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Betydelsen av employer branding i den industriella sektorn, ålder och kön för att 

behålla sina anställda 

 

En kvantitativ fallstudie 

 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av ”employer 

branding” (det som på svenska kallas för arbetsgivarvarumärke) och ålder för medarbetares 

benägenhet att stanna kvar i en organisation (den engelska benämningen employee retention). 

Vidare ämnade studien att undersöka könsrelaterade skillnader när det gäller viljan att stanna 

kvar i en organisation. Studien var kvantitativ och har genomförts som en enkätundersökning 

på ett industriellt företag i Jönköping. Urvalet för studien bestod av 118 

undersökningsdeltagare (25 kvinnor och 93 män), vilka valdes ut med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval. Skalorna som användes för studien var Employer Attractiveness 

Scale (Berthon, Ewing & Hah, 2005) för att mäta hur employer branding uppfattades och 

Turnover Cognition Scale (Paillé, 2012) för att mäta viljan att lämna organisationen. Båda 

skalorna har översatts från engelska till svenska och har testats via en pilotstudie. Multipel 

linjär regression och independent sample t-test användes för att analysera insamlade data. 

Analysresultat visade att employer branding och ålder signifikant predicerade 

personalomsättningen i den studerade organisationen, vilket konfirmerade tidigare studier. 

Resultatet från independent sample t-test visade att det inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan kön och viljan att stanna kvar i den organisation som undersöktes, vilket skiljde sig 

från tidigare studier. 
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate effects of employer branding, gender and age on 

employee retention in an organization from the industrial sector in Jönköping, Sweden. 

Furthermore, the study aimed to investigate gender-related differences in the willingness to 

stay in the organization. A quantitative approach was used where a survey was conducted. 

The sample for the study consisted of 118 study participants (25 women and 93 men), who 

were selected using a convenience selection. The scales that were used for this study was 

Employer Attractiveness Scale (Berthon, Ewing & Hah, 2005) to measure the employees 

perception of employer branding and Turnover Cognition Scale (Paillé, 2012) to measure the 

employees willingness to leave the organization. Both scales were translated from English to 

Swedish that later was tested through a pilot-study. Multiple linear regression and 

independent sample t-test were used to analyze the data. Results showed that employer 

branding and age significantly predicted employee retention in the chosen organization which 

confirmed previous studies. The result for independent sample t-test showed that it was no 

significant differences between gender and employee retention. Thus, it differed from 

previous studies. 
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Inledning  

 

Att utveckla ett attraktivt varumärke (branding), var traditionellt sett en strategi som 

användes för företagets produkter och tjänster. På senare år har arbetsgivare, med hjälp av 

forskning, insett att denna strategi även går att applicera på organisationen i sin helhet och att 

detta är ett verktyg för att attrahera talangfull personal till organisationer (Tanwar & Prasad, 

2016a). I ett klimat med stor konkurrens om kvalificerad arbetskraft, vilken förväntas öka 

ytterligare, är det viktigt för arbetsgivaren att behålla och attrahera begåvade individer (Bussin 

& Mouton, 2019; Sultan, Clarke & Goodman, 2017; Tanwar & Prasad, 2016a). Även om 

forskning pekar på att ett stärkande av företagets varumärke är en bra strategi för att attrahera 

nya medarbetare, saknas kunskap när det kommer till att använda denna strategi för att behålla 

sin arbetskraft (Tanwar & Prasad, 2016a). Bibehållandet av personal är vitalt då det 

upprätthåller organisationens rykte och sparar resurser i processen för rekrytering (George, 

2015; Tanwar & Prasad, 2016a). 

Studier i olika länder, exempelvis i Sydafrika (Bussin & Mouton, 2019), Uganda 

(Matongolo, Kasekende & Mafabi, 2018), Bahrain (Makarand & Asma, 2017) och i Pakistan 

(Noor, 2018) visade ett statistiskt signifikant positivt samband mellan ”employer branding” 

(EB) och anställdas vilja att stanna kvar i företag. Det finns även studier som visar icke 

signifikanta resultat, däremot positiva korrelationer mellan EB och viljan att stanna som 

exempelvis i Al Badawy, Fahmy och Magdys (2017) studie som utfördes i Egypten.  

Enligt Svenskt Näringsliv (2017) var den industriella sektorn den med lägst 

personalomsättning i jämförelse med andra sektorer. Det är av stort intresse att undersöka den 

industriella sektorn när det gäller arbetsgivarvarumärkets (Employer branding) betydelse för 

förmågan att behålla medarbetare i organisationen. Undersökningar av detta slag saknas. 

Ovan beskrivna studier har andra typer av organisationer som utgångspunkt och genom 

sökningar i forskningsdatabaser kan det konstateras att det råder brist på svenska studier, som 
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undersöker EBs betydelse för bibehållande av personal, för just industriella företag. Därtill 

saknas även betydelsen av kön och ålder. Som ett resultat av rådande forskningsgap har i den 

här studien som studieobjekt valts ett företag inom den industriella sektorn i Jönköping.  Mer 

specifikt avser denna studie att bidra till utveckling av forskningsområdet i form av en ökad 

förståelse för huruvida arbetsgivarens strategi för arbetsgivarvarumärke och medarbetarens 

ålder och kön påverkar individers vilja att stanna kvar i anställning i ett industriellt 

Jönköpingsbaserat företag. 

Bakgrund 

Employer branding  

Employer branding kan på svenska benämnas arbetsgivarvarumärke, ett begrepp som 

kan förklaras som en typ av vädjande för att fler individer skall söka sig till organisationen. 

Arbetsgivarvarumärke beskrevs i litteraturen som något positivt i förhållande till arbetstagare, 

aktieägare och kunder (Drury, 2016). Vissa organisationer är väl medvetna om den status de 

erhåller i jämförelse med andra företag som inte prioriterar EB. Detta gör att 

arbetsgivarvarumärket kom att vara av högsta prioritet för de företag Drury (2016) studerade.  

Begreppet EB introducerades i mitten av 90-talet av Ambler och Barrow (1996). I 

allmänhet definierades detta som en strategi där företag strävar efter att attrahera rätt talanger 

till sin organisation (Drury, 2016). Enligt den ursprungliga definitionen innebar begreppet EB 

en samling av olika förmåner som kan delas in i: psykologiska, ekonomiska och funktionella. 

Dessa förmåner kan ses som fördelar förknippade med den enskilda organisationen (Ambler 

& Barrow, 1996; Berthon et al., 2005). Fördelarna liknar det som företagets konventionella 

produkter och tjänster erbjuder sin kund. Förmånernas funktionella aspekter syftar till 

utvecklingsmöjligheter och andra användbara aktiviteter. Den ekonomiska aspekten avser 

materiella eller monetära belöningar och den psykologiska hänvisar till känslor som 



5 
 

tillhörighet, riktning och syfte (Ambler & Barrow, 1996). Sedan dess etablering har begreppet 

EB blivit allt mer populärt och fått ett antal olika definitioner.  

Enligt Berthon et al. (2005) kom Ambler och Barrows (1996) ursprungliga definition 

att ses som föråldrad och de tre förmånsaspekterna omarbetades generellt och blev fem till 

antalet. Den första aspekten, intressevärde (interest value), avser adressera i vilken 

utsträckning arbetstagaren attraheras av arbetsmiljön och arbetsmetoder samt i vilken 

utsträckning arbetstagaren får använda sin kreativitet. Den andra aspekten är det sociala 

värdet (social value), vilket avser individens förhållande till kollegiala relationer, team-

atmosfär och hur det generella arbetsklimatet är. Den tredje aspekten är det ekonomiska 

värdet (economic value) och hänvisar till utvärderandet av arbetstagarens perception av 

monetära belöningar såsom, lön och andra kompensationer samt 

anställningstrygghet/säkerhet. Den fjärde förmånsaspekten, utvecklingsvärdet (development 

value) tar hänsyn till i vilken utsträckning en arbetstagare lockas till en arbetsgivare som ger 

erkännande och förtroende i kombination med en upplevelse av möjligheten att utvecklas 

karriärmässigt inom organisationen. Den femte och sista aspekten av förmån är 

tillämpningsvärde (application value), som avser den omfattning i vilken arbetstagaren fick 

tillämpa sin kunskap i yrket och lära ut denna till andra (Berthon et al., 2005). 

EB har sin grund i olika tvärvetenskapliga teorier. Begreppet tar sin utgångspunkt i 

områden som humankapital och social identitetsteori. Humankapital innebär en individs 

kunskaper, färdigheter och förmågor (eng: knowledge, skills and abilities; KSA). 

Investeringar i humankapital, KSA, genom kompetensutveckling och utbildning genererar 

bättre prestation om det utförs på ett skickligt sätt (Backhaus & Tikoo, 2004; Crook, Todd, 

Combs, Woehr & Ketchen, 2011). Kompensation och erkännande anses tillsammans med de 

andra faktorerna vara avgörande för individens benägenhet att applicera sitt KSA inom 

organisationen (Crook et al., 2011).  
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Social identitetsteori hänvisar till tre psykologiska aspekter när det gäller 

gruppbeteende: identifiering, kategorisering och jämförelse. Dessa aspekter väver samman 

organisationens varumärke med individen. Social identitetsteori innebär att människan 

identifierar sig till sociala kategorier baserat på olika faktorer som exempelvis den 

organisation de arbetar i och vilken påverkan den har på individens självbild (Love & Singh, 

2011). På det sättet påvisar social identitetsteori att organisationen kan influera individen, 

vilket bekräftar och förstärker den teori som EB baseras på. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att ju mer positiv individen blir gentemot sin arbetsgivare desto mer kan individen 

identifiera sig med denna och forma en social identitet (Backhaus & Tikoo, 2004; Love & 

Singh, 2011) 

Employee retention 

Employee retention (ER) ansågs enligt ett antal studier vara något av det viktigaste i 

en organisation (Al Badawy et al., 2017; Jha, 2019; Matongolo et al., 2018). ER har en stor 

betydelse för organisationens potentiella framgång, eftersom det berör den anställdes 

inställning och på vilket sätt denne utvärderar sin arbetsgivare (Buenger, 2006). Begreppet 

definierades som bibehållandet av kompetens och erfarna medarbetare i en organisation med 

hjälp av tre faktorer: respekt, belöning och erkännande. Dessa nyckelord kan användas av 

organisationens ledning som ett hjälpmedel för att behålla kunnig personal och utveckla 

arbetsmiljön. Detta genom kompensation och utveckling, ledarskap och socialt stöd från 

kollegor och ledning (Jha, 2019). Ett antal studier pekade på att en större andel av individer 

tenderade att lämna i högre utsträckning på grund av dålig arbetsmiljö än exempelvis som en 

följd av för låg ekonomisk kompensation (Fredriksson, Tómasson, Midtsundstad, Mehlum, 

Hilsen, Nilsson & Albin, 2017; Jha, 2019; Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979). Enligt 

Qing, Mayfield och Mayfield (2018) kunde det uppstå en mängd olika negativa konsekvenser 

i en situation då en organisation inte klarar av att behålla personal. En sådan konsekvens är 
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överbelastning för de anställda som är kvar när arbetskamrater lämnar organisationen. Detta 

kan leda till övertid, ökad stress, låg produktivitet samt ökad sjukfrånvaro inom 

organisationen (Qing et al., 2018).   

Socialt stöd och ledarskap 

Forskning pekade på att socialt stöd inom en organisation är av stor betydelse och 

kunde vara avgörande för om individer stannar eller lämnar (Fredriksson et al., 2017; Jha, 

2019; Regts & Molleman, 2013). Det handlar om hur individer förhåller sig till varandra på 

arbetsplatsen med avseende på handlingar som uppstår mellan kollegorna under arbetstid. Det 

kan röra sig om handlingar och konversationer som var arbetsrelaterade och/eller privata. 

Exempel på en privat konversation kan vara att kollegorna talar om saker som inte var 

relaterat till arbetet. Dessa handlingar och konversationer ligger till grund för hur bekväma 

individerna är med sina kollegor på arbetsplatsen som senare kan kopplas ihop med det 

sociala stöd de behöver (Fredriksson et al., 2017; Regts & Molleman, 2013). Tanwar och 

Prasad (2016b) menade att socialt stöd har en avgörande roll då individer behövde känna en 

delaktighet i förhållande till sina kollegor och för att känna sig tillräckligt bekväma med att 

ställa frågor kring olika arbetsuppgifter.  

Vidare indikerade studier att det är viktigt med ett bra ledarskap i form av stöd från 

chefer och genom att låta individer få sin röst hörd (Tanwar & Prasad, 2016b; Han & Jekel, 

2011). En ledare skall vara en förebild för sin personal på arbetsplatsen. Om det brister i 

ledningskvalité är risken stor att engagemanget från personalen försämras. En ledare som 

brister i att ge feedback (både positiv och negativ) och inte visar tillit mot sina anställda utan 

istället ignorerar dem kommer med stor sannolikhet påverka de anställdas motivation på ett 

negativt sätt. Detta har i studier visat sig vara en starkt påverkande faktor för att individer 

väljer att lämna en organisation (Gosh, Reio & Bang, 2010).  
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Kompensation och utveckling 

Forskning har visat att individer är mer benägna att lämna en organisation ifall de inte 

erhåller den ersättning som anses vara rätt enligt dem, i förhållande till nivån på 

arbetsuppgifter. Lön visade sig endast ha en indirekt inverkan på beslutet att antingen lämna 

eller stanna (Treuner & Frankish, 2014). Till skillnad från ekonomisk kompensation menade 

Hough och Squires (2012) att utveckling av kompetens hos individen har en mer direkt 

inverkan på bibehållandet av personal. Genom regelbunden utveckling av kompetenser, både 

internt och externt, blir personal mer motiverade och de fick en känsla av meningsfullhet och 

uppskattning. Vidare framhålls vikten av att personalen erhåller rätt ersättning i förhållande 

till den kompetens de utvecklade. Utvecklingen av kompetens bör ske via feedback från 

chefer och genom att ges möjlighet att delta i olika utbildningar, antingen inom eller utanför 

organisationen (Hough & Squires, 2012). 

Sammanfattningsvis finns indikationer på att faktorerna nämnda ovan är 

grundläggande och har en viktig roll när det gäller hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. 

Det är värt att notera de psykologiska faktorernas relativt stora betydelse för om individer 

lämnar en organisation eller stannar kvar. Genom en positiv arbetsmiljö, med bra ledare och 

kollegor samt möjlighet till utveckling och rätt kompensation ökar chansen för 

organisationens bibehållande av duktiga medarbetare (Fredriksson et al., 2017; Jha, 2019). 

Teoretiskt ramverk 

Morrell, Loan-Clarke och Wilkinson (2001) menade att bibehållandet av personal i 

företag förklaras utifrån två perspektiv: det ekonomiska och det psykologiska perspektivet. 

Det ekonomiska perspektivet definierar underliggande orsaker till att individen valde att 

lämna organisationen främst med utgångspunkt i externa ekonomiska attribut såsom lön, 

belöning, möjligheter och tillgänglighet till arbete hos andra arbetsgivare. Det psykologiska 

perspektivet, i vilket denna studie tar avstamp, fokuserar istället på individens interna attribut 
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och berör faktorer som tillfredsställelse, engagemang och involvering i arbetet (Morrell et al., 

2001). Dessa faktorer visade sig vara en bättre prediktion för varför individer väljer att lämna 

eller stanna i en organisation (Fredriksson et al., 2017; Jha, 2019; Van Breukelen, Van Der 

Vlist & Steensma, 2004) än ekonomiska faktorer, som visade sig vara svåra att empiriskt 

belägga (Mobley et al., 1979). Ett problem var dock att forskare använde sig av olika 

variabler. Variabler som var viktiga för vissa uteslöts av andra, trots samma inriktning 

(Morrell et al., 2001).  

Forskningen om varför människor väljer att lämna en organisation har pågått i mer än 

ett sekel och har genererat en mängd teorier och modeller där vissa har fått större 

genomslagskraft och acceptans än andra (Hom, Lee, Shaw, Hausknecht, 2017). Exempel på 

tongivande teorier är: Mobley et al. (1979) Content-Model, Price och Muellers (1981) 

personalomsättningsmodell och Lee och Mitchells (1994) unfolding model (Hom et al., 

2017).  

Mobley et al. (1979) Content-Model påvisade den linjära processen från att 

arbetstagaren känner missnöje till det potentiella beslutet att lämna organisationen. Modellen 

pekar på att arbetstagarens upplevda förväntningar (innan anställning), arbetets egenskaper, 

ledarskap, ålder och lön är viktiga faktorer för prediktion av engagemang och 

tillfredsställelse. Dessa faktorer bestämmer individens benägenhet att lämna organisationen 

och förstärks om medarbetaren upplever att det finns andra och tillgängliga alternativ på 

arbetsmarknaden. Slutresultatet, som en följd, blir att individen fattar beslut om att avsluta sin 

anställning (Hom et al., 2017; Lee & Mitchell, 1994; Mobley et al., 1979). Price och Mueller 

(1981) hävdade att många modeller och teorier som utformats använde sig av skilda variabler 

som forskare la olika vikt på. De menade att forskningen inom området behövde en högre 

grad av koherens och tog därför fram sin modell som fokuserade på olika enheter av arbetet. 

Modellen tar sin utgångspunkt i olika element av arbetet, professionalism, vilka möjligheter 
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som fanns på arbetsmarknaden vid den aktuella tidpunkten och gemenskap på arbetsplatsen. 

Denna personalomsättningsmodell fokuserar även på hur påverkan av upplevd arbetsmiljö 

kan resultera i ett lämnande av organisationen. På detta sätt tas individens avsikter och 

tillfredsställelse kopplat till arbetsplatsen med som modererande variabler för det faktiska 

lämnandet (Hom et al., 2017; Price & Mueller, 1981). Både personalomsättningsmodellen och 

Content-model kom dock att ses som allt för basala då man kunde se fler och alternativa 

förklaringar till ett fenomen som idag genomgående ses som väldigt komplext (Hom et al., 

2017; Lee & Mitchell, 1994). ”Unfolding model” utvecklad av Lee och Mitchell (1994) 

identifierade tre dimensioner till varför anställda väljer att avsluta en anställning. Den 

viktigaste orsaken är missnöje med arbetet följt av bättre jobb-alternativ och därefter 

subjektiva upplevelser om i vilken organisation man kan göra mest nytta. Forskarna 

introducerade också “chocker”, vilka är enskilda händelser (interna och externa) som hos den 

anställde kan väcka tankar om att avsluta en anställning (Hom et al., 2017; Lee & Mitchell, 

1994).  

Effekter av kön och ålder 

Van Breukelen et al. (2004) menade att ålder är en variabel som inte enbart beskriver 

hur många år en individ har levt utan innebär även indikation på personliga aspekter som 

exempelvis mognad och ansvar över familj. Många studier har visat på ett samband mellan 

erfarenhet (som är starkt korrelerat med ålder) eller ålder (Van Breukelen et al., 2004) och 

personalomsättning i organisationer (Cotton & Tuttle, 1986; Mobley et al., 1979; Peltokorpi et 

al., 2015; Van Breukelen et al., 2004). Äldre individer tenderade att stanna kvar i anställning i 

större utsträckning än yngre (Peltokorpi et al., 2015). Detta kunde bero på att äldre personer, 

som sannolikt varit i organisationen under en längre period, knutit band till sina kollegor i 

större utsträckning än de yngre. Alltså riskerade dessa äldre medarbetare inte bara finansiell 

förlust utan även att mista relationer de skapat över tid (Ng & Feldman, 2009; Peltokorpi et 
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al., 2015). I Ng och Feldmans (2009) metaanalys förklarades dessutom att yngre individer har 

en tendens att lämna organisationen på grund av situationer som de betraktade svåra eller 

påfrestande i större utsträckning än individer som är äldre. 

Tidigare studier om kön visade att kvinnor hade en större tendens att lämna en 

arbetsplats än män (Peltokorpi et al., 2015; Jiang, Liu, McKay, Lee och Mitchell, 2012). I 

dessa studier visades det att kvinnor värdesätter personliga relationer på arbetsplatsen högre 

än män och i de fall en arbetsrelation inte fungerar på grund av olika omständigheter var det 

mer sannolikt att en kvinna lämnar arbetsplatsen. Skälet till att en man i högre utsträckning 

stannade i en organisation grundar sig i att de var mer självständiga i sitt arbete och inte var 

lika beroende av personliga relationer som kvinnor (Jiang et al., 2012).  Jiang et al. (2012) 

menade även att män tenderade att vara mer benägna och villiga att utvecklas hierarkiskt 

inom organisationen, vilket också bidrog till att de stannade under en längre tid. Även 

Valcour och Tolbert (2003) menade i sin forskning att kvinnor är mer benägna att avsluta en 

anställning, dock mer med hänvisning till andra orsaker än de arbetsrelaterade. Det handlade 

främst om omständigheter kring familjerelationer och/eller barn som kan vara avgörande 

faktorer för ett beslut om att lämna sitt arbete (Valcour & Tolbert, 2003).  

Forskningsfrågor 

Utifrån syftet med studien och bakgrundskunskap som presenterats ovan formuleras 

följande forskningsfrågor: 

1. Påverkar employer branding och ålder bibehållande av personal i en 

organisation i den industriella sektorn? 

2. Finns det könsrelaterade skillnader när det gäller viljan att stanna i en 

organisation i den industriella sektorn? 
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Metod  

Design 

Den aktuella studien är kvantitativ till sin karaktär och bygger på en deduktiv ansats, 

vilket betyder att tidigare forskning ligger till grund för studiens formulerade frågeställningar 

(Bryman, 2011). Kvantitativa studier lämpas bättre för forskning som har en avsikt att 

undersöka en större grupp individer och tillåter generaliseringar. Denna typ av studier skapar 

även bättre förutsättningar för generaliserbara resultat och slutsatser utifrån olika typer av 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Data har samlats in med hjälp av enkäter genom 

utdelningen fysiskt på deltagarnas arbetsplats. Studien hade kunnat genomföras genom Webb-

baserade enkäter, men dessa är lättare att ignorera från respondenter vilket kan fördröja 

processen (Bryman, 2011). Detta är det huvudsakliga skälet till att enkäterna delades ut av 

författarna i fysisk form. 

Genom metoden, att fysiskt och på plats utdela enkäterna kunde författarna bemöta 

eventuella frågor och funderingar från respondenterna. Enkäterna utformades så att 

respondenterna förblev anonyma. Det senare är relevant eftersom respondenternas vetskap om 

anonymitet leder till ett bättre resultat, även om detta presenteras för företagets ledning. En 

situation där respondenterna inte garanteras anonymitet riskerar att leda till brister i svarens 

tillförlitlighet. (Bryman, 2011). 

Urval 

För denna fallstudie valdes ett industriföretag ut. Organisationen valdes efter tre 

kriterier: det arbetar mer än 300 kollektivanställda, det finns fler än två avdelningar samt att 

det finns ett brett åldersspann mellan medarbetare. Industriföretaget som sedan valdes hade 

450 kollektivanställda och har tre avdelningar med människor i åldrarna 18–67 år.  

Med tanke på studiens tidsbegränsning delades enkäten ut till 121 slumpmässigt 

utvalda anställda i organisationen. Enligt Bryman (2011) är slumpmässigt urval det mest 
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grundläggande sannolikhetsurvalet och bygger på att alla i populationen har samma möjlighet 

att komma med i studien. Detta är mest optimalt för generalisering utifrån populationens 

sammansättning. Efter datainsamlingen utfördes en bortfallsanalys och tre enkätsvar 

exkluderades på grund av ofullständiga svar. Studien inkluderade slutligen N=118 

respondenter varav 25 var kvinnor (21%) och 93 deltagare var män (79%). Åldersspannet var 

18 år till 62 år (M = 33.42; SD = 12.38).   

Etiska hänsynstaganden 

I studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) grundläggande etiska principer som 

är utformat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna rör 

informationskrav, samtyckeskrav, krav på konfidentialitet samt nyttjandekrav. 

Innan respondenten började att svara på de olika enkätfrågorna fick de ta del av 

försättsblad där de erhöll information om vilken typ av studie som utfördes och inom vilket 

område frågorna var utformade, vilket bidrog till att informationskravet uppfylldes. I 

informationen fanns tydlig information om att respondenten skulle förbli anonym genom hela 

studien. Deltagarna fick även information om att deras medverkan var frivillig och att de 

genom att svara på frågorna gav sitt samtycke. På så sätt tillgodosågs samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informera deltagarna att deras svar behandlades 

konfidentiellt och att inga personuppgifter efterfrågades. För att möta nyttjandekravet 

informerades deltagarna om att insamlad data kommer att användas endast för forskningens 

ändamål. De informerades även om att data inte skulle skickas vidare till ledningen på 

företaget eller andra obehöriga personer. 

Val och konstruktion av instrument 

Employer Attractiveness Scale (EmpAt) utvecklades av Berthon et al. (2005) för att 

mäta arbetsgivares attraktivitet. Enkäten består av 25 påståenden (items) med fem 

undergrupper (eng: subscales): intressevärde (interest value), socialt värde (social value), 
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ekonomiskt värde (economic value), utvecklingsvärde (development value) och 

tillämpningsvärde (application value). Deltagarnas ställningstagande till olika påståenden 

bedömdes med hjälp av en femgradig Likertskala, där 1 innebar “instämmer inte alls” och 5 

“instämmer helt” (Exempel på påstående; “a fun working environment”). Cronbach's alfa 

reliabilitetskoefficient på de 25 påståendena beräknades som α = .96 (Berthon et al., 2005). 

Enkäten översattes från engelska till svenska av studiens författare. Därefter skickades 

enkäten till två experter med olika bakgrund för att säkerställa en korrekt översättning. Efter 

detta utfördes en pilotstudie med 37 deltagare som resulterade i att två påståenden togs bort 

och ett påstående ändrades i enkäten. Detta gällde enhet nummer 17: ”Möjlighet att tillämpa 

det man lärt sig vid en högre utbildning” (Eng: Opportunity to apply what was learned at a 

tertiary institution). Denna enhet uteslöts på grund av att den inte var anpassningsbar till den 

studerade organisationen. Enhet nummer 22: ”Praktisk arbete mellan olika avdelningar” (Eng: 

Hands on interdepartmental experience) ändrades eftersom studien fokuserade på 

kollektivanställda där arbetets natur inte var tillämpningsbar på ett sådant påstående. Därmed 

ändrades påståendet till “Jag har varierande arbetsuppgifter”. Påstående nummer 25: ”Ett 

attraktivt övergripande kompensationspaket” (Eng: An attractive overall compensation 

package), hade låg validitet och med hänsyn tagande till att studien främst fokuserade på EBs 

psykologiska aspekter raderades denna fråga. Cronbach’s alpha reliabilitetskoefficient för 

slutgiltiga påståenden som användes i denna studie beräknades som α = .92. Slutgiltiga 

påståenden som användes i studies återfinns i bilaga 1.  

Turnover Cognition Scale utvecklad av Paillé (2012) användes för att mäta Employee 

retention och turnover-kognitioner hos organisationens personal. Enkäten bestod av nio 

påståenden med tre undergrupper: intention att lämna organisationen (intention to quit), 

intention att leta efter andra jobb (intention to search) och individens uppfattning om andra 

alternativ på arbetsmarknaden (perceived job alternatives). Deltagarnas ställningstagande till 
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olika påståenden bedömdes med hjälp av en femgradig Likertskala, där 1 innebar “instämmer 

inte alls” och 5 “instämmer helt” (exempel på påstående; “I often seek information about 

other job possibilities”). Cronbach's alfa reliabilitetskoefficient beräknades som α = .91 - .93 

för intention att lämna; α = .82 - .82 för intention att leta efter andra jobb och α = .89 - .90 för 

individens uppfattning om alternativ på arbetsmarknaden (Paillé, 2013). 

Enkäten översattes från engelska till svenska av studiens författare. Därefter skickades 

enkäten till två experter med olika bakgrund för att säkerställa en korrekt översättning. Efter 

detta utfördes en pilotstudie med 37 deltagare som resulterade i att två påståenden togs bort 

och en ändrades från Paillé (2012) skala. Påstående 1: Det finns en god chans att jag kommer 

att lämna denna organisationen nästa år (Eng: There is a good chance that I will leave this 

organization in the next year), var för lik påstående 3: Jag kommer förmodligen leta efter en 

ny organisation nästa år (Eng: I will probably look for a new organization in the next year), 

vilket resulterade i att denna togs bort. Påstående 5: Jag tittar i tidningsannonser efter nya jobb 

(Eng: I often look at newspaper ads for new jobs), reflekterar inte den tidsepok och kultur som 

finns i Sverige då det i dagens samhälle i allt mindre omfattning söks och publiceras annonser 

i tidningar. Av detta skäl redigerades påståendet för att istället omfatta nätet (internet). 

Påstående 8: Acceptabla jobb kan alltid hittas (Eng: Acceptable jobs can always be found), 

raderades då en helt korrekt översättning var svår att genomföra samt att frågan inte mätte vad 

den skulle mäta. Cronbach’s alpha reliabilitetskoefficient för denna studie beräknades 

slutligen som α = .89. De påståenden som användes i studien återfinns i bilaga 1.  

Administration  

Enkäterna distribuerades till de anställda på plats. Avsatt tid för distribueringen var 

mellan den 9:e -10:e mars 2020. Då personalen var måna om att svara på enkäten behövdes 

endast en dag för att dela ut och få svar på frågorna. Insamlandet av data föregicks av ett e-

mail från företagets ledning till organisationens chefer. Dessa informerade i sin tur personalen 
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om att en undersökning skulle utföras. Syftet med studien och frågorna i enkäten förklarades 

när de delades ut och deltagarna informerades om att de kunde ställa frågor under tiden 

enkäten utfördes. Det generella gensvaret på enkäten var positivt och den tid det det tog att 

fylla i enkäten uppskattas till i genomsnitt 7 minuter.  

Statistisk analys 

Vid analysen av insamlade data användes statistikprogrammet Statistical Package of 

Social Science (SPSS) version 26. Inledningsvis utfördes en frekvensanalys för att identifiera 

eventuella saknade värden för att sedan utföra en bortfallsanalys. Därefter kontrollerades 

nödvändiga antaganden för samtliga variabler: EB, ålder ochER. För att undersöka om det 

fanns signifikanta skillnader i medelvärden med avseende på kön genomfördes Independent 

Sample t-test. Detta test används som analysmetod för att undersöka om det finns signifikanta 

skillnader mellan två gruppers medelvärden (Bryman & Cramer, 2011). För att undersöka 

effekter av EB och ålder på ER användes en multipel linjär regressionsanalys. Antaganden 

som normalfördelning, multikollinearitet, autokorrelation och homoskedasticitet sågs över 

innan genomförande av regressionsanalys och forskarna säkerställde så att all data var inom 

kvot eller intervallskala.  

Resultat 

Independent sample t-test 

Det finns stora skillnader i antalet män och antalet kvinnor i studien. På grund av detta 

valdes på ett slumpmässigt sätt 25 av undersökningens 93 män ut för att undersöka 

könsrelaterade skillnader. För att besvara forskningsfråga 2 utfördes ett independent sample t-

test (se tabell 1). Analysresultat visade att skillnaden mellan grupperna inte var signifikant, 

t(48) = 1,32; p=1,92). Resultaten från stickprovet tolkas som att det inte finns en skillnad 

mellan kvinnor och mäns tendens att ta beslut att lämna organisationen. 

 



17 
 

Tabell 1 

Independent sample t-test analysresultat för beslut att lämna organisationen 

Grupper N M Standardavvikelse (SD) Frihetsgrad (df) t P 

Kvinnor 25 2.95 1.10 48 1.32 1.92 

Män 25 2.61 0.57       

 

Pearsons korrelationsanalys 

Pearson r korrelationsanalys (se tabell 2) visade att korrelationen mellan EB och ER 

var signifikant, r(118)= -.43; p<.001). Likaså visade Pearson r korrelationsanalys att 

korrelationen mellan ålder och ER var signifikant r(118)= -.27; p<.001). Resultatet tolkas som 

att det fanns ett negativt svagt samband mellan EB och ER. Vidare tolkas resultatet som ett 

negativt svagt samband även mellan ålder och ER.  

Tabell 2 

Beskrivande Statistik och Pearson Korrelationer Bland Variabler (N =118) 

Variabler 1 2 3 

1. ER  1 -.43**  -.27** 

2. EB -.43**  1  .18  

3. Ålder -.27**  .18 1 

M 2.93 3.33  33.42  

SD  1.01  .65 12.38 

Skewness .21  -.19 .73  

Kurtosis -.89  .67  -.59 

Note: **p < .001 
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Multipel linjär regressionsanalys 

I samband med forskningsfråga 1 genomfördes en multipel linjär regressionsanalys (se 

tabell 3) på resterande variabler: EB och ålder. Analysresultat visade att EB och ålder 

signifikant predicerade beroende variabeln, ER (F(3, 114) = 11.07 p<.001). Modellen 

förklarar 22,6 % av variansen i den beroende variabeln (R2=.23). Båda variablerna bidrog 

signifikant till modellen. EB hade en negativ signifikant korrelation med ER (β=-.40, t(114) = 

-4.75, p<.001) och så även ålder (β=-.02, t(114) =-.2.36, p=.02). Därmed besvarades 

frågeställning 1 med att EB och ålder påverkade bibehållandet av personal inom den 

studerade organisationen. 

Tabell 3 

Multipler linjär regressionsanalys av ER 

Prediktorvariabel R2 Ajd.R2 F p Beta t p(t) 

Modell 22.6 20.5 11.07 .00       

EB         -.40 -4.80 .00 

Ålder         -.20 -2.36 .02 

                

 

 

Diskussion 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka effekter av EB och ålder på möjligheten 

att behålla sin personal i en organisation inom den industriella sektorn i Jönköping. Vidare 

ämnade studien att undersöka könsrelaterade skillnader när det gäller viljan att stanna i 

organisationen. Det huvudsakliga resultatet visade att EB och ålder signifikant påverkar 

bibehållandet av personal inom organisationen. Vidare visade resultatet att det inte finns 
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någon signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns tendens att ta beslut om att lämna 

företaget.  

Resultat från den multipla linjära regressionsanalysen innebär att EB är signifikant och 

predicerar ER negativt, vilket betyder att ett högt poäng på EB indikerar ett lågt poäng på ER 

och vice versa. EB-strategins betydelse, för det industriella företag som studien baseras på, 

ligger därmed i linje med den tidigare forskning som är presenterad i den här studiens 

bakgrund (Brown et al., 2002; Han & Jekel, 2011; Nilsson & Albin 2017; Regts & Molleman, 

2013; Tanwar & Prasad, 2016b; Treunder & Frankish, 2014; Walker, 2001).  

Eftersom studien kring fallföretagets EB inte är uppdelad i underkategorier går det 

endast att spekulera kring om huruvida organisationen har ett fungerande ledarskap, att 

anställda anser att de får bra stöd från sina kollegor, att de har chans till kompetensutveckling 

och att de erhåller den ersättning de anser sig förtjäna. Genom användningen av 

underkategorier i studien hade det blivit enklare att se inom vilka områden organisationen har 

sina styrkor och svagheter. Föreliggande studie gör alltså inte detta utan fokuserar på EB i sin 

helhet. 

Studiens åldersvariabel visar sig även vara statistiskt signifikant. Även ålder predicerar 

ER negativt vilket innebär att äldre personer tenderar att stanna kvar i organisationen i större 

utsträckning än yngre individer. Detta innebär att studiens resultat även för åldersparametern 

bekräftar den tidigare forskning som presenterats i den teoretiska bakgrunden (Ng & Feldman, 

2009; Peltokorpi et al., 2015). Trots det förväntade resultatet, med avseende på ålder, kan det 

finnas andra aspekter än den forskning som redogjorts för i denna studie som kan förklara 

fenomenet. Organisationskultur och generation Z:s inträde på arbetsmarknaden kan vara två 

faktorer värda att resonera om. Då studiens resultat visar att äldre är mer benägna att stanna i 

den här organisationen väcks frågan om vad som får yngre att lämna i större utsträckning? Ng 

och Feldman (2009) påpekar att yngre individer har en tendens att lämna organisationen på 
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grund av situationer som de betraktar som svåra eller påfrestande. I linje med tidigare 

forskning kan det också diskuteras om yngre individer väljer att lämna då de inte anser att de 

får kompetensutvecklas i den mån de önskar. Hough och Squires (2012) förklarar vikten av att 

ge möjlighet till utveckling på grund av den känsla av meningsfullhet detta ger. Mycket av 

arbetet i den studerade organisationen är monotont, vilket kan leda till en känsla av att inte 

vara uppskattad om individerna inte får utvecklas. Den yngre delen av personalen kan 

uppfatta bristande stöd från chefer då önskan om utveckling inte uppfylls. Det kan uppfattas 

som att de yngre inte får sin röst hörd av cheferna, vilket är en vital del som bestämmer om 

individer stannar i en organisation (Han & Jekel, 2011; Tanwar & Prasad, 2016). Chefernas 

roll är helt avgörande när det gäller beslut om kompetensutveckling. Brist på möjligheter till 

kompetensutveckling kan också leda till att yngre väljer att söka sig till antingen andra 

organisationer eller tillförskaffa sig en eftergymnasial utbildning för att få ökad kompetens 

inom samma eller andra områden.   

Utifrån tidigare forskning ska kön ha en påverkan på individens beslut att stanna eller 

lämna en organisation. Tidigare forskning menar att män är mer benägna att stanna av olika 

anledningar, mer utförligt beskrivet i den teoretiska bakgrunden (Liu et al., 2012: Peltokorpi 

et al., 2015; Valcour & Tolbert, 2003). Resultatet i denna studie visar att det inte finns några 

sådana könsrelaterade skillnader i den organisation som undersöktes. Anledningen till att 

resultatet inte stämmer överens med tidigare forskning kan bero på den skillnad mellan de 

olika grupperna som framkom under dataanalysen. Av 118 enkäter besvarades endast 25 av 

kvinnor. Visserligen representerar stickprovet populationen, däremot uppfyller det inte 

normalitetskravet för regression. Detta är skälet till det independent sample t-test som 

genomfördes.  

Resultatet i den här studien kunde ha blivit annorlunda jämfört med tidigare studier då 

dessa genomförts i andra sektorer och i andra länder. Allt från etnicitet till kultur kan ha 
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betydelse och jämförelser mellan den svenska och andra länders kultur kan behöva göras för 

att få ett bättre svar på varför resultaten skiljer sig åt. Företaget studien riktar in sig på präglas 

av kulturer från flera olika länder, vilket kan ha påverkat resultatet. Skillnader kan även bero 

på tidsfaktorn och när studierna genomförts. Det kan exempelvis diskuteras om kvinnor år 

2020 är mer intresserade av att göra karriär än tidigare. Detta kan vara ett faktum både i 

Sverige och i andra länder. 

Vidare kan även resultatet ha påverkats av att inte alla anställda tillfrågades om att 

vara med i studien. Studiens datainsamling bestod av 121 enkäter på ett underlag med över 

450 anställda, vilket kan ha resulterat i att alla inte fick sin röst hörd. Slutligen kan resultatet 

även ha påverkats av att studien byggde på ett bekvämlighetsurval vid beslut av den 

organisation som skulle undersökas. Insamlade data för den specifika undersökningen bedöms 

inte ha påverkats av denna faktor. Däremot finns det begränsningar i generaliserbarheten 

eftersom resultatet speglar förhållanden endast vid det studerade företaget. Man kan inte uttala 

sig om resultatet för andra industriella företag.  

Sammanfattningsvis är slutsatsen av denna studie att EB har den största påverkande 

effekten av variablerna som användes på varför individer väljer att stanna inom 

organisationen fallstudien riktar sig till. Ålder har även en påverkande faktor dock inte lika 

hög som EB och att kön inte har ett signifikant samband med viljan att stanna. 

Begränsningar och förslag för framtida forskning 

Fördelen med multipel linjär regressionsanalys är enkelheten i att fastställa betydelser 

hos de oberoende variablerna i förhållande till den beroende variabeln (Bryman & Cramer, 

2011). Det finns såväl fördelar som nackdelar med studiens valda metod. Multipel linjär 

regression är känslig för ”outliers”, vilket kan förorsaka felaktigheter om dessa inte hanteras 

på ett korrekt sätt. Likaså är analysmetoden känslig för mängden av oberoende variabler som 

används (Bryman & Cramer, 2011). I denna studie har dessa nackdelar tagits i åtanke i alla 
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steg: ”Outliers” har raderats och användandet av oberoende variabler har begränsats till tre. 

Då syftet med studien var att se hur olika oberoende variabler predicerar en beroende variabel 

kan det konstateras att ingen annan analysmetod hade varit applicerbar.  

Man kan konstatera att EB påverkan på anställdas tendens att stanna kvar i en 

organisation är komplex och består av olika faktorer, vilket denna fallstudie inte fullt ut tagit 

hänsyn till. Författarna till studien fokuserar på EB som en helhet med en mer psykologisk 

inriktning. Förslag till framtida forskning kan därför vara att bryta ner fenomenet i mindre 

beståndsdelar för att undersöka vilka delar av EB som predicerar ER ur ett mer omfattande 

perspektiv. 

Då urvalet begränsats till en enda organisation inom den industriella sektorn, ger den 

insamlade data endast ett generaliserbart resultat på populationen i organisationen som 

studerars, trots det slumpmässiga urvalet av deltagare  Ett förslag till fortsatt forskning är 

därför att genomföra samma studie på ett större antal organisationer. 

I den här studien undersöktes effekter av faktorer som ålder och EB på anställdas 

viljan att stanna i organisationen. Det bör påpekas att det är en korrelationell studie som inte 

ger information om orsak-resultat samband. Andra studier som genomförts i andra sektorer 

och i andra länder har visat att allt från etnicitet till kultur kan ha betydelse. I framtida studier 

bör effekter av andra faktorer på anställdas viljan att stanna kvar i organisationen undersökas. 

Det kan till exempel vara intressant att undersöka samband med andra demografiska variabler 

och att undersöka eventuella effekter av etnicitet i multikulturella organisationer. Andra 

demografiska variabler som kan vara värda att mäta kan till exempel vara utbildningsnivå och 

arbetslivserfarenhet. För att bidra till ökad kunskap inom området kan det också vara lämpligt 

att använda olika datainsamlingsmetoder och olika grupper i framtida studier. Man skulle 

kunna använda en blandmetod. Det vill säga en kvantitativ studie med inslag av kvalitativa 

metoder för att mäta attityder hos de anställda som har faktiska intentioner att lämna 
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organisationen. Tiden som fanns till förfogande för denna studie var begränsad till 10 veckor 

vilket inte gav utrymme till denna typ av blandmetod. Forskarna i denna studie 

rekommenderar denna metod för framtida forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Human Resources med inriktning mot psykologi på Jönköping 

University. Vi håller i detta skede på med vårt examensarbete som handlar om Employer Brandings 

effekt på bibehållandet av personal (employee retention). Vi är tacksamma om du kan hjälpa oss att 

svara på en enkät. 

Den består av totalt 34 frågor om just din upplevelse. Detta innebär att det inte finns några rätt eller fel 

då vi är ute efter vad du tänker. Vissa frågor passar ditt arbete bättre än andra frågor. Var god och 
kryssa i det alternativ som du tycker stämmer in bäst. Det kommer att ta dig runt 5 minuter att delta. 

Enkäten är frivillig men vi är oerhört tacksamma om du vill ta dig tiden för att bidra till 

forskningsfältet. Du kommer att vara anonym, dina svar kommer att behandlas med största 
konfidentialitet och enkäten kommer att redovisas statistiskt på ett sätt som inte går att urskilja någon 

individs svar. När du svarar på enkäten samtycker du till deltagandet i denna studie. 

Har du frågor och/eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss: 

 
Josef Birol                                                                   Emilia Brobäck 

076XXXXXXX                                                                070XXXXXXX  

Josef.birol@gmail.com   Emilia.broback@hotmail.com 
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Var god kryssa i det svarsalternativ du tycker stämmer in bäst på dig 

  

1=instämmer inte alls. 3=varken eller, 5=instämmer helt 

  

Kön: Man: 

Kvinna: Icke binär: 

  

Ålder: 

  

 

Fyll i den siffra som du anser beskriver din upplevelse angående din 

arbetsplats och dina arbetsuppgifter 
1 2 3 4 5 

Jag får erkännande / uppskattning från ledningen           

Jag har en rolig arbetsmiljö           

Jag har fått en språngbräda för framtida sysselsättning           

Jag mår bra av att jobba i organisationen           

Jag har fått större självförtroende av att jobba i organisationen           

Jag får erfarenhet som förbättrar min karriär inom mitt arbetsliv           

Jag har en bra relation med mina chefer           

Jag har en bra relation med mina kollegor           

Mina kollegor stödjer och uppmuntrar mig i mina arbetsuppgifter           

Jag arbetar i en spännande miljö           

Jag har en innovativ arbetsgivare (framtidstänkande arbetsgivare)           

Organisationen värderar och uppskattar min kreativitet           

Organisationen producerar innovativa produkter och tjänster           

Organisationen producerar produkter av hög kvalitet           

Jag har goda möjligheter till befordran           
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Organisationen ger tillbaka till samhället           

Jag får möjlighet att lära andra personer vad jag lärt mig           

Jag känner att jag blir accepterad och jag känner tillhörighet på min 

arbetsplats 
          

Organisationen är kundorienterad           

Jag har en trygg anställning (anställningstrygghet) på min arbetsplats           

Det är en positiv arbetsmiljö på min arbetsplats           

Jag har varierande arbetsuppgifter           

Jag har rätt lön i förhållande till det arbete jag utför.           

  
 

Fyll i den siffra som du anser beskriver dina upplevelser och tankar 1 2 3 4 5 

Jag funderar ofta på att lämna organisationen           

Jag kommer förmodligen leta efter ett nytt jobb nästa år           

Jag söker aktivt ny information om andra jobbmöjligheter           

Jag letar ofta på nätet efter nytt jobb           

Jag undersöker andra jobb om någon rekommenderar det till mig           

Det är möjligt för mig att hitta ett bättre jobb än vad jag har nu           

Det råder ingen tvekan om att jag kan hitta ett jobb som är minst lika bra som 

det jag har nu. 
          

 


