvärde ,736 1,000      

Hållbarhetsvärde ,604 ,723 1,000    , 

Tillämpningsvärde ,305 ,538 ,546 1,000    

Socialt värde ,250 ,299 ,266 ,383 1,000   

Ledarskapsvärde ,183 ,308 ,373 ,402 ,288 1,000  

Sig. (1-tailed) BDX är en attraktiv arbetsgivare .       

Innovationsvärde ,000 .      

Hållbarhetsvärde ,000 ,000 .     

Tillämpningsvärde ,001 ,000 ,000 .    

Socialt värde ,007 ,002 ,005 ,000 .   

Ledarskapsvärde ,038 ,001 ,000 ,000 ,002 .  

Antal svar BDX är en attraktiv arbetsgivare 95       

Innovationsvärde 95 96      

Hållbarhetsvärde 95 95 95     

Tillämpningsvärde 95 96 95 96    

Socialt värde 95 96 95 96 97   

Ledarskapsvärde 95 96 95 96 97 97  

 

För att ge ett underlag till forskningsfråga ett så undersöktes den standardiserade koefficienten 

Beta-värde (stort betavärde indikerar att den variabeln bidrar starkt med att förklara den beroende 

variabeln), signifikansnivån ρ (indikerar hur signifikant den variabeln bidrar till att förklara den 

beroende variabeln) under ρ <0,05 anses signifikant, samt t-värdet på de oberoende variablerna 

(t-värdet ska skilja sig från 0 och visar hur mycket variablerna skiljer sig från noll hypotesen.) Då 

studien har använt riktade hypoteser så är signifikansnivån ρ one-tailed. Tabell 19 nedan visar att 

de dimensionerna som starkast förklarar den beroende variabeln ”BDX är en attraktiv 

arbetsgivare” var innovationsvärde, hållbarhetsvärde och tillämpningsvärde. Dimensionerna 

socialt värde och ledarskapsvärde var inte signifikanta för att kunna dra slutsatsen att de bidrar till 

att förklara den beroende variabeln. 
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Tabell 19: Betavärde β, signifikansnivå ρ och t-värde för de fem dimensionerna mot ”BDX är en attraktiv 

arbetsgivare” 

Dimensioner Beta β  Signifikansnivå ρ t-värdet 

Innovationsvärde  0,670 0,000 6,490 

Hållbarhetsvärde 0,219 0,020 2,085 

Tillämpningsvärde -0,182 0,023 -2,027 

Socialt värde 0,077 0,156 1,016 

Ledarskapsvärde 0,054 0,243 -0,700 

  

När storleken på urvalet är under 150, vilket det är i denna studie (n=97), så undersöks värdet 

på den justerade R2 (jR2) (Saunders et al., 2009). Värdet på jR2 indikerar hur mycket av 

variansen för den beroende variabeln som förklaras av modellen i detta fall 0,550 (55 %). Den 

statistiska signifikansnivån av resultatet var ρ = 0,000 , vilket är signifikant (ρ <0,05) och indikerar 

att det finns en stark relation mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna (dvs. 

de skiljer sig statistiskt från nollhypotesen) (Saunders et al., 2009). 

 
Tabell 20: jR2 och signifikansnivå regressionsanalys ett 

Beroende variabel jR2 ρ 

”BDX är en attraktiv arbetsgivare” 0,550 0,000 

 

4.5.2 Regressionsanalys två 

I den andra delen av regressionsanalysen undersöktes samband mellan den beroende variabeln 

anställdas avsikt att stanna hos arbetsgivaren (intention to stay (ITS)) och de oberoende 

variablerna; de fem dimensionerna från den modifierade EmpAt-skalan samt skalan value 

congruence för att kunna svara på hypoteserna: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan hur anställda uppfattar hur attraktivt ett 

arbetsgivarvarumärke integrerat med CSR är och deras avsikt att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan hur väl anställdas personliga värderingar stämmer 

överens med företagets värderingar (value congruence) och deras avsikter att stanna kvar hos 

arbetsgivaren. 

Samt att ge ett underlag för att svara på den andra forskningsfrågan:  
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FF2: Hur påverkar olika aspekter av arbetsgivarvarumärket anställdas avsikt att stanna kvar 

inom företaget? 

 

Sambandsanalysen mellan de fem dimensionerna och value congruence förklaras i avsnitt 

Sambandsanalys (4.5) och slutsatsen var att förutsättningarna för en regressionsanalys var bra. 

Tabell 21 nedan visar att dimensionerna innovationsvärde och ledarskapsvärde var signifikanta 

(0,026 samt 0,038) med Beta-värden på 0,263 respektive 0,178. Detta indikerar att det 

innovationsvärde och ledarskapsvärde som anställda upplever har en påverkan på deras avsikter 

att stanna hos arbetsgivaren. H1 kunde därmed delvis stödjas då endast två dimensioner av fem 

var signifikanta (ρ <0,05 anses signifikant). Skalan value congruence hade ett Beta på 0,363 och 

en signifikansnivå på 0,003 vilket indikerar en stark signifikans. Resultatet visar därför att H2 

kunde stödjas i denna studie. 

 

Tabell 21: Betavärde β, signifikansnivå ρ och t-värde för de fem dimensionerna samt value congruence mot den 

beroende variabeln ITS 

Dimensioner Beta β Signifikansnivå ρ t-värdet Hypoteser   

Innovationsvärde  0,263 0,026 1,976 H1  

Hållbarhetsvärde -0,045 0,377 -0,316 H1  

Tillämpningsvärde -0,024 0,420 -0,204 H1  

Socialt värde -0,106 0,142 -1,078 H1  

Ledarskapsvärde 0,178 0,038 1,796 H1  

Value congruence  0,363 0,003 2,796 H2  

 

jR2 för regressionsanalys två var 0,305 (30,5 %) och signifikansnivån ρ = 0,000, vilket ansågs 

vara bra. 

Tabell 22: jR2 och signifikansnivå regressionsanalys två 

Beroende variabel jR2 ρ 

Intention to stay  0,305 0,000 
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5. Diskussion, slutsatser och rekommendationer 

Det sista kapitlet innehåller diskussioner och slutsatser som berör hypoteserna och de två 

forskningsfrågorna samt vilka begränsningar som denna studie har haft. Praktiska 

rekommendationer, det teoretiska bidraget samt förslag på fortsatta studier presenteras även här.  

5.1 Diskussion forskningsfråga ett 

FF1: Hur uppfattar anställda ett företags arbetsgivarvarumärke där CSR är en integrerad del? 

Till att börja med så var medelvärdet på de frågor som tillhör den modifierade EmpAt-skalan 

5,78 vilket är ett relativt högt värde. Resultatet indikerar att respondenterna i denna studie 

överlag uppfattar ett arbetsgivarvarumärke där CSR är en integrerad del som attraktivt och 

positivt. Regressionsanalys ett stödjer detta då den modifierade EmpAt-skalan med sina fem 

dimensioner förklarar 55 % av variansen av den beroende variabeln F.27 ”BDX är en attraktiv 

arbetsgivare”. Dimensionerna innovationsvärde, hållbarhetsvärde och tillämpningsvärde hade 

signifikant påverkan med Beta-värde 0,670, 0,219 respektive 0,182 i jämförelse med de andra 

två dimensionerna socialt värde och ledarskapsvärde, vilka inte uppnådde en signifikant nivå. 

Innovationsvärde hade störst påverkan (Beta=0,67) vilket innebär att den bidrar starkast till att 

förklara den beroende variabeln. Det kan tilläggas att signifikansnivån var under ρ <0,001 vilket 

anses vara mycket signifikant. Två variabler som utgör innovationsvärde och som hade störst 

faktorladdning var fråga 10 ”BDX är ett innovativt företag (gillar nya arbetsmetoder/ är 

framåttänkande)” med 0,824 samt fråga 5 ”BDX ger mig erfarenheter som kan gynna min 

karriär” med 0,805. Detta indikerar, i denna studie, att den dimension som påverkar 

attraktiviteten till arbetsgivaren är framför allt det innovationsvärde som erbjuds. Tidigare 

forskning har visat liknande resultat; Randstads studie (2019) visade att en av de faktorer som 

ansågs vara attraktiva hos företag var intressanta arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som är 

intressanta och belönande förklarade Sokro (2012) påverkar organisationers attraktivitet. Lievens 

och Highhouse (2003) argumenterade för att innovation och kompetens är bland de mest 

attraktiva egenskaperna för en arbetsgivare. Samuel och Chipunza (2009) argumenterade för att 

de var de inre motivationsfaktorerna som hade störst påverkan på anställdas avsikter att stanna 

kvar hos arbetsgivaren, där en faktor var just möjligheten till att tänka innovativt. 

Att förklara varför socialt värde och ledarskapsvärde inte hade ett signifikant samband är svårt. 

Sivertzen et al. (2013) resultat för socialt värde (i deras dimension ingick relationen till chefer) 

nådde inte heller en signifikant nivå i relationen till en arbetsgivares attraktivitet. Deras 
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respondenter var potentiella anställda vilket de använder som en möjlig orsak till resultatet. 

Författarna menar på att det är svårt att bedöma relationen till kollegor och chefer på ett arbete 

som du inte jobbar för. Resultatet för regressionsanalys ett i denna studie går emot detta argument 

då respondenterna var anställda på företaget där attraktiviteten för arbetsgivaren undersöktes. En 

möjlig förklaring till detta kan vara det som Saunders et al. (2009) förklarar att små urval, vilket 

är fallet för denna studie (97st), kan ha svårt att visa en signifikant nivå på samband mellan 

variabler. 

5.2 Diskussion forskningsfråga två 

FF2: Hur påverkar olika aspekter av arbetsgivarvarumärket anställdas avsikt att stanna kvar 

inom företaget? 

Fel! Hittar inte referenskälla. nedan visualiserar resultatet från regressionsanalys två. Det 

huvudsakliga resultatet från regressionsanalys två indikerar att när anställdas personliga värderingar 

stämmer överens med företagets värderingar (value congruence) så har det en positiv påverkan 

på deras avsikter att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

 

Tabell 23: Resultat från regressionsanalyserna 

Hypoteser Stöds 

H1: Det finns ett positivt samband mellan hur 
anställda uppfattar hur attraktivt ett 
arbetsgivarvarumärke integrerat med 
CSR är och deras avsikt att stanna kvar hos 
arbetsgivaren. 

Delvis 

H2:  Det finns ett positivt samband mellan hur 
väl anställdas personliga värderingar stämmer 
överens med företagets värderingar (value 
congruence) och deras avsikter att stanna kvar 
hos arbetsgivaren. 

Ja 

 

Dimensionerna innovationsvärde och ledarskapsvärde visade ett signifikant samband till anställdas 

avsikter att stanna kvar. Innovationsvärde hade ett signifikant Beta-värde på 0,263 och 

ledarskapsvärde 0,178 till den beroende variabeln. Hållbarhetsvärde, tillämpningsvärde och 

socialt värde däremot hade ej en signifikant påverkan. Hypotes 1 kunde därför delvis stödjas. 

Resultatet skiljer sig från resultatet som Sivertzen et al. (2013) visade. De fann att 
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Innovationsvärde, psykologiskt värde samt tillämpningsvärde hade en stark relation till ryktet för 

ett företag. 

Value congruence hade en mycket signifikant påverkan (ρ =0,006, Beta = 0,363) på den 

beroende variabeln anställdas avsikt att stanna hos arbetsgivaren (intention to stay). Hypotes två 

kunde därmed stödjas i denna studie. På samma sätt som Sivertzen et al. (2013) fann att de icke-

materialistiska aspekterna av arbetet hade störst påverkan i att attrahera och behålla personal, så 

var det de icke-materialistiska aspekterna (value congruence) i denna studie som hade starkast 

relation till anställdas avsikt att stanna hos arbetsgivaren. Denna studie styrker resultatet från Cable 

och Edwards (2009) och Vogel och Feldmanns (2009) studier angående value congruence som 

också visade att när anställdas personliga värderingar stämmer överens med företagets värderingar 

så påverkar de deras avsikter att stanna hos arbetsgivaren. Cable och Edwards (2009) fann också 

att jobbnöjdhet påverkades positivt av value congruence. Vogel och Feldman (2009)  

argumenterade också för att när anställda känner stor tillhörighet till gruppen de tillhör så 

påverkar det positivt deras avsikter att stanna hos arbetsgivaren.  

Resultatet från Hypotes två styrker därför resultatet från Randstads studie (2019) där 96 % av 

respondenterna instämde i att företagskulturen måste överensstämma med deras personliga 

värderingar för att de ska känna sig nöjda med arbetsplatsen. Resultatet från hypotes två kan 

också kopplas till det psykologiska kontraktet som EB kan skapa. Detta är något som Tanwar 

och Prasad (2016) argumenterade för i sin studie, där ett positivt samband mellan effekterna av 

EB (arbetsnöjdhet och det psykologiska kontraktet) var avgörande faktorer för anställdas avsikter 

att stanna kvar hos arbetsgivaren. Reis et al. (2017) visade att en viktig faktor för potentiella 

anställda när de skulle välja arbetsgivare var att de kunde agera utifrån sina egna värderingar och 

vara äkta mot sig själva. En parallell kunde därför dras mellan denna studie och resultatet från 

Reis et al. (2017) studie. 

5.3 Slutsatser och begränsningar 

Den modifierade EmpAt-skalans validering av dimensionerna fick ett annorlunda utfall i 

jämförelse med Berthon et al. (2005) vilket resulterade i att några dimensioner fick byta namn 

(innovationsvärde, hållbarhetsvärde och ledarskapsvärde). De kulturella skillnaderna mellan 

Sverige (denna studie) och Australien (Berthon et al. (2005)) kan vara en möjlig förklaring men 

också att skalan som användes i denna studie var riktad mot nuvarande anställda. Sivertzen et al. 

(2013) visade ett liknande resultat i sin studie, då de fick ta bort 10 variabler samt byta namn på 
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några av dimensionerna. En anledning till detta kan vara att Norge (Sivertzen et al. (2013) och 

Sverige (denna studie) har mer liknande kulturer samt att Sivertzen et al. (2013) också undersökte 

andra variabler än bara EmpAt. 

EmpAt-skalan som Berthon et al. (2005) utvecklade var riktad mot potentiella anställda för att 

undersöka vilka aspekter som är attraktiva hos en arbetsgivare. Denna studie har översatt och 

anpassat EmpAt-skalan mot nuvarande anställda för att ge indikationer på hur attraktivt anställda 

uppfattar ett arbetsgivarvarumärke med CSR som en integrerad del (FF1). Resultatet var att 

anställda överlag uppfattar ett arbetsgivarvarumärke med CSR som en integrerad del som 

attraktivt. Denna studie visar att dimensionerna innovationsvärde, hållbarhetsvärde och 

tillämpningsvärde hade starkast relation till den beroende variabeln ”BDX är en attraktiv 

arbetsgivare”. Skalan har också använts för att undersöka om ett samband finns mellan hur 

attraktivt arbetsgivarvarumärket uppfattas och anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren 

(intention to stay) (H1). Hypotes ett kunde delvis stödjas på en signifikant nivå. Hypotes två 

kunde stödjas och indikerar därför att när anställdas personliga värderingar överensstämmer med 

företagets värderingar så har det en positiv påverkan på anställdas avsikter att stanna kvar hos 

arbetsgivaren (FF2).  

Några ytterligare begränsningar utöver de som nämnts i diskussionen kring forskningsfrågorna är 

kopplade till att detta var en fallstudie som utfördes i samarbete med företaget BDX i Luleå som 

verkar inom entreprenad- och logistiksektorn. Enkätundersökningen skickades ut till ett urval 

på 200 anställda, inom yrkesgrupperna tjänstemän och yrkesarbetare, varav 97st svarade. Saunders 

et al. (2009) förklarar att en fallstudie som denna kan ha problem med att generalisera sina resultat 

till en bredare population än just den som studien utförts. Storleken på urvalet, som ansågs litet 

i denna studie, påverkade dessutom hur mycket resultatet kunde generaliseras. 

5.4 Praktiska rekommendationer 

Konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård på arbetsmarknaden (App et al., 2012; Berthon 

et al., 2005; Sengupta et al., 2015). Resultatet från denna studie antyder att företag bör fokusera 

på det innovationsvärde och ledarskapsvärde som de kan erbjuda sina anställda för att uppfattas 

som mer attraktiva. Några exempel på vad innovationsvärde innebär är; intressanta, utmanande 

och belönande arbetsuppgifter (Lievens & Highhouse, 2003; Randstad, 2019; Sokro, 2012), 

möjligheten till att tänka innovativt (Samuel & Chipunza, 2009), erbjuda en spännande 

arbetsmiljö (Berthon et al., 2005). Ledarskapsvärde berör relationen mellan anställda och chefer, 
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denna studie rekommenderar därför att chefer bör ha en god relation till sina anställda för att 

företaget ska anses vara en attraktiv arbetsplats. Denna studie visade att företag som arbetar med 

hållbar utveckling och som har CSR integrerat i sitt arbetsgivarvarumärke anses attraktiva. En 

rekommendation är därför att företag bör uppmärksamma detta för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga och attraktiva på arbetsmarknaden samt få anställda att stanna kvar 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017; Tanwar & Prasad, 2016). 

I dagens läge där kostnaderna för att ersätta anställda är höga (Allen et al., 2010) så indikerar 

denna studie på att företag bör arbeta med att lyfta fram det icke-materialistiska delarna av arbetet 

(Sivertzen et al., 2013). Denna studie antyder också att när personliga värderingar 

överensstämmer med företagets värderingar (value congruence) så har det en positiv påverkan på 

anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren. Ett sätt att uppnå value congruence är genom den 

process som förklaras av Kryger Aggerholm et al. (2011), där anställda och företaget tillsammans 

utvecklar företagets värderingar. 

5.5 Teoretiskt bidrag och förslag på fortsatta studier  

Denna studie har främst bidragit teoretiskt till området employer branding genom resultatet från 

regressionsanalyserna. Innovationsvärde och ledarskapsvärde hade en signifikant påverkan på 

anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren, däremot hade hållbarhetsvärde, tillämpningsvärde 

och socialt värde ingen stark påverkan. Ur ett undersökande perspektiv har employer 

attractiveness-skalan (EmpAt) testats för att ta reda på hur attraktivt anställda uppfattar ett 

arbetsgivarvarumärke med CSR som en integrerad del. Studien har därmed bidragit med att 

utöka användningsområdet av EmpAt-skalan i en svensk kultur inom entreprenad- och 

logistiksektorn. För att kunna generalisera resultatet att ett arbetsgivarvarumärke med CSR som 

en integrerad del är attraktivt så bör ett större urval av respondenter användas. Vidare studier 

som berör anställdas uppfattning av hur attraktivt ett företags arbetsgivarvarumärke integrerat 

med CSR är och sambandet till anställdas avsikter att stanna hos arbetsgivaren uppmuntras. Då 

denna studie delvis kunde stödja hypotes ett så föreslås att fler studier utförs med EmpAt-skalan 

i fler branscher och kulturer. 

Det positiva resultatet mellan value congruence och anställdas avsikt att stanna kvar hos 

arbetsgivaren (intention to stay) har bidragit till teorin genom att visa ett signifikant samband. 

Detta styrker olika aspekter som Randstads studie (2019), Reis et al. (2017), Sivertzen et al. 

(2013) samt Tanwar och Prasad (2016) fann i sina studier. Rekommendationen är att fortsatta 
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studier bör utföras i fler kulturer, fler branscher samt med ett större urval. Detta för att kunna 

generalisera resultatet som berör attraktiviteten för företag som har CSR som en integrerad del 

av arbetsgivavarumärket och value congruence och hur detta påverkar anställdas avsikter att 

stanna hos arbetsgivaren. 
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erfarenhetsutbyt

e mellan 
avdelningar och 
arbetsgrupper 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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F7 Vänligen ange till hur stor del du instämmer i följande påståenden: 

 

 

 

 

 

1 Tar 
helt 

avstån
d ifrån 

(1) 

2 
Hålle
r inte 
med 
(2) 

3 
Hålle
r inte 
helt 
med 
(3) 

4 
Varke
n eller 

(4) 

5 
Instämme
r delvis (5) 

6 
Instämme

r (6) 

7 
Instämme
r helt (7) 

1.  Jag är nöjd 
med min lön 
hos BDX (1)  o  o  o  o  o  o  o  

2. Det förmåner 
som BDX 

erbjuder är 
attraktiva (så 

som 
friskvårdsbidra

g m.m.) (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

3.  BDX får mig 
att tänka 

hållbart (både 
utanför och i 
jobbet) (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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F8 Vänligen ange till hur stor del du instämmer i följande påståenden: 

 

1 Tar 
helt 

avstån
d ifrån 

(1) 

2 
Hålle
r inte 
med 
(2) 

3 
Hålle
r inte 
helt 
med 
(3) 

4 
Varke
n eller 

(4) 

5 
Instämme
r delvis (5) 

6 
Instämme

r (6) 

7 
Instämme
r helt (7) 

1. BDX arbetar 
för att 

minimera 
säkerhetsrisker 

i mitt arbete 
(säker 

arbetsmiljö) (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

2. BDX har ett 
socialt 

engagemang 
(dvs. gör bra 

saker för 
samhället) (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

3. BDX känns 
som en trygg 
arbetsgivare 
(ekonomiskt) 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

4. BDX 
uppmuntrar 
mig att följa 
företagets 

miljöpolicy (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

5. BDX är en 
attraktiv 

arbetsgivare 
(5)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

11.  

Page Break  

  



 

h 

 

 

F9 Vänligen ange till hur stor del du instämmer i följande påståenden: 

 

1 Tar 
helt 

avstån
d ifrån 

(1) 

2 
Hålle
r inte 
med 
(2) 

3 
Hålle
r inte 
helt 
med 
(3) 

4 
Varke
n eller 

(4) 

5 
Instämme
r delvis (5) 

6 
Instämme

r (6) 

7 
Instämme
r helt (7) 

1. Det jag 
personligen 
värderar är 
mycket lika 

BDX kärnvärde 
hållbar 

utveckling (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

2. Mina 
personliga 

värderingar går 
i samklang 

med kulturen 
och 

värderingarna 
hos BDX (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

3. BDX 
värderingar 
och kultur 

stämmer bra 
överens med 

det jag 
värderar i mitt 

liv (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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F10 Vänligen ange till hur stor del du instämmer i följande påståenden: 

 

1 Tar 
helt 

avstånd 
ifrån (1) 

2 
Håller 
inte 
med 
(2) 

3 
Håller 
inte 
helt 
med 
(3) 

4 
Varken 
eller (4) 

5 
Instämmer 
delvis (5) 

6 
Instämmer 

(6) 

7 
Instämmer 

helt (7) 

1. Jag 
planerar att 

jobba för 
BDX så 

länge som 
möjligt (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

2. Jag 
kommer 
inte att 
söka ny 

arbetsgivare 
inom en 

snar framtid 
(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

3. Jag 
planerar att 
stanna kvar 
hos BDX i 

minst två-tre 
år (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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F1 Vänligen svara på följande alternativ för kön: 

o Man  (1)  

o Kvinna  (2)  

o Annat/Vill ej uppge  (3)  
 

 
 
 
 
 

F2 Vänligen ange din ålder i hela år: 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Anställdas upplevelse av BDX 
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Bilaga B mejl till respondenter 

 

 

 

Hej och välkommen till vår medarbetarundersökning! 

Vi vill höra hur du upplever din arbetssituation här hos oss. Det är viktigt för oss som 
arbetsgivare att få ta del av dina synpunkter.  
 
Vi ser medarbetarundersökningen som vårt sätt att låta alla medarbetare få tycka till om sin 
arbetssituation och ge oss ett underlag för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.  
 
Undersökningen genomförs i samarbete med Tobias Grönlund, student vid Luleå Tekniska 
Universitet. Om du har några frågor kring själva undersökningen eller upplever tekniska problem med 
undersökningen kan du kontakta honom. Du hittar kontaktuppgifter nedan.  

Tävling! 

När du svarat på enkäten så är du också med i utlottningen av ett presentkort värt 500kr. 
 
 

Vänligen läs igenom informationen nedan innan du besvarar enkäten.  
 
Så här besvarar du frågorna 
Frågor är utformade som påståenden med en skala på 1–7 där siffran 1 innebär "Tar helt avstånd 
ifrån" och siffran 7 "Instämmer helt". Välj det svarsalternativ som ligger närmast din egen uppfattning 
och markera detta.  

 
Tid 
Enkäten tar ca 6–7 minuter att besvara. 
 

Anonymitet 
Dina svar är anonyma, ingen på din arbetsplats kommer att kunna se dina svar. Qualtrics hanterar 
dina svar konfidentiellt.  
 
Klicka på länken nedan för att svara på undersökningen: 

https://ltuindmf.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bg5mjm9sWk90PTn 

 
Om inte länken är klickbar så kopiera och klistra in den i adressfältet på er webbläsare. 
 

https://ltuindmf.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bg5mjm9sWk90PTn


 

l 

 

Vad händer med resultatet 
Vi kommer att gå igenom resultatet för att identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas på 
kort och lång sikt och arbeta fram en handlingsplan med åtgärder på de områden där det finns behov.  
 
Kontaktperson om du undrar över enkäten:  
Tobias Grönlund 
Telefon: 070-515 27 99 
E-post: tobiasgronlund@hotmail.com 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
  

 

 

  



 

m 

 

Bilaga C Beskrivande statistik  

 

Beskrivande Statistik 

 Antal vidd Min. Max. Medelvärde 

Std. 

Avvikelse Varians Skewness Kurtosis 

1. Min chef visar uppskattning 

för det arbete jag gör 

97 5 2 7 5,70 1,147 1,316 -1,163  1,444  

2. BDX har en trevlig 

arbetsmiljö 

97 6 1 7 5,74 1,184 1,402 -1,867  4,369  

3. BDX är en bra merit för 

framtida anställningar 

97 4 3 7 6,00 ,854 ,729 -1,230  2,368  

4. Att arbeta för BDX känns 

bra 

97 4 3 7 6,11 ,776 ,602 -1,021  2,138  

5. BDX ger mig erfarenheter 

som kan gynna min karriär 

97 5 2 7 5,89 1,089 1,185 -1,205  1,294  

6. Jag har en god relation till 

mina chefer 

97 5 2 7 6,08 1,038 1,076 -1,425  2,465  

7. Jag har en god relation till 

mina kollegor 

97 3 4 7 6,30 ,724 ,524 -,693  -,159  

8. Mina kollegor är stöttande 

och uppmuntrande 

97 5 2 7 5,82 1,031 1,063 -1,270  2,740  

9. BDX erbjuder en 

spännande arbetsmiljö 

97 5 2 7 5,61 1,132 1,282 -,890  ,868  

10. BDX är ett innovativt 

företag (gillar nya 

arbetsmetoder/ är 

framåttänkande) 

97 6 1 7 5,61 1,246 1,553 -1,192  1,631  

11. BDX uppskattar och 

använder min kreativitet 

97 6 1 7 5,39 1,204 1,449 -1,093  1,427  

12. BDX tjänster till sina 

kunder är av hög kvalité 

97 5 2 7 5,88 ,904 ,818 -1,390  3,484  

13. BDX erbjuder innovativa 

tjänster till sina kunder 

97 4 3 7 5,77 ,974 ,948 -,633  ,085  

14. BDX erbjuder mig bra 

möjligheter att avancera inom 

företaget 

97 6 1 7 5,25 1,620 2,626 -,936  -,053  

15. Jag har nytta av mina 

tidigare erfarenheter 

(utbildning, andra jobb etc.) 

hos BDX 

96 6 1 7 5,64 1,346 1,813 -1,339  1,974  



 

n 

 

16. BDX ger mig möjlighet att 

dela med mig av mina 

kunskaper till mina kollegor 

96 6 1 7 5,80 1,082 1,171 -1,478  3,468  

17. Jag känner acceptans 

och tillhörighet hos BDX 

96 4 3 7 5,91 ,941 ,886 -1,048  1,391  

18. BDX är ett kundorienterat 

företag (fokus på kunden) 

96 5 2 7 5,67 1,176 1,382 -1,304  1,869  

19. BDX använder sig av 

erfarenhetsutbyte mellan 

avdelningar och 

arbetsgrupper 

96 6 1 7 4,64 1,339 1,792 -,727  ,468  

20. Jag är nöjd med min lön 

hos BDX 

95 6 1 7 4,45 1,528 2,335 -,456  -,735  

21. Det förmåner som BDX 

erbjuder är attraktiva (så som 

friskvårdsbidrag m.m.) 

95 6 1 7 5,78 1,213 1,472 -1,571  3,214  

22. BDX får mig att tänka 

hållbart (både utanför och i 

jobbet) 

95 6 1 7 4,98 1,407 1,978 -,970  ,751  

23. BDX arbetar för att 

minimera säkerhetsrisker i 

mitt arbete (säker arbetsmiljö) 

95 5 2 7 5,69 1,149 1,321 -1,393  2,240  

24. BDX har ett socialt 

engagemang (dvs. gör bra 

saker för samhället) 

95 4 3 7 5,62 ,980 ,961 -,624  -,126  

25. BDX känns som en trygg 

arbetsgivare (ekonomiskt) 

95 4 3 7 6,21 ,742 ,551 -,999  2,345  

26. BDX uppmuntrar mig att 

följa företagets miljöpolicy 

95 5 2 7 5,57 1,200 1,439 -1,146  ,820  

27. BDX är en attraktiv 

arbetsgivare 

95 4 3 7 5,96 ,898 ,807 -,996  1,363  

28. Det jag personligen 

värderar är mycket lika BDX 

kärnvärde hållbar utveckling 

95 6 1 7 5,31 1,082 1,172 -1,359  3,725  

29. Mina personliga 

värderingar går i samklang 

med kulturen och 

värderingarna hos BDX 

94 5 2 7 5,62 ,952 ,906 -,918  1,539  

30. BDX värderingar och 

kultur stämmer bra överens 

med det jag värderar i mitt liv 

94 5 2 7 5,64 ,926 ,857 -1,039  2,011  



 

o 

 

31. Jag planerar att jobba för 

BDX så länge som möjligt 

95 5 2 7 5,58 1,373 1,885 -1,038  ,523  

32. Jag kommer inte att söka 

ny arbetsgivare inom en snar 

framtid 

95 6 1 7 5,52 1,556 2,423 -,981  ,165  

33. Jag planerar att stanna 

kvar hos BDX i minst två-tre 

år 

95 6 1 7 5,60 1,540 2,370 -1,032  ,259  

Valid N (listwise) 94           
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Bilaga D Korrelations matris 

 



 

q 

 

 

Bilaga E Total varians 

 
 

 


