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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel sammanfattas de bakomliggande faktorer som studien grundar sig i. Läsaren  
introduceras för ämnet employer branding och dess betydelse för varumärkesarbetet samt ges en överblick av  
Landstingets verksamhet.  

1.1 Inledning 
I och med den kommande generationsväxlingen på arbetsmarknaden finns en ökad risk att  
utbudet av arbetskraft i framtiden inte kommer täcka upp behovet som uppstår när stora delar av 
de arbetsföra på marknaden når pensionsålder. Denna brist på arbetskraft kommer leda till ökad 
konkurrens mellan olika företag och organisationer om att hitta och attrahera den bästa  
personalen (Parment & Dyhre, 2009). Insikten om detta har lett till att arbetet med employer  
branding, vilket handlar om att kommunicera vilka unika fördelar ett företag kan erbjuda 
nuvarande samt presumtiva medarbetare, fått en mer framstående roll i varumärkesbyggandet.  

Ett unikt, väl utarbetat och kommunicerat employer brand hjälper företag att positionera sig och 
vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Backhous & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 
2008). Den svenska översättningen av begreppet är “arbetsgivarvarumärket” men då benämning-
en employer branding är ett vedertaget uttryck kommer vi fortsättningsvis att använda oss av  
detta. 

På initiativ från Landstinget i Jönköpings län har idén till denna studie växt fram. Landstinget är 
en av de organisationer som kommer påverkas mest av generationsväxlingen då cirka 44 % av 
den totala arbetsstyrkan kommer att nå pensionsålder innan 2025 (E. Johansson, personlig  
kommunikation, 7 november, 2012). Landstinget har också ett samhälleligt ansvar att kunna  
attrahera kompetent personal då deras verksamhet är en viktig del för en väl fungerande 
samhällsstruktur;  

 

”Det finns starka skäl till att arbeta med varumärken även inom den offentliga sektorn, i 
huvudsak för att stärka den egna utvecklingskraften. En stark intern utvecklingskraft  
bygger på att det finns kompetenta och starkt motiverade medarbetare med stort  
engagemang. Detta är av central betydelse då många verksamheter inom offentlig sektor 
är högt specialiserade, vilket innebär att de har ett särskilt ansvar för att driva  
professionell utveckling inom det egna verksamhetsområdet.”  

(Dahlqvist & Melin, 2010, s. 66) 

Den offentliga sektorn är i många fall föregångare inom kommunikatiosområdet, mycket tack 
vara det hårda kravet på transparens från både media och medborgare (Dahlquist & Melin, 2010). 
Att Landstinget i Jönköpings län nu väljer att utveckla sitt employer brand kan därför ses som ett 
naturligt steg i deras kommunikationsarbete.  
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Ett väl genomtänkt och kommunicerat employer brand, som är hållbart över tid, är i dagens 
föränderliga arbetsmarknad viktigare än någonsin. Inte minst då kunskapen om vad anställda 
samt presumtiva medarbetare vill ha kan leda till sänkta rekryteringskostnader och lägre  
personalomsättning. En utarbetad employer branding-strategi ger företag en klar fördel i jakten 
på den bästa personalen (Parment & Dyhre, 2009).  

Studier som behandlar begreppet employer branding har visat på effektiviteten av att mäta  
employer attractiveness vid framtagandet av kommunikationsstrategier i employer branding-arbetet. 
Det är en nödvändighet att som företag vara medveten om vad presumtiva medarbetare anser 
vara attraktivt hos en arbetsgivare för att på ett produktivt sätt kunna planera marknads-
kommunikationen av ett employer brand, alltså kommunicera rätt med rätt budskap (Berthon, 
Ewing & Hah, 2005; Parment & Dyhre, 2009; Stewart & Kamins, 2002). Om Landstinget i  
Jönköpings län får ta del av denna kunskap, vad som anses attraktivt och hur detta ska  
kommuniceras, kan det också vara ett sätt för dem att säkra sin kompetensförsörjning och  
därigenom leva upp till sitt samhälleliga ansvar.  

Den kommande studien ämnar att mäta två teoretiska begrepp med samma mätinstrument;  
employer attractiveness och employer image, vilket tidigare inte gjorts i liknande sammanhang. 
Tidigare forskning har även visat på sambanden mellan upplevd attraktivitet och vad som  
motiverar människor, dock är detta perspektiv förhållandevis nytt. För att ytterligare bidra till 
kunskap kring detta perspektiv, valde vi även att lägga en del av studiens fokus på att undersöka 
om den upplevda attraktiviteten av en arbetsgivare kan härledas till inre och yttre motivation.  

Stora delar av den forskning som finns på området employer branding har fokuserat på privat 
verksamhet. Att undersöka en offentlig organisation så som Landstinget blir därför intressant och 
vi hoppas därmed att kunna bidra till forskningen kring employer branding i offentlig verksam-
het. 
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1.2 Landsting och offentlig verksamhet 
Landstingen i Sverige är en demokratiskt styrd verksamhet som inrättades i varje län 1863.  
Landstinget i Jönköpings län drivs av visionen ”för ett bra liv i ett attraktivt län” och ansvarar för två 
huvudområden; hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Verksamheten är organiserad i elva 
förvaltningar (figur 1) och är sedan 1 januari 2012, även regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings länstrafik (www.lj.se, 2012). 31 december 2011 hade Landstinget i Jönköpings län  
10 052 anställda spridda över cirka 100 olika yrken (Landstinget i Jönköpings län, 2012). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Figur 1. Organisationsskiss över Landstinget i Jönköpings läns verksamhetsorganisationer (www.lj.se, 2012)       	  

290 000 av de 330 000 personer som når pensionsålder mellan 2010 och 2019 arbetar idag inom 
kommuner och landsting (figur 2). Det största antalet pensionsavgångar kommer att ske fram till 
år 2014 (www.skl.se , 2012). Detta tillsammans med förändrade kunskapskrav inom offentlig 
sektor (större efterfrågan på högskoleutbildad personal) har gjort att arbetet med att säkra  
kompetensförsörjningen blivit en överlevnadsfråga för den offentliga sektorn (Dahlqvist & 
Melin, 2010).  

	  

Figur 2. Pensionsavgångar under åren 2010-2019  (www.skl.se, 2012)  
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1.3 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledande presentation av studiens övergripande bakgrund följer uppsatsens andra 
kapitel som berör tidigare forskning inom employer branding. I det tredje kapitlet presenteras 
studiens problemdiskussion, syfte och frågeställningar. I fjärde kapitlet introduceras de teorier 
och begrepp som legat till grund för studiens utförande, så som  employer attractiveness,  
employer image och arbetsmotivation, kapitlet avslutas med en sammanfattning. Det femte  
kapitlet beskriver den metod som använts samt hur enkäten har utformats. Här beskrivs även 
studiens urval, den pilotstudie som utfördes och avslutas med en diskussion av metodens kvalitet. 
I uppsatsens sjätte kapitel presenteras studiens resultat och analys och följs av det sjunde kapitlet 
där studiens resultat diskuteras och slutsatser presenteras. Uppsatsen avslutas med ett åttonde 
kapitel där vi ger förslag till vidare forskning.   
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras delar av den tidigare forskning som finns inom employer branding. Den inleds med en bredare 
översikt på ämnet employer branding och sedan presenteras ämnets olika delområden som enligt forskningen har 
skiftat från att vara inriktat mot corporate branding till ett bredare synsätt där arbetsmotivation fått större 
betydelse.  

2.1 Employer branding 
”Employer branding represents a firm´s effort to promote, both within and outside the firm, a 
clear view of what makes it different and desirable as an employer” (Backhous & Tikoo,  
2004, s. 501). 

Employer branding som koncept uppkom på tidigt 1990-tal i och med insikten om de anställdas 
betydelse för företagens utveckling och framgång. De anställda ses idag som ett av företagens 
viktigaste konkurrensmedel och detta har gjort att arbetet med employer branding fått fäste i  
organisationernas kommunikationsstrategier (Rosenthorn, 2009). 

Flertalet forskare menar att för att förstå vad employer branding handlar om, måste man också ha 
en förståelse för vad branding, eller ”varumärkesarbetet” innebär (Backhous & Tikoo, 2004; 
Berthon m.fl., 2005; Botha, Bussin & De Swardt, 2011; Morocko & Uncles, 2008). Arbetet med 
branding användes till en början för att differentiera ett företags materiella produkter men har 
under senare årtionden tillämpats för att differentiera så väl personer som platser och företag  
(Peters, 1999, refererad i Backhous & Tikoo, 2004). Detta gör att kommunikationsstrategier inom 
corporate branding, som används för att skapa en enhetlig bild kring företag eller produkt, i 
många fall även kan appliceras på arbetet med employer branding (Backhous & Tikoo, 2004; 
Berthon m.fl., 2005; Botha m.fl., 2011; Foster, Punjaisri & Cheng, 2010; Morocko & Uncles, 
2008).  

Även om det finns många likheter mellan ett employer brand och ett consumer brand så skiljer 
de sig åt på två sätt. För det första karaktäriseras ett employer brand av dess identitet som arbets-
givare, för det andra kommuniceras ett employer brand både till interna och externa intressenter 
till skillnad från ett consumer brand som först och främst kommuniceras till externa intressenter 
(Backhous & Tikoo, 2004). 

Ett gemensamt antagande hos den tidigare forskningen inom employer branding är att den  
externa marknadskommunikationen (löftet) måste stämma överrens med den interna  
kommunikationen (leveransen av löftet). Om denna kommunikation är inkonsekvent skadas  
relationerna mellan anställda och företag vilket medför ett försvagat employer brand. Därför är 
en effektiv, konsekvent och sanningsenlig kommunikation av stor betydelse för utvecklingen av 
ett starkt employer brand med högt engagemang hos de anställda (Botha m.fl., 2011; Moroko & 
Uncles, 2008; Ritz & Waldner, 2011).  

Tim Ambler och Simon Barrow (1996), som ofta ses som föregångare på området, myntade 
uttrycket employer brand i en studie där de ställde sig frågan om strategier för varumärkesarbetet 
även kunde appliceras på personal- och rekryteringsarbetet. Enligt deras undersökning fanns det 
flera likheter mellan dessa områden och resultatet visade att varumärkesgrundande begrepp som 
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exempelvis brand equity, brand image och intern marknadskommunikation med fördel kunde 
användas även i personal- och rekryteringsarbetet. De definierade begreppet employer branding 
som den samling funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som kommer av en  
anställning och som identifieras med ett visst företag (Ambler & Barrow, 1996). 

• Psykologiska - gör en arbetsgivare attraktiv då de erbjuder attribut som exempelvis intres-
santa arbetsuppgifter, en tillfredställande arbetsmiljö och möjlighet till goda relationer 
med kollegor. 

• Funktionella - gör en arbetsgivare attraktiv då de erbjuder utvecklande och användbara  
attribut som exempelvis vidareutbildning, möjligheter till avancering i organisationen och 
annat som kan leda till framtida anställningar.   

• Ekonomiska - gör en arbetsgivare attraktiv då de erbjuder attribut som exempelvis hög lön, 
bonus och jobbsäkerhet. 

(Ambler & Barrow, 1996) 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att arbetet med employer branding kan beskrivas som en tre-
stegs process där employer value proposition (EVP) har en framstående roll.  

1. Utveckla ett employer value proposition – Ett EVP skapas utifrån de attribut och fördelar som 
kan motivera potentiella medarbetare att söka sig till ett företag samt att få nuvarande 
medarbetare att stanna. Det gäller för företag att ha ett så unikt EVP som möjligt, vilket 
då innebär att man försöker hitta fördelar som inga andra företag har (Botha m.fl., 2011). 
 

2. Kommunicera EVP till den tänkta målgruppen - alltså de presumtiva medarbetarna som 
företaget vill attrahera. Den externa marknadskommunikationen av ett employer brand är 
till för att attrahera en specifik målgrupp men också för att stärka det egna varumärket 
därför är det viktigt att marknadskommunikationen av employer brand och EVP är 
konsekvent med övrig branding. (Backhous & Tikoo, 2004; Rosethorn, 2009). 
 

3. Kommunicera EVP internt - Det interna arbetets mål är att forma de anställdas attityder med 
hjälp av företagets visioner och mål. När en sådan unik kultur har bildats inom företaget 
arbetar både anställda och ledning mot gemensamma mål och blir därigenom både 
konkurrenskraftigt på marknaden och svåra att imitera (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 

2.2 Bilden av den attraktiva arbetsgivaren 
I studien av Backhaus och Tikoo (2004) presenteras bland annat ett teoretiskt ramverk för arbetet 
med employer branding. De menar att arbetet med employer branding i huvudsak bidrar till två 
saker; brand loyalty och brand associations. I likhet med Backhaus och Tikoo (2004) menar även 
Berthon m.fl. (2005) att dessa associationer hjälper till att forma bilden av ett employer brand, det 
vill säga employer image, vilket i sin tur påverkar hur attraktiv en arbetsgivare uppfattas av presumti-
va medarbetare. Det sistnämnda kan sammanfattas av begreppet employer attractiveness. Med  
employer attractiveness menas hur attraktiv en arbetsgivare är utifrån de unika fördelar de kan 
erbjuda genom en anställning. Employer image innebär de associationer som bildats genom ett 
företags alla kommunikativa kontaktpunkter, vilket har visat sig ha en stark påverkningsfaktor i 
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det tidiga stadiet av jobbsökande (Berthon m.fl., 2005). Forskning har även visat att presumtiva 
medarbetare söker företag som har den image de anser mest attraktiv utifrån de attribut eller 
fördelar som är viktiga för den arbetssökande (Backhous & Tikoo, 2004; Knox & Freeman, 
2006).  
 
Backhaus och Tikoo (2004) menar att litteratur inom branding har påvisat vikten av att förmedla 
mer symboliska attribut eller fördelar framför funktionella eftersom företag har funnit svårigheter 
i att differentiera sig från konkurrenter med hjälp av enbart funktionella fördelar. Detta beror på 
en begränsning av antal unika funktionella attribut som kan differentiera olika arbetsgivare.  
     Då syftet med employer branding är att förmedla de unika fördelar som differentierar ett  
employer brand från ett annat, menar författarna att ett bättre tillvägagångssätt är att hitta unika 
symboliska fördelar som kan kopplas till ett företags kultur och identitet. 
 
Kommunikationen mellan externa grupper och anställda, som är en av företagens  
kontaktpunkter, har visat sig vara långt mer kraftfull i formandet av employer image än alla  
kommunikationsaktiviteter som företagen själva står för i syfte att påverka bilden av företaget. 
Eftersom de anställda har ett sådant starkt inflytande på företagets image är det också viktigt att 
den interna kommunikationen av ett employer brand får lika mycket utrymme som den externa 
(Backhous & Tikoo, 2004; Berthon m.fl., 2005; Knox & Freeman, 2006; Moroko & Uncles, 
2008).  
 
I studien Captivating company ämnar författarna Berthon m.fl. (2005) att kategorisera olika  
dimensioner av employer attractiveness, samt att skapa en skala för att kunna mäta detta.  
Författarna har utgått från Ambler och Barrows (1996) funktionella, psykologiska och 
ekonomiska dimensioner av ett employer brand i syfte att skapa skalan. Resultatet visade att de 
tre dimensionerna inte var fullt tillräckliga utan att det fanns fem bakomliggande faktorer som 
kunde sammanfatta employer attractiveness. Dessa faktorer var social och interest som författarna 
menar bygger på Ambler och Barrows (1996) psykologiska dimension. Development och application 
som bygger på den funktionella dimensionen samt economic som inte helt oväntat bygger på den 
ekonomiska dimensionen.  
Berthons m.fl. (2005) fem faktorer innehöll följande attribut; 

• Interest - spännande arbetsmiljö, nya arbetssätt och där de anställda får användning av sin 
kreativitet för att utveckla högkvalitativa, nytänkande produkter och tjänster.   

• Social – en trevlig och uppmuntrande arbetsmiljö, goda relationer med kollegor och 
teamkänsla.  

• Development – uppskattning, självkänsla och självförtroende samt erfarenheter som är 
karriärsutvecklande och kan leda till andra anställningar. 

• Application- att få användning av kunskap från tidigare utbildningar, lära ut kunskap till 
andra i en miljö som är kundorienterad och humanitär.  

• Economic – lön över medel, förmåner, bonus, jobbsäkerhet samt möjlighet att avancera  
inom företaget.  
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2.3 Motivationens betydelse för upplevd attraktivitet 
En del forskare menar att ett employer brand kan kommuniceras på samma sätt som en vanlig 
produkt med hjälp av samma strategier som används inom consumer och corporate branding 
(Backhous & Tikoo, 2004; Botha m.fl., 2011; Morocko & Uncles, 2008). Detta har sina  
begränsningar eftersom det visat sig att employer branding och employer attractiveness även 
påverkas av psykologiska faktorer, så som motivation (Ritz & Waldner, 2011; Sutherland, 2012; 
Åteg m.fl., 2004). 

Ritz och Waldner (2011), som verkar inom området employer branding, menar att ett dominer-
ande resultat från tidigare undersökningar visar att olika typer av människor är intresserade av 
olika typer av organisationer som arbetsgivare. I sin studie ämnar de att undersöka vilka variabler 
som kan kopplas samman med employer attractiveness inom offentlig sektor. De variabler som i 
studien visade sig ha stor inverkan på employer attractiveness var dels de individuella arbets-
motiven som kan beskrivas som antingen inre eller yttre motivation. Ritz och Waldner (2011) 
menar, i likhet med Åteg m.fl. (2004), att motivationsteorier kan vara en bra utgångspunkt för att 
ge förklaringar till varför ett arbete upplevs som attraktivt.  

Inre arbetsmotivation innebär enligt Ritz och Waldner (2011) bland annat självförverkligande, 
arbetsglädje och personliga utmaningar på arbetsplatsen. En person som drivs av yttre arbets-
motivation arbetar för att uppnå mål som inte direkt härstammar från arbetet i sig. Studiens  
resultat visar att människor i den offentliga sektorn till större delen drivs av inre motivation  
medan människor i den privata sektorn oftare drivs av yttre motivation.  

Liknande resultat visar Sutherland (2012) som undersökte vilka arbetsrelaterade attribut som 
rankades högst av olika individer utifrån faktorer som exempelvis kön och arbete. Sutherland 
menar att preferenser för olika jobbattribut kan delas in i kategorierna yttre eller inre preferenser. 
De attribut som Sutherland menar tillhör de inre är bland andra trevliga arbetskamrater och goda  
relationer med chefer. Till de yttre hör bland andra bra betalt och anställningstrygghet. Resultatet från  
Sutherlands (2012) studie visar att de fyra högst rankade attributen var arbetsuppgifter man gillar att 
utföra, anställningstrygghet, trevliga arbetskamrater samt att få användning av sina kunskaper som alla utom 
anställningstrygghet tillhör de inre preferenserna. Enligt Sutherland skiljer sig inställningen till de  
olika jobbattributen mellan människor beroende på variabler så som kön och hemförhållanden. 
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2.4 Sammanfattning tidigare forskning 
På grund av att employer branding är ett relativt nytt forskningsområde så har stora delar av den 
tidigare forskningen under 2000-talet haft som utgångspunkt att förklara vad employer branding 
är, vad som påverkar arbetet och kartlägga vilka teorier inom consumer branding som går att  
applicera på detta arbete. Under senare år har däremot ny forskning tagits fram inom employer 
branding med kopplingar till bland annat motivationsteorier. Denna forskning är dock inte lika 
omfattande som den under tidigt 2000-tal. Dessutom har större delen av forskning kring  
employer brands omfattats av kvalitativa undersökningar.  
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3 Problemdiskussion 
På grund av det kommande generationsbytet på arbetsmarknaden samt ökad konkurrens från 
andra landsting, ser Landstinget i Jönköpings län en risk att det inom några år kommer finnas 
svårigheter med att rekrytera kompetent personal till olika delar i organisationen. Därtill kommer 
det faktum att det skett en stor förändring i kunskapskraven, många av de jobb inom den  
offentliga sektorn som förr krävde gymnasiekompetens kräver nu högskolekompetens vilket ökar 
efterfrågan på välutbildad arbetskraft (E. Johansson, personlig kommunikation, 7 november, 
2012). 

Att Landstinget i framtiden lyckas med att attrahera kompetent personal ligger i hela samhällets 
intresse då denna organisation är en viktig del för en väl fungerande samhällsstruktur. För att 
lyckas med detta är det viktigt att organisationen har ett utarbetat employer brand samt strategier 
för hur detta ska kommuniceras. Ett starkt employer brand grundar sig delvis i kunskapen om 
presumtiva medarbetares image av organisationen, alltså hur de har uppfattat den kommunikation 
som skett genom företagets olika kontaktpunkter. Det är även viktigt att organisationen är 
medveten om vilka företags- och arbetssattribut som attraherar människor samt vad som  
motiverar dem till att söka sig till olika organisationer och tjänster. Detta för att organisationen 
ska kunna skapa en effektiv marknadskommunikation (Backhous & Tikoo, 2004; Moy & Lee, 
2002) 
 
Den största delen av forskningen kring employer branding har fokuserat på teorier grundade i 
corporate och consumer branding vilket i många fall visat sig fruktbart. Dock finns det luckor i 
forskningen då arbetet med employer branding visat sig ha fler dimensioner än de som går att 
återfinna i övriga branding-teorier. Den senare forskningen har istället visat på att motivations-
teorier kan vara en bakomliggande faktor till vad som anses attraktivt hos en arbetsgivare,  
däremot är inte denna forskning lika omfattande.  
 
Med hänsyn till detta finns det ett inomvetenskpligt intresse att fortsätta denna teoretiska  
utveckling. Dessutom har den tidigare forskningen inom området employer branding och dess 
olika komponenter kännetecknats av främst kvalitativa studier vilket ger en ökad relevans för en 
utformning av ett kvantitativt mätverktyg. 

3.1 Syfte 
Som ett steg i Landstinget i Jönköpings läns kommunikativa arbete med att nå och  
attrahera kompetent personal, syftar studien till att identifiera de attribut som Landstinget i  
Jönköpings län med fördel kan lyfta fram i den marknadskommunikation som riktas till  
presumtiva medarbetare genom ett rekommenderat employer value proposition (EVP). Detta 
görs genom att undersöka vad studenter från olika utbildningar vid Högskolan i Jönköping anser 
vara en attraktiv arbetsgivare samt hur detta korrelerar med den image de har av Landstinget som 
arbetsgivare. Vidare syftar studien till undersöka om den upplevda attraktiviteten av en  
arbetsgivare kan härledas till inre och yttre motivation. 
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3.2 Frågeställningar 
1 . Vilka attribut anser studenterna vara mest respektive minst attraktiva hos en arbetsgivare? 

2. Vilka attribut anser studenterna vara mest respektive minst troligt att Landstinget kan erbjuda 
som arbetsgivare? 

3. Drivs studenterna till större del av inre eller yttre arbetsmotivation när de väljer arbetsgivare?  
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4 Teori 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som utifrån tidigare forskning inom employer branding visat sig vara relevant för 
undersökningens genomförande och analys. Avsnittet inleds med teorier nära sammankopplade med ämnet  
employer branding; employer attractiveness, employer image och employer value proposition och vidare presenteras 
teorier inom arbetsmotivation. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av studiens teorikapitel. 

4.1 Employer attractiveness 
Arbetet med employer branding kan bara utföras effektivt om företagen vet vilka attraktiva  
attribut som associeras med företaget för att de i sin marknadskommunikation ska kunna etablera 
och förstärka dessa (Parment & Dyhre, 2009). 

Då syftet med undersökningen är att identifera vilka attribut som studenter vid Högskolan i  
Jönköping anser utgör en attraktiv arbetsgivare samt vilka motiv de drivs av när de söker ett jobb, 
kommer fokus till stor del vara på konceptet employer attractiveness. Employer attractiveness 
beskrivs av Berthon m.fl. (2005) som de föreställda fördelar en presumtiv medarbetare ser med 
att arbeta för ett visst företag. 

Forskning har visat att arbetet med att identifiera ett företags attraktiva attribut kan vara fördel-
aktigt när det gäller att arbeta fram strategier för hur ett företag eller organisation ska  
kommunicera sitt employer brand (Berthon m.fl., 2005; Stewart & Kamins, 2002). Kunskapen 
om vad presumtiva medarbetare söker hos en arbetsgivare kan även leda till sänkta rekryterings-
kostnader och lägre personalomsättning och ger företag en klar fördel i jakten på den bästa  
personalen (Parment & Dyhre, 2009).  

En lucka som kunnat identifierats i den tidigare forskningen är avsaknaden av exakta metoder 
och strategier för att mäta och undersöka olika dimensioner av employer branding och  
attractiveness. Berthon m.fl. (2005) har visat på en möjlig lösning på detta genom att skapa ett 
mätverktyg som mäter employer attractiveness, baserat på Ambler och Barrows (1996) tre  
dimensioner av ett employer brand. På grund utav att denna studie är en av få på området samt 
att den är utförd i Australien, finner vi ett intresse att på liknande sätt utforma ett mätverktyg 
med samma teoretiska operationalisering för att mäta attractiveness i ett svenskt sammanhang. 

4.2 Employer image 
Employer image beskrivs som den bild den arbetssökande har av ett företag utifrån de attribut 
den arbetssökande tror att företaget kan erbjuda alternativt inte kan erbjuda genom en anställning 
(Backhous & Tikoo, 2004).  

Employer image kan även definieras som de funktionella och symboliska fördelar som en  
arbetssökande ser att en anställning leder till. De funktionella är mer objektiva fördelar så som 
lön och förmåner. De symboliska fördelarna är kopplade till den prestige och sociala samhörighet 
de arbetssökande ser att en anställning kan leda till. Employer branding är särskilt fördelaktigt när 
det gäller att förmedla symboliska fördelar till presumtiva medarbetare eftersom att dessa symbol-
iska associationer, ideér och känslor skapar mening åt människors personlighet och sociala liv där 
arbetet utgör en stor del (Backhaus & Tikoo, 2004).  
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För att ett företag ens ska vara påtänkt som arbetsgivare är det viktigt att det har en bra image, en 
image som stämmer överrens med den arbetssökandes preferenser. När ett företags image  
stämmer överrens med de presumtiva medarbetarnas preferenser förstärks också företagets  
employer attractiveness (Berthon m.fl., 2005). De anställdas centrala roll i byggandet av varu-
märket tydliggörs när de anställdas åsikter och värderingar stämmer överrens med företagets  
vision. Då stärks även trovärdigheten till marknadsföringen externt och ger en positiv effekt på  
företagets employer image, omvänt får det på samma sätt negativ effekt (Berthon m.fl., 2005).  

Forskningen har visat att presumtiva medarbetare söker efter företag som har den image de anser 
mest attraktiv utifrån de attribut eller fördelar som den arbetssökande anser viktiga (Backhous & 
Tikoo, 2004; Knox & Freeman, 2006). Att undersöka vad som anses attraktivt hos medarbetare i 
förhållande till den image de har av en specifik arbetsgivare kan därför vara fruktbart i arbetet 
med employer branding (Parment & Dyhre, 2009). Utifrån detta argument har vi valt att  
undersöka både employer attractiveness och employer image med samma mätinstrument.  

4.3 Employer value proposition – ett kommunikativt styrmedel 
Ett välanvänt styrmedel för kommunikation inom employer branding är employer value proposition 
(EVP). Sartain och Schumann (2006) definierar EVP som den samling unika attribut och fördelar 
som motiverar arbetssökande att söka sig till ett specifikt företag samt får nuvarande anställda att 
stanna. Det gäller därför att företag har ett så unikt EVP som möjligt, vilket då innebär att man 
försöker hitta fördelar som inga andra företag har (Botha m.fl., 2011). 

 

 

Figur 3. EVP-modell Parment och Dyhre (2009), s. 70 

 

Figur 3 är en visualisering över hur ett EVP kan utformas. Image är den bild som presumtiva 
medarbetare har av ett företag som arbetsgivare och det är detta som delvis kommer att  
undersökas i studien. Identiteten är internt förankrad i organisationen och undersöks därför även 
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internt genom olika medarbetarundersökningar. Profilen är hur företaget vill uppfattas som arbets-
givare genom sin kommunikation. De attribut som återfinns i modellens alla tre delar är de  
attribut som utgör grunden för företagets EVP och därigenom det som bör kommuniceras  
(Parment & Dyhre, 2009). Denna modell kommer återkomma i studiens diskussion (kapitel 7) för 
att visualisera ett rekommenderat EVP till Landstinget i Jönköpings län. 

Vid skapandet av ett EVP bör företagen ta hänsyn till både nuvarande medarbetares upplevelser 
av företaget samt de attribut som presumtiva medarbetare söker efter hos en arbetsgivare. Dessa 
utgör grunden för vad som differentierar företaget från andra arbetsgivare. Forskning visar att det 
är just ett företags unika fördelar anses vara attraktivt på arbetsmarknaden och därigenom stärker 
företagets employer brand (Berthon m.fl., 2005; Botha m.fl., 2011; Moy & Lee, 2002).  

Varje företags EVP ska också anpassas för att tilltala just den målgrupp som företaget vill nå 
(Michaels, Hanfield-Jones & Axelrod; 2001, Rosethorn, 2009). Än viktigare är att hålla de löften 
man kommunicerar, att marknadsföra ett företag som en bra arbetsgivare är mer än att bara måla 
upp en fin bild av företaget. Det handlar om att kommunicera ett koncept som är attraktivt, unikt 
och framför allt, sant (Moroko & Uncles, 2008; Rosethorn, 2009; Sartain & Schumann, 2006).  

4.4 Inre och yttre motivation 
Det finns vissa luckor i den tidigare forskningen kring employer branding och employer  
attractiveness då flertalet forskare i stor utsträckning enbart utgår från teorier direkt tagna från 
consumer och corporate branding (Backhous & Tikoo, 2004; Botha m.fl., 2011; Morocko &  
Uncles, 2008). Det finns dock de forskare som istället menar att attraktiviteten av ett employer 
brand påverkas av människors motivation och behov (Ritz & Waldner, 2011; Botha m.fl., 2011). 
Med detta som bakgrund är det därför intressant att undersöka om den upplevda attraktiviteten 
av en arbetsgivare kan härledas till individers arbetsmotivation, specifikt inre och yttre motiva-
tion. 

Lön och pengar har länge varit, och ses fortfarande som en viktig påverkansfaktor när det gäller 
anställdas motivation och prestation i arbetet, de flesta skulle antagligen inte kunna tänka sig att 
jobba utan lön. Detta är vad som i motivations -och arbetsmotivationsteorier kallas för yttre  
motivation. Den yttre motivationen grundar sig i att individer engagerar sig i saker som leder till  
belöningar. Yttre motivationsfaktorer, så kallade ”morötter” i form av löner, bonussystem och 
andra belöningar eller förmåner, ses som ett effektivt sätt att attrahera, behålla och motivera  
personal. Dessa påverkar även de anställdas handlingar och attityder samt hur de ser på sin  
relation till företaget (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Ritz & Waldner, 2011). 

Till skillnad från yttre motivation där anställdas agerande leder till sociala eller materiella  
belöningar, handlar inre motivation om att personer drivs av faktorer som exempelvis 
tillfredsställelse, egenintresse, personlig utveckling och ansvar. Inre motiverade personer engag-
erar sig i en uppgift för att de känner välbehag i att utföra uppgiften, vilket idag ses som den mest 
kraftfulla formen av motivation (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Ritz & Waldner, 2011).  
     De inre motivationsfaktorerna anses vara den största anledningen till att anställda upplever att 
de är nöjda med sitt jobb medan de yttre faktorerna istället bidrar till missnöjdhet om dessa inte 
erbjuds (Herzberg, 2003) 
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4.5 Sammanfattning teori 
Syftet med marknadskommunikation är inte alltid att sälja en produkt eller tjänst, kommu-
nikationen används lika ofta för att förstärka attityder, informera eller skapa medvetenhet kring 
varumärken (Kamins & Stewart, 2002). På så sätt är marknadskommunikationen ett väl använt 
och effektivt verktyg när företag vill förstärka sitt varumärke eller image. Budskapet i  
kommunikationen av ett employer brand formuleras därför kring kunskapen om vad presumtiva  
medarbetare söker hos en arbetsgivare, vilken image de har av företaget samt vilka arbetsmotiv 
som är den största drivkraften. När företagen har denna information, kan de också kommunicera 
rätt med rätt budskap till sin målgrupp (Berthon m.fl., 2005; Ritz & Waldner, 2011; Stewart & 
Kamins, 2002).  

Utifrån den tidigare forskningen har det varit möjligt att identifiera kopplingar mellan  
motivationsteorier och Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner av ett employer brand. Drivs 
man som person av inre arbetsmotivation attraheras man av ett företags psykologiska attribut, 
exempelvis intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Drivs man av yttre arbetsmotivation  
attraheras man av ett företags ekonomiska attribut så som löner och förmåner (Botha m.fl., 2011; 
Björklund, 2001; Ritz &Waldner, 2011), detta resonemang stärks även av Sutherland (2012).  

Något vi dock uppmärksammat med Ambler och Barrows (1996) dimensioner är att det inte 
finns några klara gränser mellan dem. Detta har visats sig i Berthons m.fl. (2005) studie vars  
resultat indikerade på att det fanns fler dimensioner som kunde användas för att mäta employer 
attractiveness. Berthon m.fl. (2005) menar ändå att Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner 
är en bra utgångspunkt för skapandet av ett mätverktyg. 
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras studiens tillvägagångsätt och metod. Här presenteras valet av mätinstrument 
och hur detta har konstruerats. Vidare presenteras även den pilotstudie som genomfördes för att stärka  
mätinstrumentets validitet samt undersökningens urvalsmetod. Avsnittet avslutas med en diskussion av studiens 
och metodens validitet samt reliabilitet där vi även avser att diskutera hur relevant teori och metod har varit för 
studiens syfte.  

5.1 Kvantitativ metod 
Ett kvantitativt tänkande innefattar inte bara siffror utan även frågor som rör en större eller  
mindre grad av variation inom olika kategorier av data. Man kan således svara på frågor om 
frekvenser och samband mellan variabler. Om frågeställningarna gäller hur ofta, hur många eller 
hur vanligt, är det alltså en kvantitativ metodansats man använder sig av (Esaiasson, Gilljam,  
Oscarsson & Wängnerud, 2010; Trost, 2007).  

Studiens avsikt var att mäta vilka attribut som anses vara attraktiva hos en arbetsgivare samt  
vilken image respondenterna har av Landstinget som arbetsgivare, därför valdes en kvantitativ 
metod för datainsamling samt analys.  

Många utav de studier som tidigare gjorts inom ämnet employer branding har använt sig av 
kvalitativa metoder och riktat sig till informanter som redan arbetar på ett företag, alltså internt. 
Detta för att få inblick i arbetskulturen och ta reda på vilka attribut som anses attraktiva hos olika 
företag (Ambler & Barrow, 1996; Berthon m.fl., 2005; Knox & Freeman, 2006; Moroko &  
Uncles, 2008; Ritz & Waldner, 2011). För att uttala sig om denna typ av frågor, alltså hur  
människor tänker och varför, är en kvalitativ metod att föredra. Men eftersom förarbetet redan 
gjorts genom tidigare forskning (Ambler & Barrow, 1996; Berthon m.fl., 2005) samt att studiens 
avsikt var att generalisera för en bredare population som kräver ett bredare empiriskt underlag, 
valde vi att utföra en kvantitativ enkätundersökning.  

5.1.1 Konstruktion av enkäten 
Enkätens upplägg är deduktivt framtagen, baserad på Berthons m.fl. (2005) operationaliserning 
av Ambler och Barrows (1996) tre induktivt framtagna dimensioner av ett employer brand,  
funktionella, psykologiska eller ekonomiska (kapitel 2.1). Denna typ av deduktiv metod har  
använts i utvecklandet av varierande skalor och modeller eftersom informationen från tidigare 
forskning ofta genererar färdiga variabler som kan användas i liknande syften (Berthon m.fl., 
2005).  

Enkäten (bilaga 1A-B) delades upp i två delar där den första bestod av frågan om hur viktiga  
vissa attribut (variabler) ansågs vara hos en arbetsgivare, detta i syfte att mäta employer  
attractiveness. Den andra delen utformades med samma typ av fråga men istället för att fråga hur 
viktiga attributen var för studenterna frågades istället hur troligt det var att Landstinget kunde 
erbjuda dessa i syfte att se vilken image respondenterna har av dem som arbetsgivare.  
     Attributen var lika många (fem) i de tre kategorierna (funktionellt, ekonomiskt och 
psykologiskt). Antalet attribut i enkäten hölls ner i så stor grad som möjligt för att minimera  
risken att respondenterna skulle svara slarvigt och att kvaliteten på det insamlade materialet på så 
sätt skulle sänkas (Körner & Wahlgren, 2012).  
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Eftersom undersökningen av Berthon m.fl. var gjord på australienska studenter fanns det en risk 
att vissa variabler inte var anpassningsbara till svenska studenter. Därför användes även en svensk 
studie (Skill, 2011) som referensmaterial vid utformandet av enkäten. Vi kunde då se att det fanns 
tydliga likheter mellan frågorna i Skills undersökning och Berthon m.fl., (2005) vilket stärker vårt 
val av operationaliseringar. Många av frågorna hade samma innebörd i de båda studierna men 
med vissa skillnader i formuleringarna. Nedan presenteras de operationella indikatorer som  
använts i enkäten, kategorierna var dock inte utskrivna i den enkät som delades ut till  
respondenterna. 

Ekonomiska kategorin: 

1. Hög lön. 
2. Förmåner. 
3. Bonussystem. 
4. Trygga anställningsförhållanden. 
5. Möjlighet att avancera inom företaget/organisationen 

Funktionella kategorin: 

1. Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning. 
2. Att en anställning inom företaget/organisationen senare kan leda till andra anställningar 

inom andra företag/organisationer. 
3. Att du ges möjlighet att lära ut din kunskap till andra. 
4. Möjlighet att styra din egen arbetstid. 
5. Att du får användning av kunskap du fått genom din utbildning. 

Psykologiska kategorin: 

1. Möjlighet att påverka dina egna arbetsuppgifter. 
2. Goda relationer med kollegor. 
3. Uppskattning och feedback från ledning. 
4. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 
5. Tillfredställande arbetsmiljö. 

5.1.2 Likertskala – enkätens mätverktyg 
Svarsalternativen i enkäten utformades utifrån en femgradig likertskala, som frekvent används i 
olika typer av attityd- och åsiktsmätningar (Bertram, u.å.; Edvardsson & Lindén, 1976). Skalor är 
designade för att mäta teoretiska variabler (i detta fall attraktivitet och image) som inte kan mätas 
vid en direkt observation. De flesta människor skulle hålla med om att attraktivitet finns, men det 
kan inte mätas med hjälp av exempelvis ett måttband eller en termometer. Därför är skalan i detta 
fall ett bättre mätinstrument (Connelly, 2011).  

Beteckningarna på svarsalternativen var mycket viktigt (5), viktigt (4), varken eller (3), mindre viktigt (2) 
och inte alls viktigt (1), för att respondenterna skulle kunna rangordna hur viktiga vissa attribut var 
för dem när de överväger en arbetsgivare. I den andra delen av enkäten fick respondenterna på 
samma sätt rangordna hur troligt det var att Landstinget kunde erbjuda dessa attribut, alltså vilken 
image de har av organisationen som arbetsgivare.  
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Risken med att använda en femgradig Likertskala kan vara att en del respondenter föredrar det 
neutrala svarsalternativet istället för att välja någon av ytterpunkterna (extremerna). Det finns de 
forskare som löser detta genom att istället använda jämna skalor (exempelvis 1-4), och på så sätt 
tvinga respondenterna att ta ställning i frågan då det inte finns något “mittenalternativ” (Bertram, 
u.å). Vi ansåg däremot att det skulle finnas möjlighet som respondent att vara neutral i en fråga,  
detta för att vi inte ville tvinga dem att välja ett svarsalternativ som de kanske inte står för. Därför 
behölls alternativet varken eller på enkäten.  

5.2 Pilotstudie 
Drygt en vecka innan (23.11.12) enkäten färdigställdes gjordes ett sista säkerställande av frågorna 
genom en mindre pilotstudie. En randomiserat utvald diskussionsgrupp bestående av fem  
studenter (3 män och 2 kvinnor) fick en öppen fråga om vad de ansåg vara viktigt när de söker ett 
arbete och fick därefter diskutera frågan fritt i cirka 30 minuter. Det som gruppen i pilotstudien 
ansåg vara mycket viktigt var exempelvis trivsam arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och bra  
arbetsvillkor vilka redan fanns med bland attributen i enkäten. Inga nya attribut som inte redan 
fanns med på enkäten kunde uppdagas. I och med pilotstudien stärktes studiens validitet, att den 
skulle mäta det den var avsedd att mäta (Esaiasson m.fl., 2010).  

5.3 Urval och avgränsningar 
Studiens population utgjordes av studenter vid Högskolan i Jönköping från utbildningarna;  
sjuksköterskeprogrammet (här ingår även specialistutbildningar som röntgensjuksköterska och 
biomedicinskanalytiker med inriktning klinisk fysiologi), tandhygienist, medie- och  
kommunikationsvetenskap, personalprogrammet, datanätteknik, civilekonomi (här ingår även 
affärsjuridik). Anledningen till att studien avgränsades till dessa utbildningar var att de leder till 
yrken som finns representerade vid Landstinget i Jönköpings län. Med andra ord har ett medvetet 
selektivt urval gjorts (Körner & Wahlgren, 2012). Anledning till att högskolestudenter valdes ut 
som population var att de inom en snar framtid kommer att befinna sig på arbetsmarknaden och 
utgör därför den målgrupp som Landstinget i Jönköpings län vill nå med sin marknads-
kommunikation.  

Vid var och en av utbildningarna valdes endast en klass ut som ett typiskt fall för att kunna  
generalisera för hela utbildningen. Ett typiskt fall är inom strategiska urval, ett fall som inte  
systematiskt skiljer sig från den övriga populationen vilket gör resultaten generaliserbara  
(Esaiasson m.fl., 2010). I detta fall hade det varit opassande att använda en slumpmässig  
urvalsprincip eftersom ambitionen var att generalisera för en begränsad population, studenter vid 
specifika utbildningar i Jönköpings län (Körner & Wahlgren, 2012). Den totala populationen 
bestod av 2 190 studenter. 

I många fall kritiseras undersökningar med studenter som respondenter då det inte är helt möjligt 
att generalisera resultatet för en större population. I detta fall användes de dock inte som ett  
surrogat för en annan population utan utgjorde själva studieobjektet (Berthon m.fl., 2005). 
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5.4 Datainsamling 
Enkäten (bilaga 1A-B) distribuerades i pappersform till respondenterna i samband med  
föreläsning under perioden 03.12.12 – 12.12.12. Enkätundersökningen skedde i samförstånd med 
föreläsaren som kontaktades och informerades om undersökningen i förväg. Fördelarna med 
tillvägagångssättet, att dela ut enkäten på plats, var att många respondenter kunde nås på en och 
samma gång. Vi behövde inte heller vänta på att respondenterna skulle svara, som fallet hade 
varit vid exempelvis maildistribution eller webbenkäter. Respondenterna kunde även fylla i 
enkäten i lugn och ro vilket minskar stressnivån och kvaliteten på uppgifterna ökar (Körner & 
Wahlgren, 2012).  

Enkäten besvarades av totalt 232 respondenter (62 män och 170 kvinnor). Av den totala popula-
tionen på 2190 studenter lyckades vi alltså nå 10,6 procent av populationen. Fördelningen av  
respondenter vid utbildningarna som ingick i studien såg ut på följande sätt; 

 
Tabell 1. Frekvenstabell över antal respondenter per utbildning 

 

5.5 Kvalitetssäkring av mätinstrumentet 
När alla data var inmatade i SPSS utfördes till att börja med ett reliabilitetstest för att säkerställa 
att de frågor i enkäten som var ämnade att mäta employer attractiveness samt employer image 
mätte just detta. Ett sådant test utfördes med hjälp av Cronbach´s alpha som syftar till att mäta 
den interna konsistensen (homogeniteten) i ett mätinstrument eller en skala och är ett mått på hur 
väl de enskilda uppgifterna i ett frågeformulär mäter samma sak, alltså att variablerna korrelerar 
med varandra. Ett värde på en variabel borde med andra ord, i viss utsträckning, kunna förutse 
värdet på en annan variabel i samma kategori (Connelly, 2011). 

Värdet på Cronbachʹ′s alpha har ett spann mellan 0 och 1. Ett värde på 0.9 indikerar att det finns 
starka korrelationer mellan analyserade items och ger skalan därigenom hög reliabilitet. För att en 
skala ska ha acceptabel reliabilitet bör resultatet från cronbach´s alpha vara över 0.7(Connelly, 
2011).  

Genom att kvalitetssäkra mätinstrumentet på detta sätt stärktes reliabiliteten då vi uteslöt  
osystematiska fel, på så sätt förhindrade vi även att gång på gång använda ett inkorrekt mät-
instrument som bidrar till dålig resultatsvaliditet (Esaiasson m.fl., 2010; Helland m.fl., 2003). 
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5.6 T-test 
Då en del av syftet med studien var att undersöka vad studenter från olika utbildningar vid  
Högskolan i Jönköping anser vara en attraktiv arbetsgivare samt hur detta korrelerar med den 
image de har av Landstinget som arbetsgivare gjordes ett t-test (tabell 5) för att se vilka signifi-
kanta skillnader som kunde identifieras mellan vad studenterna ansåg attraktivt och vad de tror 
Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare. T-testet beräknar skillnader i medelvärdet mellan 
datamaterialets olika variabler (Pallant, 2007). I kapitel 6.1 redovisas och analyseras resultatet från 
t-testet. 

5.7 Explorativ faktoranalys 
Frågorna i enkäten operationaliserades utifrån Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner av ett 
employer brand, ekonomiska, psykologiska och funktionella attribut. För att undersöka om dessa 
tre dimensioner gick att verifiera eller om det fanns andra bakomliggande faktorer till employer 
attractiveness utfördes en explorativ faktoranalys.  

Syftet med en faktoranalys är att beskriva data med mycket information i så få faktorer som 
möjligt genom att hitta likheter i materialet. De variabler som korrelerar högt anses då repre-
sentera en bakomliggande faktor. Att dela in materialet i faktorer underlättar analysen av datan. 
Istället för att undersöka respondenternas åsikt i en specifik sakfråga, kan man med faktorer  
analysera större grupper av data som har stark korrelation. Faktorerna kan då analyseras som egna 
variabler (Cramer & Howitt, 2011). 

För att kunna utföra en faktoranalys krävs det att respondenternas svar är normalfördelade vilket 
betyder att alla svar är jämt fördelade runt medelvärdet på varje variabel (Pallant, 2007). Det  
visade sig att samtliga variabler hade en normalfördelning vilket redovisas i bilagorna 5A-O samt 
6A-O. Det finns även ett rekommenderat antal analysenheter för en faktoranalys som enligt  
Pallant (2007) är 10 på 1. I vårt fall var antalet variabler i analysen 15, enligt Pallant (2007) bör 
alltså antalet analysenheter vara minst 150. Vårt totala antal analysenheter var 232 vilket  
därigenom var fullt tillräckligt för en faktoranalys.  

Ytterligare test som gjordes på materialet för att säkra att en analys kunde utföras var Bartlett´s test 
of sphericity som bör visa ett värde under 0,05 för att vara signifikant, samt Kaiser-Meyer-Olkins test 
som bör ligga över 0,6 (Pallant, 2007) resultaten redovisas i tabell 2. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,742 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 726,532 
df 105 
Sig. ,000 

Tabell 2. Signifikansvärde 

Då alla kriterier för en faktoranalys var uppfyllda utfördes en sådan på enkätens första del (varia-
bler som mätte employer attractiveness) med hjälp av rotationsmetoden VARIMAX rotation. 
Detta är den vanligaste metoden då den ger en tydlig resultatredovisning vilket även gör den  
lättare att tolka. (Pallant, 2007). Resultatet av den explorativa faktoranalysen presenteras i kapitel 
6.2. 
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5.8 Undersökningens kvalitet – validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga när det gäller utvärdering av studiens och  
undersökningsmetodens giltighet samt tillförlitlighet. Övergripande kan validitet sammanfattas av 
att man mäter det som avses att mätas. Detta begrepp, det vill säga studiens giltighet eller trovär-
dighet, definieras av att det ska finnas en överrensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna 
och de operationella indikatorerna samt frånvaro av systematiska fel (Esaiasson m.fl., 2010;  
Helland m.fl., 2008).  

I vårt fall innebar överensstämmelsen hur väl vi lyckades överföra de teoretiska definitionerna 
som ingick i studien till de begrepp som skulle ingå i undersökningen, det vill säga att variablerna 
i enkäten verkligen mätte employer attractiveness samt image. 

Att vi verkligen mäter employer attractiveness genom att ställa frågan; hur viktiga är följande attribut 
för dig när du söker ett jobb? stärks av att en arbetssökandes val av arbete påverkas av de olika  
attribut ett företag erbjuder och hur attraktiva de anses vara av de sökande (Moy & Lee, 2002; 
Behling, m.fl.,1968, refererad i Moy & Lee, 2002). Svaren på frågan kan summeras av vad  
studenter vid Högskolan i Jönköping anser vara attraktivt.  

Att vi verkligen mäter delar av Landstingets externa image genom att ställa frågan; hur troligt är det 
att Landstinget kan erbjuda följande attribut genom en anställning?, stärks av av den tidigare forskningen 
visat att image och attractiveness påverkas av varandra. Då ett företags image stämmer överens 
med de presumtiva medarbetarnas preferenser ökar också företagets employer attractiveness 
(Berthon m.fl., 2005; Parment & Dyhre, 2009). 

Vid skapandet av enkäten, undersökningens mätinstrument, utgick vi från teorier, 
tillvägagångssätt samt variabler som hade tagits fram både deduktivt och induktivt av Berthon 
m.fl. (2005). Det bör dock poängteras att vår studie inte är identisk med den ovannämnda utan 
den har istället fungerat som en inspirationskälla eftersom studien var gjord på australienska  
studenter. Genom att utgå från befintliga operationaliseringar av teorier som ingått i studier av 
etablerade forskare, legitimeras våra val av variabler till mätinstrumentet och stärker på så sätt 
studiens resultatvaliditet (Esaiasson m.fl., 2010).  

För att ytterligare stärka mätinstrumentets validitet samt att utesluta systematiska fel genomfördes 
en pilotstudie. Med hjälp av pilotstudien kunde vi identifiera om det fanns några varibler vi hade 
missat, vilket det inte gjorde. De attribute som lyftes fram hade vi redan operationaliserat med 
hjälp av Berthon m.fl. (2005). Detta förfarande stärker även operationaliseringen av teorin. Med 
facit i hand har vi även sett en möjlig operationalisering av de teoretiska begreppen inre och yttre 
motivation vilket stärks av Sutherland (2012) som menar att preferenser för olika jobbattribut kan 
delas in kategorierna yttre eller inre preferenser.  

Studiens reliabiltet eller tillförlitlighet, innebär att det inte finns några slumpmässiga eller osystema-
tiska fel i studien. Med andra ord handlar det om kvaliteten på datainsamlingen, databearbetning-
en samt analysen (Esaiasson m.fl., 2010; Helland m.fl., 2003). 

För att säkerställa att de frågor i enkäten som var ämnade att mäta employer attractiveness samt 
employer image mätte just detta, utfördes reliabilitetstestet Cronbach´s alpha (tabell 3-4). Genom 
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att kvalitetssäkra mätinstrumentet på detta sätt stärktes reliabiliteten då vi uteslöt osystematiska 
fel, på så sätt förhindrade vi även att gång på gång använda ett inkorrekt mätinstrument som  
bidrar till dålig resultatsvaliditet (Esaiasson m.fl., 2010; Helland m.fl., 2003). Det sista som gjordes 
innan enkäten delades ut var att vi lät fem personer testa enkäten för att försäkra oss om att den 
var lättförstådd. 

Det finns även anledning att utvärdera hur väl genomförandet av enkätundersökningen var. Till 
att börja med vill vi belysa problemet med att många svarat varken eller på den andra delen av 
enkäten. Det finns två alternativ för att lösa ett sådant problem, antingen väljer man som forskare 
att endast använda fyra svarsalternativ istället för fem och tvingar respondenter att ta ställning i 
frågan eller så frågar man respondenterna innan de genomför undersökningen om de över-
huvudtaget har en åsikt (Helland m.fl., 2008;). Det första alternativet valdes bort då vi ansåg att 
det skulle finnas möjlighet att vara neutral. Det andra alternativet var vi inte medvetna om innan 
vi utförde undersökningen men i efterhand ser vi att det hade varit ett sätt att stärka studiens re-
sultatvaliditet ytterligare.  

Under inmatningen av data i SPSS datamatris kunde vi konstatera att en del respondenter missat 
att svara på den andra delen av enkäten vilket resulterade i ett litet bortfall. Detta tror vi kan bero 
på en brist i vår kommunikation till respondenterna i samband med att enkäten delades ut under 
olika föreläsningar. Då vi hade begränsat med tid att informera var vi tvungna att hålla  
informationen kortfattad om hur undersökningen skulle gå till, vilket kan ha lett till att vissa  
respondenter missat väsentliga instruktioner. Istället för personlig kommunikation hade det 
troligtvis varit bättre med en skriftlig beskrivning på själva enkäten. Bortfallet var dock inte  
omfattande (tre analysenheter föll bort) och påverkade inte undersökningens resultat i någon 
större utsträckning.  

Slutligen vill vi utvärdera våra möjlgheter att generalisera våra resultat. Vi har gjort ett strategiskt 
urval, där en klass vid varje utbildning fungerade som ett typiskt fall, dessa utbildningar kan liknas 
vid de yrkesgrupper som finns representerade vid Landstinget i Jönköpings län. Eftersom vi valde 
typiska fall som inte skiljer sig systematiskt från övriga fall i populationen i exempelvis 
könsfördelning och ålder, har vi i enlighet med Esaiasson m.fl. (2010) möjlighet att generalisera 
resultatet för hela populationen. Däremot är möjligheterna att generalisera för alla studenter vid 
Högskolan i Jönköping i vissa fall begränsade, eftersom vi inte kan säkerställa att lärarstudenter 
har samma åsikter som exempelvis sjuksköterskestudenter. I en del fall skulle vi i viss mån kunna 
generalisera för hela fakulteten, ett exempel är Hälsohögskolan där alla studerar någon form av 
omvårdnad oavsett utbildning. Det finns dock inga möjligheter att generalisera resultatet för  
studenter vid andra utbildningar som inte ingått i denna studie, exempelvis andra högskolor i  
andra städer, då det kan finnas kulturella skillnader. Detta var heller inte ambitionen med den  
genomförda undersökningen.   
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6 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen i form av en 
deskriptiv resultatredovisning som avser att svara på studiens två första frågeställningar. Därefter följer resultat och 
analys från den utförda faktoranalysen där studiens tredje frågeställning belyses.  

6.1 Deskriptiv resultatredovisning 
Det utförda reliabilitetstestet Cronbach`s alpha som inledde databearbetningen visade att 
enkätens första del mätte ett alpha på 0.764 (tabell 3) och andra delen 0.79 (tabell 4) vilket tyder 
på att den första delen av enkäten verkligen mäter attraktivitet och den andra delen av enkäten 
verkligen mäter image. Mätinstrumentets interna konsistens är därför acceptabel vilket även 
innebär att instrumentets reliabilitet är god. Detta stärker i slutänden undersökningens validitet 
som helhet (Connelly, 2011). För värden på cronbach´s alpha på enskilda variabler, se bilaga 3E 
och 4E. 

                
Tabell 3. Cronbach´s alpha Attraktivitet                            Tabell 4. Cronbach´s alpha image 

 

Det t-test som (tabell 5) genomfördes utifrån studiens syfte visade de signifikanta skillnader som 
kunde identifieras mellan vad studenterna ansåg attraktivt och vad de tror Landstinget kan  
erbjuda som arbetsgivare. I detta fall representerar ett värde över 1 en stor skillnad i värderad  
attraktivitet och image då det motsvarar ett helt steg på likertskalan. Resultatet från t-testet visade 
att de attribut med störst skillnad i medelvärdet mellan värderad attraktivitet och landstingets  
image var hög lön (1,444), möjlighet att styra den egna arbetstiden (1,287), möjlighet att påverka de egna  
arbetsuppgifterna (1,227) samt uppskattning och feedback från ledning (1,035).  
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Tabell 5. T-test 

Respondenterna värderar alltså dessa attribut som attraktiva men tror inte att Landstinget kan 
erbjuda dessa som arbetsgivare i lika stor utsträckning. På liknande sätt som Berthon m.fl. (2005) 
menar att en arbetsgivare behöver ha en attraktiv image som överensstämmer med de  
arbetssökandes preferenser, menar vi att om Landstinget i Jönköpings län faktiskt kan erbjuda 
några av dessa attribut är det viktigt att de genom marknadskommunikation och andra kommu-
nikativa insatser förstärka attributen. På så sätt kan Landstinget förhoppningsvis skapa en 
överensstämmelse mellan image och de arbetssökandes preferenser. När en sådan överens-
stämmelse är uppnådd förstärks också företagets employer attractiveness (Berthon m.fl., 2005). 

Nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen utifrån studiens två första 
frågeställningar; 

1. Vilka attribut anser studenterna vara mest respektive minst attraktiva hos en arbetsgivare? 
2. Vilka attribut anser studenterna vara mest respektive minst troligt att Landstinget kan erbjuda som  
arbetsgivare? 

Figurerna 4-10 visar medelvärdet för varje variabel (attribut) och baseras på den  
femgradiga likertskalan som användes i enkätundersökningen. För fullständig frekvenstabell se 
bilagorna 7A-B samt 8A-B. 
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6.1.1 Värdering av employer attractiveness och Landstingets employer image 
 

Figur 4. Värdering av attraktivitet och image för totalt antalet respondenter.    

Mest attraktiva attribut enligt det totala antalet respondenter; 

• goda relationer med kollegor (4,75)  
• trygga anställningsförhållanden (4,61)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,57) 

Minst attraktiva attribut enligt det totala antalet respondenter; 

• förmåner (2,85)  
• ett bonussystem (2,93)  

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• goda relationer med kollegor (4,11)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (3,99)  
• trygga anställningsförhållanden (3,97).  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• ett bonussystem (2,02)  
• förmåner (2,27)  
• hög lön (2,34)  

 

1 2 3 4 5 

Hög lön 

Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning 

Kunna påverka de egna arbetsuppgifterna 

Förmåner 

En anställning kan leda till andra anställningar 

Goda relationer med kollegor 

Ett bonussystem 

Möjlighet att lära ut din kunskap till andra 

Uppskattning och feedback från ledning 

Trygga anställningsförhållanden 

Styra den egna arbetstiden 

Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 

Möjlighet att avancera inom organisationen 

Får användning av högskoleutbildning 

Tillfredställande arbetsmiljö 

Hur viktigt är detta attribut när du 
söker ett arbete? 

Hur troligt är det att Landstinget 
som arbetsgivare kan erbjuda detta 
attribut? 
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6.1.2 Media och kommunikationsvetenskapliga programmet 
 

 Figur 5. Värdering av attraktivitet och image, media- och kommunikationsprogrammet 

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid MKV; 

• goda relationer med kollegor (4,89)  
• intressanta och utmanande arbetsuppgifter (4,71)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,57).  

Minst attraktiva attribut enligt respondenter vid MKV; 

• ett bonussystem (2,44)  
• förmåner (2,79) 
• möjlighet att lära ut kunskap till andra (3,14) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• trygga anställningsförhållanden (4,04)  
• goda relationer med kollegor (3,93)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (3,86).  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• ett bonussystem (2,04)  
• möjlighet att styra sin egen arbetstid (2,32)  
• hög lön (2,54)  
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Hur viktigt är detta attribut 
när du söker ett arbete? 

Hur troligt är det att 
Landstinget som arbetsgivare 
kan erbjuda detta attribut? 
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6.1.3 Personalprogrammet 
 

 Figur 6. Värdering av attraktivitet och image, personalprogrammet  

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid PP; 

• goda relationer med kollegor (4,62) 
• uppskattning och feedback från ledning (4,62)  
• intressanta och utmanande arbetsuppgifter (4,60) 

Minst attraktiva attribut enligt respondenter vid PP; 

• ett bonussystem (2,52)  
• förmåner (2,81) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• trygga anställningsförhållanden (4,52)  
• goda relationer med kollegor (4,19)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (4,1)  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• ett bonussystem (1,76)  
• förmåner (2,29) och  
• hög lön (2,33). 
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Möjlighet att lära ut din kunskap till andra 

Uppskattning och feedback från ledning 

Trygga anställningsförhållanden 
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Hur viktigt är detta attribut 
när du söker ett arbete? 

Hur troligt är det att 
Landstinget som arbetsgivare 
kan erbjuda detta attribut? 
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6.1.4 Civilekonomprogrammet 
 

 Figur 7. Värdering av attraktivitet och image, civilekonomprogrammet  

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid ekonomiprogrammet; 

• goda relationer med kollegor (4,58)  
• trygga anställningsförhållanden (4,48)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,39)  

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid ekonomiprogrammet; 

• förmåner som fick medelvärdet (3,0)  
• ett bonussystem (3,03)  
• möjlighet att lära ut kunskap till andra (3,13) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• trygga anställningsförhållanden (4,03)  
• goda relationer med kollegor (4,0)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (3,52)  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• ett bonussystem (1,97)  
• förmåner (2,52) 
• hög lön (2,52) 
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Får användning av högskoleutbildning 

Tillfredställande arbetsmiljö 

Hur viktigt är detta attribut när du 
söker ett arbete? 

Hur troligt är det att Landstinget 
som arbetsgivare kan erbjuda detta 
attribut? 
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6.1.5 Datanätteknik 
 

 Figur 8. Värdering av attraktivitet och image, datanätteknik  

Mest attraktiva attribut enligt respondenter som läser datanätteknik; 

• goda relationer med kollegor (4,61)  
• intressanta och utmanande arbetsuppgifter (4,32)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,29)  

Minst attraktiva attribut enligt respondenter som läser datanätteknik; 

• ett bonussystem som fick det lägsta medelvärdet (2,54)  
• lära ut kunskap till andra (2,57)  
• förmåner (2,93) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• trygga anställningsförhållanden (4,11)  
• goda relationer med kollegor (4,07)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (3,75)  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• ett bonussystem (2,11)  
• hög lön (2,39)  
• möjlighet att styra sin egen arbetstid (2,68)  
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6.1.6 Tandhygienist 
 

 Figur 9. Värdering av attraktivitet och image, tandhygienist  

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid Tandhygienistprogrammet; 

• goda relationer med kollegor (4,79)  
• få användning av sin högskoleutbildning (4,74)  
• trygga anställningsförhållanden (4,68)  

Minst attraktiva attribut enligt respondenter vid Tandhygienistprogrammet; 

• förmåner (2,89)  
• ett bonussystem (3,37) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• få användning av kunskap från högskoleutbildning (4,37)  
• goda relationer med kollegor (4,11)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,0)  

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• förmåner (2,11)  
• ett bonussystem (2,42)  
• hög lön (2,53)  
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Hur viktigt är detta attribut när du 
söker ett arbete? 

Hur troligt är det att Landstinget 
som arbetsgivare kan erbjuda detta 
attribut? 
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6.1.7 Sjuksköterskeprogrammet 
 

 Figur 10. Värdering av attraktivitet och image, sjuksköterskeprogrammet   

Mest attraktiva attribut enligt respondenter vid Sjuksköterskaprogrammet; 

• goda relationer med kollegor (4,81)  
• trygga anställningsförhållanden (4,8)  
• tillfredsställande arbetsmiljö (4,7) 

Minst attraktiva attribut enligt respondenter vid Sjuksköterskaprogrammet; 

• förmåner (2,81) 
• ett bonussystem (3,12) 

Attribut som är mest troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• goda relationer med kollegor (4,19)  
• få användning av kunskap från högskoleutbildning (4,13)  
• möjlighet att lära ut kunskap till andra (3,98) 

Attribut som är minst troligt att Landstinget kan erbjuda som arbetsgivare; 

• förmåner (1,92)  
•  ett bonussystem (2,98)  
• hög lön (2,2) 
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Resultatet visar att de psykologiska och funktionella attributen är mer attraktiva än de 
ekonomiska för samtliga utbildningsprogram. Detta går i linje med vad tidigare forskning har  
visat. Från att människor tidigare till större del motiverades av att arbeta för betalning har senare 
forskning visat att personliga relationer och utveckling även har stor inverkan på människors  
arbetsmotivation (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Åteg m.fl., 2004). 

De ekonomiska attributen värderas lågt av samtliga utbildningsprogram, lägst av MKV studenter. 
Av de ekonomiska attributen värderas däremot hög lön som mer attraktivt än övriga, med ett 
medelvärde på 3,79 anses detta vara viktigt för respondeterna. Trots att personliga relationer och 
utveckling idag är viktiga faktorer menar Herzberg (2003) att lön fortfarande är en grundläggande 
anledning till att människor arbetar. De flesta skulle antagligen inte kunna tänka sig att arbeta 
utan lön vilket kan ses som en förklaring till att attributet hög lön har fått ett så högt medelvärde.  

Ritz och Waldner (2011) har påvisat att personer anställda inom privat sektor till större del drivs 
av yttre motivationsfaktorer så som lön och förmåner medan anställda inom offentlig sektor  
istället drivs mer av inre motivationsfaktorer. Därför fanns det innan genomförandet av  
undersökningen, en föreställning om att de ekonomiska attributen skulle värderas högre av 
utbildningar som oftare leder till anställningar inom den privata sektorn så som ekonomi och 
datanätteknik. Detta visade sig delvis vara felaktigt då tandhygienister, som med större  
sannolikhet kommer att vara anställda inom offentlig sektor, värderade bonus och hög lön som mer 
attraktiva än övriga respondenter. Dock visade det sig att datanätteknik och ekonomi var de som 
värderade samtliga psykologiska attribut lägst utav alla utbildningar.  

De attribut som utmärker sig från övriga är dels det psykologiska attributet goda relationer med 
kollegor som är värderat som det allra mest attraktiva av samtliga utbildningar. På samma sätt har 
de ekonomiska attributen förmåner och bonus värderats som allra minst attraktiva av samtliga 
utbildningar.  

De utbildningsprogram som värderar Landstingets image högre än övriga är sjuksköterskor samt 
tandhygienister (bilaga 8A-B) vilket kan förklaras med att dessa yrkeskategorier är högt repre-
senterade inom Landstinget. De har med större säkerhet övervägt Landstinget som arbetsgivare i 
framtiden och har kanske därför en tydligare och mer positiv bild av dem.  

Viktigt att notera är att Landstingets värderade image som arbetsgivare inte når upp till vad som 
anses attraktivt hos en arbetsgivare generellt (figur 4). Detta behöver nödvändigtvis inte vara 
något negativt utan kan ha flera bakomliggande orsaker. Respondenterna har kanske ingen  
relation till Landstinget och tycker därför det är svårare att värdera de olika attributen. Falkheimer 
(2001) menar att graden av involvering påverkar hur starka åsikter man har i olika frågor.  
 

Att mittenalternativet varken eller har en högre svarsfrekvens på enkätens andra sida som mäter 
Landstingets image kan därför tyda på att respondenterna inte har en klar åsikt i den frågan.  
Korrelationen mellan värderad attraktivitet och Landstingets employer image är generellt svag 
vilket kan bero på att Lanstinget idag inte arbetar med employer branding och har därför inte haft 
möjlighet att kommunicera sin employer image. Det finns en möjlighet att respondenterna i 
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första hand ser Landstinget som en instution i samhället och inte som en arbetsgivare att ta under 
övervägande.  

Trots de nämnda olikheterna i värderingarna kunde inga större skillnader identifieras mellan de 
olika utbildningsprogrammen gällande vad som anses attraktivt hos en arbetsgivare (se bilaga 7A-
B). Samma sak gäller skillnader i värdering av Landstingets image bland de olika utbildnings-
programmen (se bilaga 8A-B). Kommunikationen behöver därför inte formges på olika sätt för 
de olika utbildningsgrupperna då urvalet visat sig vara genomgående homogent. 
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6.2 Explorativ faktoranalys 
I den explorativa faktoranalysen upptäcktes fyra faktorer (tabell 6) som hade ett eigenvalue 
(egenvärde) över 1 som är den rekommenderade gränsen för vad som räknas som en korrelerad 
faktor (Pallant, 2007). Dessa fyra faktorer utgjorde 54 procent av den kumulativa variansen. 

 
Tabell 6. Eigenvalue faktoranalys 

Faktoranalysens scree plot (figur 11) visade dock att det bara var tre faktorer som stod för den 
största variansen av datan vilket även kunde utläsas i varianstabellen, tabell 6 (faktor 1 = 3,735, 
faktor 2 = 1,633, faktor 3 = 1,555). Med detta som grund samt att studien utgick från Ambler 
och Barrows (1996) tre dimensioner av ett employer brand för att mäta employer attractiveness, 
valde vi att utföra faktoranalysen med en restriktion på tre faktorer för att se om de teoretiskt  
operationaliserade variablerna föll in i samma kategorier som var fördefinierade utifrån teorin.  

 
Figur 11. Scree plot   

Mea
Rectangle
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Efter att analysen hade utförts, med tre faktorer som restriktion, undersöktes vilka variabler som 
tillhörde vilken faktor utifrån deras laddningsvärde, det vill säga hur mycket variabeln korrelerar 
med faktorn. Ju högre laddning, desto mer förklaras variablen av den bakomliggande faktorn 
(minimum laddning över 0.3, Cramer & Howitt, 2011). För att ytterligare renodla materialet, 
sorterades alla variabler utifrån den faktor där de fick högst laddningsvärde, alltså ligger alla varia-
bler i endast en faktor var vilket illustreras i tabell 7. För fullständiga tabeller se bilaga 9A-B.  

Rotated Component Matrix 

  Component 

1 2 3 
15.Tillfredsställande arbetsmiljö ,776     

9.Uppskattning och feedback 
från ledning ,669     

10.Trygga anställnings-
förhållanden ,663     

6.Goda relationer med kollegor ,639     

14.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning ,524     

8.Möjlighet att lära ut kunskap 
till andra ,507     

7.Företaget/organisationen har 
ett bonussystem   ,775   

4.Förmåner   ,665   
1.Hög lön   ,627   
11.Möjlighet att styra den egna 
arbetstiden   ,447   

2.Utvecklingsmöjligheter i form 
av utbildning   ,431   

5.En anställning på företa-
get/organisationen kan senare 
leda till anställningar på andra 
företag 

    ,791 

13.Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen     ,710 

12.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter     ,636 

3.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna     ,449 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Tabell 7. Rotated component matrix faktoranalys 
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6.2.1 Faktor 1. Psykologisk 
Den första faktorn stod för den största variansen i analysen (cirka 25 procent, tabell 6) och 
innehöll även flest variabler, sex stycken. De variabler som laddade högst på faktor 1 var 
tillfredställande arbetsmiljö, uppskattning och feedback från ledning, trygga anställningsförhållanden samt goda 
relationer med kollegor (tabell 7). Detta innebär att dessa fyra attribut förklaras mest av denna 
bakomliggande faktor. Den deskriptiva resultatredovisningen visade även att just dessa fyra  
attribut värderats högst, alltså mest attraktiva, av alla attribut i enkäten (bilaga 8A-B). Alla dessa 
attribut var operationaliserade ur Ambler och Barrows (1996) psykologiska dimension förutom 
trygga anställningsförhållanden som var operationaliserad från den ekonomiska dimensionen. I 
efterhand kan vi se att detta attribut också har psykologiska kopplingar då ordet trygghet kan 
handla mer om inre tillfredställelse än om ekonomi. Eftersom detta attribut laddade på en 
övervägande psykologiska faktor tyder det på att respondenterna också uppfattat attributet som 
psykologiskt. Utifrån detta resonemang valde vi att döpa faktor 1 till den psykologiska faktorn.  

Det fanns två attribut i den psykologiska faktorn som inte var operationaliserade från den 
psykologiska dimensionen utan från den funktionella. Dessa var användning av kunskap från  
högskoleutbildning samt möjlighet att lära ut sin kunskap till andra. Det som är värt att notera är att  
dessa attribut inte laddar lika högt på faktorn som de övriga (psykologiska attributen). De 
förklaras med andra ord inte lika mycket av denna faktor.  

Sammanfattningsvis är den psykologiska faktorn den mest attraktiva och visar i vilken 
utsträckning en individ är attraherad av en arbetsgivare som engagerar sig i sina anställda,  
erbjuder en bra arbetsmiljö och därigenom bidrar till de anställdas välmående. Denna typ av  
attribut kan tydligt härledas till den inre motivationen (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Ritz & 
Waldner, 2011). Vi kan därför konstatera att studenterna vid de sex undersökta utbildnings-
programmen vid Högskolan i Jönköping till största delen attraheras av psykologiska attribut och 
därigenom drivs av inre motivation vid valet av arbetsgivare. Teorin att människor till större del 
drivs av inre motivation (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Ritz & Waldner, 2001), stärks därför 
ytterligare genom vår undersökning. 

Den psykologiska faktorn värderades högst av tandhygienister och sjuksköterskor och lägst av 
datanätteknik, skillnaden är dock marginell (bilaga 9D).  

6.2.2 Faktor 2. Ekonomisk 
Den andra faktorn stod för den näst största variansen i analysen (cirka 11 procent, tabell 6) och 
innehöll fem variabler. De variabler som laddade högst på faktor 2 och därigenom förklaras mest 
av denna bakomliggande faktor var bonus, förmåner samt hög lön. Dessa tre attribut, som är opera-
tionaliserade utifrån Ambler och Barrows (1996) ekonomiska dimension hamnade i samma 
faktor, därför valde vi att behålla den ursprungliga benämningen ekonomisk. Dessa tre attribut 
laddade högst på den ekonomiska faktorn men var samtidigt värderade som minst attraktiva 
bland respondenterna (se bilaga 9E). Detta tyder på att den ekonomiska faktorn  
sammanfattningsvis är den minst attraktiva av de tre.  

På samma sätt som att två funktionella attribut laddade på den psykologiska faktorn laddade även 
två funktionella attribut på den ekonomiska; möjlighet att styra den egna arbetstiden samt utveck-
lingsmöjligheter i form av utbildning. Deras låga laddningsvärde (tabell 7) gör dock att det är svårare att 



 

40 

 

påstå att de kan förklaras av den ekonomiska faktorn. Däremot kan man se tydliga kopplingar till 
den yttre arbetsmotivationen. Yttre motivationsfaktorer är enligt Björklund (2001) så kallade 
”morötter” i form av löner, bonussystem eller förmåner, alltså sådant som leder till sociala eller 
materiella belöningar. Även de två funktionella attributen kan då liknas vid yttre motivation. 
Utbildning kan leda till bättre lönevillkor, medans möjlighet att styra den egna arbetstiden har en 
praktisk karaktär och båda kan därför ses som förmånliga attribut. 

Den ekonomiska faktorn som kan definieras som yttre motivation var den svagaste faktorn, alltså 
den faktor som ansågs minst attraktiv bland respondenterna. Den yttre motivationen är alltså inte 
lika stark som den inre. Detta kan vi även se i den deskriptiva resultatredovisningen som visar att 
de psykologiska och funktionella attributen är mer attraktiva än de ekonomiska.  

Den ekonomiska faktorn värderades högst av tandhygienister och lägst av medie- och 
kommunikationsstudenter, skillnaderna mellan utbildningsprogrammen är återigen marginella 
(bilaga 9E).  

6.2.3 Faktor 3. Utvecklande 
Den tredje och sista faktorn stod för den lägsta variansen i analysen men var, efter den 
psykologiska faktorn, värderad som den näst mest attraktiva (bilaga 9F). Faktorn innehöll fyra 
variabler, varav tre med högt laddningsvärde; en anställning på företaget kan leda till andra anställningar 
(funktionell), möjlighet att avancera inom företaget (ekonomisk) samt intressanta och utmanande  
arbetsuppgifter (psykologisk). Med utgångspunkt i Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner kan 
vi se att faktorn är väldigt splittrad då den innehåller ett attribut från varje. Faktorn går alltså inte 
att definiera utifrån någon specifik dimension. Det fjärde attributet möjlighet att påverka de egna  
arbetsuppgifterna (psykologisk) förklaras minst av den utvecklande faktorn då attributet hade lägst 
laddningsvärde. 

Det som är gemensamt för de tre attributen med högst laddningsvärde är att de har en tydligt ut-
vecklande karaktär, de två första på ett karriärsmässigt plan och det senare på ett mer personligt 
plan. Därav har vi valt att benämna faktorn som den utvecklande faktorn. Att denna faktor, efter 
den psykologiska, är den näst mest attraktiva går i linje med vad tidigare forskning har visat att 
personliga relationer och utveckling har stor inverkan på människors arbetsmotivation  
(Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Åteg m.fl., 2004). Här kan vi även notera att de två 
psykologiska attributen intressanta och utmanande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka de egna  
arbetsuppgifterna är de attribut som värderats mest attraktiva av dem som återfinns i den utveck-
lande faktorn (bilaga 9F) 

Attributen i den utvecklande faktorn, och därigenom faktorn i sin helhet, är svårare att definiera 
som antingen inre eller yttre motivation utan är en blandning av de båda. Utveckling på ett  
personligt plan kan härledas till den inre motivationen medans en karriärsmässig utveckling kan 
definieras som yttre motivation (Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Ritz & Waldner, 2011).  

Den utvecklande faktorn värderades högst av studenter vid personalprogrammet och lägst av 
studenter som läser datanätteknik.  
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7 Slutdiskussion 
För att uppfylla studiens syfte med att ta reda på hur employer attractiveness korrelerade med 
Landstingets employer image fick respondenterna först värdera hur viktiga 15 olika attribut var 
för dem när se sökte jobb men även hur troligt det var att Landstinget kunde erbjuda dessa genom 
en anställning. På så sätt kunde vi göra en jämförelse mellan värderad employer attractiveness och 
employer image, med hjälp av samma mätverktyg på samma population.  

Vi har kunnat konstatera att detta tillvägagångssätt inte har lyfts fram i den tidigare forskningen, 
vilket vi även anser är en lucka i forskningen kring employer branding, just avsaknaden av 
metoder för att mäta och undersöka olika dimensioner av employer branding och attractiveness.  
Utifrån detta menar vi att med vårt unika tillvägagångssätt, att skapa ett mätinstrument som mäter 
både employer attractiveness och employer image, även kunnat bidra till den inomvetenskapliga 
forskningen. Detta gör denna uppsats intressant både ur ett teoretiskt och metodutvecklande  
perspektiv.  

Likt studien av Berthon m.fl. (2005) upptäcktes det att faktorerna inte helt och hållet kunde 
renodlas till att enbart vara psykologiska, ekonomiska eller funktionella. Vår faktoranalys visade 
att två (psykologisk och ekonomisk) av de tre dimensionerna var bakomliggande faktorer till vad 
som upplevdes attraktivt hos en arbetsgivare. Vi anser därför att Ambler och Barrows (1996)  
dimensioner är en bra utgångspunkt vid skapande av ett mätverktyg som syftar till att mäta  
employer attractiveness, trots att inte alla tre var helt överförbara.  

Studien av Ritz och Waldner (2011) visar att människor i den offentliga sektorn till större delen 
drivs av inre motivation medans människor i den privata sektorn oftare drivs av yttre motivation 
vilket även stöds av Perry och Wise (1990). Vår studie har dock visat att utbildningsprogram som 
oftare leder till anställningar i den privata sektorn (som ekonomi eller datanätteknik) drivs av inre 
motivation i nästan samma utsträckning som de utbildningsprogram som ofta leder till an-
ställningar inom offentlig sektor, som exempelvis sjuksköterskor.  

De inre motivationsfaktorerna anses av Herzberg (2003) vara den största anledningen till att  
anställda upplever att de är nöjda med sitt jobb medan de yttre faktorerna istället bidrar till miss-
nöjdhet om dessa inte erbjuds. Att resultatet visar att de två faktorerna psykologisk och utveck-
lande är mer attraktiva än den ekonomiska går i linje med Herzbergs (2003) resonemang. Andra 
forskare menar även att ekonomiska och yttre attribut, är grundläggande för att behålla personal. 
Däremot att företaget visar engagemang och att anställda får möjlighet att utvecklas har stor  
inverkan på människors motivation och tillfredsställelse (Björklund, 2001; Åteg m.fl., 2004).  
     Detta kan även kopplas till Backhaus och Tikoo (2004) som menar att inre och mer symbol-
iska fördelar är kopplade till den prestige och sociala samhörighet de arbetssökande ser att en  
anställning kan leda till. Employer branding är särskilt fördelaktigt när det gäller att förmedla  
dessa inre och symboliska fördelar till presumtiva medarbetare eftersom att symboliska associa-
tioner, ideér och känslor skapar mening åt människors personlighet och sociala liv där deras  
arbete utgör en stor del (Backhaus & Tikoo, 2004).  



 

42 

 

Genom att vi kunnat utläsa tydliga skillnader mellan faktorerna och vilken sorts motivation som 
är kopplat till dem, kan vi även påstå att upplevd employer attractiveness kan härledas till  
människors arbetsmotivation. 

För att Landstinget i Jönköpings län ska kunna attrahera presumtiva medarbetare som mer eller 
mindre drivs av inre motivation behöver kommunikationen av Landstingets employer brand 
övergripande fokusera på att ha en symbolisk och personlig prägel där organisationen visar att de 
engagerar sig i sina medarbetare och deras personliga utveckling. Valet av arbetsgivare är ett val 
med hög involveringsgrad, alltså något som kräver mer eftertanke än exempelvis valet av 
tvättmedel, vilket betyder att människor ofta utgår från de känslor och minnen de förknippar 
med varumärket när de gör valet (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011).  
 
När Landstinget kommunicerar sitt employer brand kan kommunikationen med fördel ha en  
emotiv funktion vilket betyder att den riktar sig till målgruppens känslomässiga sida i motsats till en 
informativ funktion som har för avsikt att informera och vara saklig (Falkheimer, 2001). Det är dock 
viktigt att inte förkasta kommunikationen av de ekonomiska attributen då de fyller en bidragande 
funktion att behålla nuvarande personal ((Björklund, 2001; Herzberg, 2003; Åteg m.fl., 2004).  
 
Att respondenterna har värderat de yttre och mer funktionella attributen lägre än de inre och mer 
symboliska (psykologiska) attributen ska enbart ses som en fördel för Landstinget i Jönköpings 
län. Den tidigare forskningen har visat på svårigheter för företag att kunna differentiera sitt  
employer brand med hjälp av funktionella fördelar och attribut, som konkurrenterna i många fall 
också kan erbjuda presumtiva medarbetare. Forskarna förespråkar istället förmedling av inre och 
symboliska attribut. De symboliska fördelarna kan i detta fall kopplas till Landstinget i  
Jönköpings läns unika företagskultur och identitet. Det blir på så sätt betydligt svårare för 
konkurrenter, som exempelvis privat verksamhet, att imitera denna employer image. För att ta 
fram och förmedla attribut kopplade till företagskultur och identitet krävs dock en intern  
undersökning. (Backhaus & Tikoo, 2004). 
 
T-testet som utfördes (tabell 5) visade att de attribut som hade störst skillnad mellan värderad 
attraktivitet och Lanstingets image som arbetsgivare var hög lön, möjlighet att styra den egna arbetstiden, 
möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna samt uppskattning och feedback från ledning. Respondenterna 
värderar alltså dessa attribut som attraktiva men tror inte att Landstinget kan erbjuda dessa som 
arbetsgivare i lika stor utsträckning. Vid skapandet av ett EVP är det viktigt att de attribut som 
kommuniceras överensstämmer mellan image, profil och identitet (Parment & Dyhre, 2009).  
 
Här finns det tydliga luckor mellan image och profil. Om det är så att Landstinget verkligen kan 
erbjuda ovannämnda attribut, att de är en del av identiteten (vilket undersöks genom interna 
medarbetsundersökningar) och vill profilera sig på detta sätt, bör attributen också finnas med 
som en del i kommunikationen av Landstingets employer brand för att på så sätt förändra  
Landstingets image genom kommunikativa insatser (Botha m.fl., 2011, Parment & Dyhre, 2009).  
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Figur 12 som visas nedan är ett förslag på hur Landstinget i Jönköpings län kan utforma sitt EVP. 
Utifrån studiens resultat har de fem attribut som värderats mest attraktiva förts in i modellens 
potentiella profil. På samma sätt har de fem attribut som värderats mest troliga att Landstinget 
kan erbjuda som arbetsgivare förts in i modellens image. De attribut som återfinns i modellens 
alla tre delar utgör organisationens unika EVP (Botha m.fl., 2011; Moroko & Uncles, 2008;  
Parment & Dyhre, 2009).  

I detta fall visade sig attributen goda relationer med kollegor, tillfredställande arbetsmiljö samt trygga  
anställningsförhållanden vara de som ansågs vara mest attraktiva hos en arbetsgivare och även troliga 
att Landstinget kunde erbjuda som arbetsgivare, därför ligger dessa attribut i EVP:s centrala del 
och kan då med fördel lyftas fram som ledord i Landstingets kommunikation.  

 

              
Figur 12. Egen modell av Landstingets EVP utifrån Parment och Dyhres modell, 2009, s. 70. 

 
Viktigt att notera är att Landstingets identiteten ännu inte har undersökts. Som tidigare nämnt 
görs detta med fördel genom en intern medarbetarundersökning för att få fram de attribut som 
ska ingå i modellens identitetsdel och därigenom få fram ett fullständigt EVP (Parment & Dyhre, 
2009).  

De anställda på Landstinget är inte bara anställda utan även den viktigaste kommunikation-
skanalen som organisationen har (Parment & Dyhre, 2009) och det kan inte nog understrykas hur 
viktiga de är i utformandet av Landstinget image och övrigt varumärkesbyggande. Återigen bör 
det därför påpekas att den interna kommunikationen är den som borde prioriteras i ett inledande 
skede av det kommunikativa arbetet med Landstingets employer brand. Lyckas organisationen 
forma de anställdas attityder med hjälp av kommunikationen av företagets visioner och mål bildas 
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också en unik företagskultur. När de anställda och ledning arbetar mot gemensamma mål blir de 
både konkurrenskraftigt på marknaden och svåra att imitera (Backhous och Tikoo, 2004). 

Kommunikationen mellan externa grupper och anställda, som är en av företagens  
kontaktpunkter, har visat sig vara långt mer kraftfull i formandet av employer image än alla 
kommunikationsaktiviteter som företagen själva står för i syfte att påverka bilden av företaget. 
Eftersom de anställda har ett sådant starkt inflytande på företagets image är det också viktigt att 
den interna kommunikationen av ett employer brand får lika mycket utrymme som den externa 
(Backhous & Tikoo, 2004; Berthon m.fl., 2005; Knox & Freeman, 2006; Moroko & Uncles, 
2008). 

 

7.1  Slutsatser 
Slutsatserna från studien och enkätundersökningen är följande: 

• De attribut som respondenterna anser vara mest attraktiva hos en arbetsgivare är goda  
relationer med kollegor, trygga anställningsförhållanden och en tillfredställande arbetsmiljö. Dessa  
attribut kan härledas till inre motivation, därav dras slutsatsen att den inre motivationen är 
den starkaste drivkraften hos respondenterna. 
 

• Mindre attraktiva attribut hos en arbetsgivare är enligt respondenterna förmåner och bonus 
vilka kan härledas till yttre motivation. Därav menar vi att den yttre motivationskraften är 
den svagaste. 

De teorier vi tagit del av förespråkar vikten av det interna arbetet med employer branding för att 
på så sätt säkra att den externa kommunikationen överrensstämmer med vad organisationen kan 
leverera genom en anställning. Med hänsyn till ovanstående punkter har Landstinget i Jönköpings 
län ett bra utgångsläge för att formulera kommunikationen av sitt employer brand till både 
nuvarande och presumtiva medarbetare. De attraktiva attributen som även korrelerar med  
Landstingets image kan med fördel lyftas fram som ledord i kommunikationen.  
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8 Förslag till vidare forskning 
Det teoretiska intresset ligger i första hand i att göra om samma studie i sin helhet på samma 
population för att på så sätt kunna säkerhetställa mätinstrumentets kvalitet.  

Under arbetets gång uppkom en teori kring människors specifika motivation att arbeta i offentlig 
verksamhet (public service motivation, PSM) men denna teori fick tyvärr inget utrymme i studien. 
Teorin menar att människor med hög PSM är naturligt anpassade för att trivas i offentliga 
verksamheter (Ritz & Waldner, 2011), detta hade varit mycket intressant att undersöka vidare. 
Vilka är dessa människor?, kan marknaden segmenteras utifrån de här personerna? Flera  
angreppssätt hade varit möjliga, ett förslag är att kvantitativt (på liknande sätt som vår egen  
studie) mäta i vilken grad människor drivs av PSM genom att operationalisera frågor utifrån  
teorin. Detta skulle även kunna kombineras med kvalitativa intervjuer för att få mer kunskap om  
personer med hög PSM och på så sätt ges möjlighet att anpassa employer branding-arbetet för att 
nå just dessa människor. 

Ur ett praktiskt perspektiv kan vi se att studiens unika tillvägagångsätt i metod, att mäta  
attraktivitet och image samtidigt med samma mätverktyg, har gjort att vi på ett effektiv sätt  
kunnat föreslå hur delar av ett EVP kan utformas för Landstinget i Jönköpings län. Som en  
förlängning av detta finns intresse att på samma sätt, med samma verktyg, mäta Landstingets 
identitet bland de befintliga medarbetarna i organisationen och på så sätt få fram ett fullständigt 
EVP som innehåller komponenter från de tre delarna image, profil och identitet. Detta 
tillvägagångsätt kan även vara intressant för andra företag och organisationer som har för avsikt 
att påbörja arbetet med sitt employer brand.  
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10 Bilagor 
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1

Rangordna hur viktigt följande är för dig när du söker ett arbete;
(Ringa endast in ett svar per fråga)

1. Hög lön?

2. Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning?

3. Möjlighet att påverka dina egna arbetsuppgifter?

4. Förmåner (exempelvis tjänstebil, mobil etc.)?

5. Att en anställning på företaget/organisationen 

    senare kan leda till andra anställningar inom andra företag?

6. Goda relationer med kollegor?

7. Att företaget/organisationen har ett bonussystem 

    (extra pengar utöver lönen)?

8.  Att du ges möjlighet att lära ut din kunskap till andra?

9. Uppskattning och feedback från ledning?

10. Trygga anställningsförhållanden?

11. Möjlighet att styra din egen arbetstid?

12. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter?

13. Möjlighet att avancera inom företaget/organisationen?

14. Att du får användning av kunskap du fått  

      genom din högskoleutbildning?

15. Tillfredställande arbetsmiljö?

Kön:  Kvinna              Man Utbildning:

Inte alls 
viktigt

Mindre 
viktigt

Varken eller Viktigt Mycket 
viktigt
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1.A Enkäten        



Rangordna hur troligt det är att en tjänst inom Landstinget kan erbjuda dig; 
(Ringa endast in ett svar per fråga)

Del 2

Tack för din medverkan!
Önskar du ta del av uppsatsen i sin helhet är du välkommen att lämna din mail-adress (valfritt).

Mail:
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1. Hög lön?

2. Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning?

3. Möjlighet att påverka dina egna arbetsuppgifter?

4. Förmåner (exempelvis tjänstebil, mobil etc.)?

5. Att en anställning på Landstinget senare kan leda

    till andra anställningar inom andra företag/organisationer?

6. Goda relationer med kollegor?

7. Ett bonussystem? 

    (extra pengar utöver lönen)

8.  Möjlighet att lära ut din kunskap till andra?

9. Uppskattning och feedback från ledning?

10. Trygga anställningsförhållanden?

11. Möjlighet att styra din egen arbetstid?

12. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter?

13. Möjlighet att avancera inom organisationen?

14. Att du får användning av kunskap du fått  

      genom din högskoleutbildning?

15. Tillfredställande arbetsmiljö?

Inte alls 
troligt

Mindre 
troligt

 Troligt Mycket 
troligt
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Varken eller

1. B Enkäten       



2	  Kodbok	  
	  
Variabel	  1	  –	  Kön	  
Denna	  variabel	  anger	  om	  respondenten	  är	  man	  eller	  kvinna.	  	  
	  
Koder:	  
1=	  Kvinna	  
2=	  Man	  
	  
Variabel	  2	  –	  Utbildning	  
Anger	  vilket	  utbildningsprogram	  respondenten	  studerar.	  Under	  kategorin	  
sjuksköterska	  räknades	  även	  specialistinriktningarna	  röntgensjuksköterska	  och	  
biomedicinsk	  analytiker	  med	  inriktning	  klinisk	  fysiologi	  in.	  Civilekonom	  och	  
affärsjuridik	  slogs	  ihop	  till	  en	  kategori.	  
	  
Koder:	  
1=	  Sjuksköterska	  
2=	  Media	  och	  kommunikation	  
3=	  Personalvetare	  
4=	  Ekonomi/affärsjuridik	  
5=	  Datanättteknik	  
6=	  Tandsköterska	  
	  
Variabel	  3-‐17	  –	  Hur	  viktiga	  är	  vissa	  attribut	  hos	  en	  arbetsgivare	  när	  du	  
söker	  ett	  jobb?	  
Dessa	  variabler	  motsvarar	  frågorna	  på	  första	  delen	  av	  enkäten,	  alltså	  vad	  som	  
anses	  attraktivt	  hos	  en	  arbetsgivare.	  	  
	  
Koder:	  
1=	  Inte	  alls	  viktigt	  
2=	  Mindre	  viktigt	  
3=	  Varken	  eller	  
4=	  Viktigt	  
5=	  Mycket	  viktigt	  
999=	  Ej	  svarat	  
	  
Variabel	  18-‐32	  –	  Hur	  troligt	  är	  det	  att	  Landstinget	  kan	  erbjuda	  vissa	  
attribut	  som	  arbetsgivare?	  
Dessa	  variabler	  motsvarar	  frågorna	  på	  andra	  delen	  av	  enkäten,	  alltså	  vilken	  
image	  respondenterna	  har	  av	  Landstinget	  som	  arbetsgivare.	  
	  
Koder:	  
1=	  Inte	  alls	  troligt	  
2=	  Mindre	  troligt	  
3=	  Varken	  eller	  
4=	  Troligt	  
5=	  Mycket	  troligt	  
999=	  Ej	  svarat	  
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3. A-F. Cronbach´s Alpha- attraktivitet 
	  
	  
A 
Case Processing Summary 

  N % 
 Cases Valid 225 97,0 

Excludeda 7 3,0 
Total 232 100,0 

	  
B 
Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
1.Hög lön 3,79 ,725 225 
1.Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning 4,18 ,660 225 
1.Möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna 4,27 ,627 225 
1.Förmåner 2,85 ,908 225 
1.En anställning på företaget/organisationen kan 
senare leda till anställningar på andra företag 3,78 ,873 225 

1.Goda relationer med kollegor 4,77 ,472 225 
1.Företaget/organisationen har ett bonussystem 2,93 1,018 225 
1.Möjlighet att lära ut kunskap till andra 3,45 ,977 225 
1.Uppskattning och feedback från ledning 4,41 ,629 225 
1.Trygga anställningsförhållanden 4,61 ,625 225 
1.Möjlighet att styra den egna arbetstiden 3,89 ,760 225 
1.Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 4,43 ,609 225 
1.Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen 3,99 ,845 225 

1.Användning av kunskap från högskoleutbildning 4,36 ,774 225 
1.Tillfredsställande arbetsmiljö 4,59 ,592 225 
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C	  

	  
	  
	  
D 
Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 
Inter-Item Correlations ,187 -,076 ,490 ,566 -6,459 ,013 15 
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E 
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 
1.Hög lön 56,52 26,974 ,305 ,234 ,756 
1.Utvecklingsmöjligheter i form av 
utbildning 56,12 26,413 ,434 ,251 ,746 

1.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna 56,04 26,780 ,404 ,227 ,749 

1.Förmåner 57,46 25,419 ,388 ,283 ,749 
1.En anställning på 
företaget/organisationen kan senare leda 
till anställningar på andra företag 56,53 26,491 ,282 ,346 ,760 

1.Goda relationer med kollegor 55,54 27,830 ,349 ,278 ,755 
1.Företaget/organisationen har ett 
bonussystem 57,37 24,565 ,416 ,395 ,747 

1.Möjlighet att lära ut kunskap till andra 56,85 24,394 ,461 ,361 ,741 
1.Uppskattning och feedback från ledning 55,89 26,408 ,463 ,409 ,744 
1.Trygga anställningsförhållanden 

55,70 26,881 ,389 ,354 ,750 

1.Möjlighet att styra den egna arbetstiden 56,41 26,681 ,323 ,166 ,755 
1.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter 55,88 27,592 ,286 ,277 ,758 

1.Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen 56,32 25,967 ,361 ,371 ,752 

1.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning 55,94 26,885 ,288 ,254 ,758 

1.Tillfredsställande arbetsmiljö 55,72 26,595 ,466 ,433 ,745 

	  
F 
Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
60,31 29,794 5,458 15 
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4. A-F. Cronbach´s Alpha- image 
	  
A 
Case Processing Summary 

  N % 
Cases Valid 222 95,7 

Excludeda 10 4,3 
Total 232 100,0 

	  
B 
Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
2.Hög lön 2,35 ,814 222 
2.Utvecklingsmöjligheter i form av 
utbildning 3,54 ,746 222 

2.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna 3,06 ,888 222 

2.Förmåner 2,26 1,061 222 
2.En anställning på Landstinget kan 
senare leda till anställningar på andra 
företag/organisationer 

3,42 ,937 222 

2.Goda relationer med kollegor 4,11 ,729 222 
2.Landstinget har ett bonussystem 2,02 1,000 222 
2.Möjlighet att lära ut kunskap till 
andra 3,74 ,862 222 

2.Uppskattning och feedback från 
ledning 3,37 ,851 222 

2.Trygga anställningsförhållanden 
3,98 ,787 222 

2.Möjlighet att styra den egna 
arbetstiden 2,59 ,950 222 

2.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter 3,45 ,944 222 

2.Möjlighet att avancera inom 
organisationen 3,27 ,813 222 

2.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning 3,99 ,796 222 

2.Tillfredsställande arbetsmiljö 3,65 ,836 222 
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C 
	  

	  
	  
	  
D 
Summary Item Statistics 

  
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Inter-Item Correlations ,207 -,090 ,463 ,553 -5,161 ,017 15 
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E 
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 
2.Hög lön 46,46 38,992 ,378 ,320 ,780 
2.Utvecklingsmöjligheter i form av 
utbildning 45,27 38,660 ,461 ,280 ,774 

2.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna 45,75 36,812 ,547 ,404 ,766 

2.Förmåner 46,55 39,733 ,197 ,329 ,798 
2.En anställning på Landstinget kan 
senare leda till anställningar på andra 
företag/organisationer 

45,39 39,199 ,291 ,198 ,787 

2.Goda relationer med kollegor 44,70 39,368 ,393 ,279 ,779 
2.Landstinget har ett bonussystem 46,79 37,706 ,390 ,376 ,779 
2.Möjlighet att lära ut kunskap till andra 45,07 39,656 ,285 ,258 ,787 
2.Uppskattning och feedback från 
ledning 45,44 37,767 ,478 ,371 ,772 

2.Trygga anställningsförhållanden 
44,83 39,597 ,331 ,266 ,783 

2.Möjlighet att styra den egna 
arbetstiden 46,22 37,084 ,476 ,304 ,772 

2.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter 45,36 37,527 ,439 ,433 ,775 

2.Möjlighet att avancera inom 
organisationen 45,54 38,250 ,455 ,264 ,774 

2.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning 44,82 38,909 ,398 ,377 ,778 

2.Tillfredsställande arbetsmiljö 45,16 37,572 ,510 ,431 ,770 

	  	  
F 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
48,81 43,493 6,595 15 
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5. A-O. Normalfördelning av svarsfrekvens för varje fråga på enkätens första del.  
	  
A (1) 1. Hög lön 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 Valid mindre viktigt 16 6,9 6,9 6,9 

varken eller 41 17,7 17,7 24,6 
viktigt 151 65,1 65,1 89,7 
mycket viktigt 24 10,3 10,3 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

E (1) 5. En anställning på företaget/organisationen kan 
senare leda till  anställningar på andra företag 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls viktigt 2 ,9 ,9 ,9 

mindre viktigt 14 6,0 6,1 7,0 
varken eller 67 28,9 29,1 36,1 
viktigt 100 43,1 43,5 79,6 
mycket viktigt 47 20,3 20,4 100,0 
Total 230 99,1 100,0 

 Missing ej svarat 2 ,9 
  Total 232 100,0     

	  
	  

F (1) 6. Goda relationer med kollegor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 1 ,4 ,4 ,4 

varken eller 6 2,6 2,6 3,0 
viktigt 44 19,0 19,0 22,0 
mycket viktigt 181 78,0 78,0 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

B (1) 2. Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 5 2,2 2,2 2,2 

varken eller 17 7,3 7,3 9,5 
viktigt 139 59,9 59,9 69,4 
mycket viktigt 71 30,6 30,6 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

D (1) 4. Förmåner 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls viktigt 16 6,9 6,9 6,9 

mindre viktigt 59 25,4 25,4 32,3 
varken eller 108 46,6 46,6 78,9 
viktigt 41 17,7 17,7 96,6 
mycket viktigt 8 3,4 3,4 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

C (1) 3. Möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 2 ,9 ,9 ,9 

varken eller 16 6,9 6,9 7,8 
viktigt 131 56,5 56,7 64,5 
mycket viktigt 82 35,3 35,5 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     
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G (1) 7. Företaget/organisationen har ett bonussystem 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls viktigt 22 9,5 9,5 9,5 

mindre viktigt 44 19,0 19,0 28,6 
varken eller 112 48,3 48,5 77,1 
viktigt 35 15,1 15,2 92,2 
mycket viktigt 18 7,8 7,8 100,0 
Total 231 99,6 100,0  Missing ej svarat 1 ,4   Total 232 100,0     

	  
I (1) 9. Uppskattning och feedback från ledning 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 1 ,4 ,4 ,4 

varken eller 16 6,9 6,9 7,4 
viktigt 101 43,5 43,7 51,1 
mycket viktigt 113 48,7 48,9 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     

	  
K (1) 11. Möjlighet att styra den egna arbetstiden 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 10 4,3 4,3 4,3 

varken eller 50 21,6 21,6 26,0 
viktigt 126 54,3 54,5 80,5 
mycket viktigt 45 19,4 19,5 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4   Total 232 100,0     
	  
	  

J (1) 10. Trygga anställningsförhållanden 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 2 ,9 ,9 ,9 

varken eller 11 4,7 4,7 5,6 
viktigt 62 26,7 26,7 32,3 
mycket viktigt 157 67,7 67,7 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

H (1) 8. Möjlighet att lära ut kunskap till  andra 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls viktigt 9 3,9 3,9 3,9 

mindre viktigt 29 12,5 12,5 16,4 
varken eller 73 31,5 31,5 47,8 
viktigt 94 40,5 40,5 88,4 
mycket viktigt 27 11,6 11,6 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

L (1) 12. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 1 ,4 ,4 ,4 

varken eller 11 4,7 4,8 5,2 
viktigt 106 45,7 46,1 51,3 
mycket viktigt 112 48,3 48,7 100,0 
Total 230 99,1 100,0  Missing ej svarat 2 ,9 

  Total 232 100,0     



	   10	  

M (1) 13. Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 10 4,3 4,3 4,3 

varken eller 56 24,1 24,1 28,4 
viktigt 95 40,9 40,9 69,4 
mycket viktigt 71 30,6 30,6 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
O (1) 15. Tillfredsställande arbetsmiljö 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre viktigt 1 ,4 ,4 ,4 

varken eller 10 4,3 4,3 4,7 
viktigt 76 32,8 32,8 37,5 
mycket viktigt 145 62,5 62,5 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

N (1) 14. Användning av kunskap från 
högskoleutbildning 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls viktigt 1 ,4 ,4 ,4 

mindre viktigt 4 1,7 1,7 2,2 
varken eller 24 10,3 10,3 12,5 
viktigt 84 36,2 36,2 48,7 
mycket viktigt 119 51,3 51,3 100,0 
Total 232 100,0 100,0   
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6. A-O. Normalfördelning av svarsfrekvens för varje fråga på enkätens andra del. 
	  
A (2) 1. Hög lön 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 24 10,3 10,3 10,3 

mindre troligt 127 54,7 54,7 65,1 
varken eller 60 25,9 25,9 90,9 
troligt 19 8,2 8,2 99,1 
mycket troligt 2 ,9 ,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
	  
C	  (2) 3. Möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 8 3,4 3,5 3,5 
mindre troligt 57 24,6 24,8 28,3 
varken eller 88 37,9 38,3 66,5 
troligt 71 30,6 30,9 97,4 
mycket troligt 6 2,6 2,6 100,0 
Total 230 99,1 100,0 

 Missing ej svarat 2 ,9 
  Total 232 100,0     

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

B (2) 2. Utvecklingsmöjligheter i form av utbildning 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mindre troligt 20 8,6 8,7 8,7 
varken eller 85 36,6 36,8 45,5 
troligt 111 47,8 48,1 93,5 
mycket troligt 15 6,5 6,5 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     

D	  (2) 4. Förmåner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 67 28,9 29,0 29,0 
mindre troligt 70 30,2 30,3 59,3 
varken eller 59 25,4 25,5 84,8 
troligt 34 14,7 14,7 99,6 
mycket troligt 1 ,4 ,4 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     
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E 2) 5. En anställning på Landstinget kan senare leda till  
anställningar på andra företag/organisationer 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 6 2,6 2,6 2,6 

mindre troligt 36 15,5 15,5 18,1 
varken eller 66 28,4 28,4 46,6 
troligt 106 45,7 45,7 92,2 
mycket troligt 18 7,8 7,8 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
G (2) 7. Landstinget har ett bonussystem 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 87 37,5 37,5 37,5 

mindre troligt 77 33,2 33,2 70,7 
varken eller 47 20,3 20,3 90,9 
troligt 19 8,2 8,2 99,1 
mycket troligt 2 ,9 ,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
I (2) 9. Uppskattning och feedback från ledning 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 7 3,0 3,0 3,0 

mindre troligt 26 11,2 11,2 14,2 
varken eller 82 35,3 35,3 49,6 
troligt 106 45,7 45,7 95,3 
mycket troligt 11 4,7 4,7 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  

F (2) 6. Goda relationer med kollegor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mindre troligt 5 2,2 2,2 2,2 

varken eller 33 14,2 14,2 16,4 
troligt 125 53,9 53,9 70,3 
mycket troligt 69 29,7 29,7 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

H (2) 8. Möjlighet att lära ut kunskap till  andra 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 5 2,2 2,2 2,2 

mindre troligt 12 5,2 5,2 7,3 
varken eller 62 26,7 26,7 34,1 
troligt 114 49,1 49,1 83,2 
mycket troligt 39 16,8 16,8 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

J (2) 10. Trygga anställningsförhållanden 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 1 ,4 ,4 ,4 
mindre troligt 10 4,3 4,3 4,8 
varken eller 41 17,7 17,7 22,5 
troligt 123 53,0 53,2 75,8 
mycket troligt 56 24,1 24,2 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     



	   13	  

K (2) 11. Möjlighet att styra den egna arbetstiden 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 26 11,2 11,3 11,3 
mindre troligt 88 37,9 38,1 49,4 
varken eller 72 31,0 31,2 80,5 
troligt 42 18,1 18,2 98,7 
mycket troligt 3 1,3 1,3 100,0 
Total 231 99,6 100,0  Missing ej svarat 1 ,4   Total 232 100,0     

	  
	  
M (2) 13. Möjlighet att avancera inom organisationen 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 5 2,2 2,2 2,2 

mindre troligt 34 14,7 14,7 16,8 
varken eller 105 45,3 45,3 62,1 
troligt 77 33,2 33,2 95,3 
mycket troligt 11 4,7 4,7 100,0 
Total 232 100,0 100,0   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

L (2) 12. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid inte alls troligt 8 3,4 3,5 3,5 

mindre troligt 26 11,2 11,3 14,8 
varken eller 73 31,5 31,7 46,5 
troligt 101 43,5 43,9 90,4 
mycket troligt 22 9,5 9,6 100,0 
Total 230 99,1 100,0 

 Missing ej svarat 2 ,9   Total 232 100,0     

N (2) 14. Användning av kunskap från högskoleutbildning 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 2 ,9 ,9 ,9 
mindre troligt 8 3,4 3,5 4,3 
varken eller 39 16,8 16,9 21,2 
troligt 124 53,4 53,7 74,9 
mycket troligt 58 25,0 25,1 100,0 
Total 231 99,6 100,0 

 Missing ej svarat 1 ,4 
  Total 232 100,0     
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O (2) 15. Tillfredsställande arbetsmiljö 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inte alls troligt 4 1,7 1,7 1,7 
mindre troligt 11 4,7 4,8 6,5 
varken eller 76 32,8 32,9 39,4 
troligt 111 47,8 48,1 87,4 
mycket troligt 29 12,5 12,6 100,0 
Total 231 99,6 100,0  Missing ej svarat 1 ,4   Total 232 100,0     
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7. A-B. Frekvenstabeller. Medelvärde på respektive attribut utifrån utbildning, enkätens först del. 
	  
A 
Attribut	  1-‐7	  

Utbildning 1.Hög lön 
2.Utvecklingsmöjligheter i 

form av utbildning 

3.Möjlighet att påverka 
de egna 

arbetsuppgifterna 4.Förmåner 

5.En anställning på 
företaget/organisationen 

kan senare leda till 
anställningar på andra 

företag 
6.Goda relationer med 

kollegor 

7.Företaget/ 
organisationen har ett 

bonussystem 
Sjuksköterska Mean 3,86 4,26 4,25 2,81 3,51 4,81 3,12 

N 105 105 105 105 103 105 105 
Media och kommunikation Mean 3,50 4,14 4,25 2,79 4,04 4,89 2,44 

N 28 28 28 28 28 28 27 
Personalprogrammet Mean 3,67 4,33 4,43 2,81 4,29 4,62 2,52 

N 21 21 21 21 21 21 21 
Ekonomi och juridik Mean 3,77 3,90 4,30 3,00 4,06 4,58 3,03 

N 31 31 30 31 31 31 31 
Datanätteknik Mean 3,75 4,14 4,04 2,93 3,68 4,61 2,54 

N 28 28 28 28 28 28 28 
Tandhygienist Mean 4,05 4,26 4,53 2,89 3,79 4,79 3,37 

N 19 19 19 19 19 19 19 
Total Mean 3,79 4,19 4,27 2,85 3,77 4,75 2,93 

N 232 232 231 232 230 232 231 
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B 
Attribut	  8-‐15	  

8.Möjlighet att lära ut 
kunskap till andra 

9.Uppskattning och 
feedback från ledning 

10.Trygga 
anställningsförhållanden 

11.Möjlighet att styra 
den egna arbetstiden 

12.Intressanta och 
utmanande 

arbetsuppgifter 

13.Möjlighet att avancera 
inom 

företaget/organisationen 

14.Användning av 
kunskap från 

högskoleutbildning 
15.Tillfredsställande 

arbetsmiljö 
3,70 4,50 4,80 4,02 4,40 3,83 4,61 4,70 
105 104 105 104 104 105 105 105 

3,14 4,43 4,46 3,61 4,71 4,18 4,18 4,57 
28 28 28 28 28 28 28 28 

3,52 4,62 4,43 4,19 4,60 4,33 4,24 4,43 
21 21 21 21 20 21 21 21 

3,13 4,26 4,48 3,65 4,26 4,26 3,94 4,39 
31 31 31 31 31 31 31 31 

2,57 4,11 4,29 3,68 4,32 3,79 3,93 4,29 
28 28 28 28 28 28 28 28 

4,05 4,37 4,68 4,00 4,42 3,95 4,74 4,74 
19 19 19 19 19 19 19 19 

3,44 4,41 4,61 3,89 4,43 3,98 4,36 4,57 
232 231 232 231 230 232 232 232 
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8. A-B. Frekvenstabeller. Medelvärde på respektive attribut utifrån utbildning, enkätens andra del. 
	  
A 
Attribut	  1-‐7	  

Utbildning 1.Hög lön 

2.Utvecklings-
möjligheter i form av 

utbildning 

3.Möjlighet att 
påverka de egna 
arbetsuppgifterna 4.Förmåner 

5.En anställning på 
Landstinget kan 
senare leda till 

anställningar på andra 
företag/organisationer 

6.Goda relationer med 
kollegor 

7.Landstinget har ett 
bonussystem 

Sjuksköterska Mean 2,20 3,55 3,16 1,92 3,23 4,19 1,98 
N 105 104 104 105 105 105 105 

Media och kommunikation Mean 2,54 3,57 2,89 2,82 3,75 3,93 2,04 
N 28 28 28 28 28 28 28 

Personalprogrammet Mean 2,33 3,71 2,95 2,29 3,67 4,19 1,76 
N 21 21 21 21 21 21 21 

Ekonomi och juridik Mean 2,52 3,45 2,71 2,52 3,29 4,00 1,97 
N 31 31 31 31 31 31 31 

Datanätteknik Mean 2,39 3,36 2,96 2,86 3,71 4,07 2,11 
N 28 28 28 28 28 28 28 

Tandhygienist Mean 2,53 3,47 3,39 2,11 3,32 4,11 2,42 
N 19 19 18 18 19 19 19 

Total Mean 2,34 3,52 3,04 2,27 3,41 4,11 2,02 
N 232 231 230 231 232 232 232 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   18	  

B 
Attribut	  8-‐15	  

8.Möjlighet att lära ut 
kunskap till andra 

9.Uppskattning och 
feedback från ledning 

10.Trygga 
anställningsförhållanden 

11.Möjlighet att styra 
den egna arbetstiden 

12.Intressanta och 
utmanande 

arbetsuppgifter 

13.Möjlighet att 
avancera inom 
organisationen 

14.Användning av 
kunskap från 

högskoleutbildning 
15.Tillfredsställande 

arbetsmiljö 
3,98 3,49 3,79 2,61 3,89 3,24 4,13 3,69 

105 105 104 104 104 105 104 104 

3,46 3,29 4,04 2,32 2,93 3,18 3,86 3,71 

28 28 28 28 28 28 28 28 

3,90 3,24 4,52 2,86 3,38 3,62 4,10 3,95 

21 21 21 21 21 21 21 21 

3,39 3,39 4,03 2,58 2,83 3,19 3,52 3,29 

31 31 31 31 30 31 31 31 

3,29 3,00 4,11 2,68 2,89 3,11 3,75 3,36 

28 28 28 28 28 28 28 28 

3,79 3,63 3,89 2,63 3,63 3,16 4,37 4,00 

19 19 19 19 19 19 19 19 

3,73 3,38 3,97 2,60 3,45 3,24 3,99 3,65 

232 232 231 231 230 232 231 231 
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9. A-F. Faktoranalys. 
	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   B	  
Component Matrixa 

  Component 

1 2 3 
9.Uppskattning och feedback 
från ledning ,641     

15.Tillfredsställande arbetsmiljö ,632 -,439   

8.Möjlighet att lära ut kunskap 
till andra ,608     

10.Trygga 
anställningsförhållanden ,554 -,407   

2.Utvecklingsmöjligheter i form 
av utbildning ,536     

3.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna ,521     

6.Goda relationer med kollegor ,504 -,361   

4.Förmåner ,454 ,442 ,331 
14.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning ,422 -,350   

11.Möjlighet att styra den egna 
arbetstiden ,403     

5.En anställning på 
företaget/organisationen kan 
senare leda till anställningar på 
andra företag 

,372 ,534 -,457 

13.Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen ,456 ,522   

7.Företaget/organisationen har 
ett bonussystem ,497   ,597 

12.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter ,401   -,562 

1.Hög lön ,368   ,493 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

Rotated Component Matrixa 

  Component 

1 2 3 
15.Tillfredsställande arbetsmiljö 

,776     

9.Uppskattning och feedback från 
ledning ,669     

10.Trygga anställningsförhållanden 
,663     

6.Goda relationer med kollegor 
,639     

14.Användning av kunskap från 
högskoleutbildning ,524     

8.Möjlighet att lära ut kunskap till 
andra ,507 ,397   

7.Företaget/organisationen har ett 
bonussystem   ,775   

4.Förmåner   ,665   
1.Hög lön   ,627   
11.Möjlighet att styra den egna 
arbetstiden   ,447   

2.Utvecklingsmöjligheter i form av 
utbildning   ,431 ,305 

5.En anställning på 
företaget/organisationen kan senare 
leda till anställningar på andra företag     ,791 

13.Möjlighet att avancera inom 
företaget/organisationen     ,710 

12.Intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter     ,636 

3.Möjlighet att påverka de egna 
arbetsuppgifterna     ,449 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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C 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 
1 ,702 ,541 ,463 
2 -,697 ,390 ,601 
3 -,144 ,745 -,651 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

	  
D 

Faktor 1. 
Psykologisk 

15. Tillfreds-
ställande 

arbetsmiljö 

9. 
Uppskattning 
och feedback 
från ledning 

10. Trygga 
anställnings- 
förhållanden 

6. Goda 
relationer 

med kollegor 

14.Användning 
av kunskap från 

högskole-
utbildning 

8. Lära ut 
kunskap till 

andra TOTAL 
Sjuksköterska 

4,7 4,5 4,8 4,81 4,61 3,7 4,52 

Media och  
kommunikation 4,57 4,43 4,46 4,89 4,18 3,14 4,28 

Personalprogrammet 
4,43 4,62 4,43 4,62 4,24 3,52 4,31 

Ekonomi och juridik 
4,39 4,26 4,48 4,58 3,94 3,13 4,13 

Datanätteknik 
4,29 4,11 4,29 4,61 3,93 2,57 3,97 

Tandhygienist 
4,74 4,37 4,68 4,79 4,74 4,05 4,56 

Total 
4,57 4,41 4,61 4,75 4,36 3,44 4,36 
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E 

Faktor 2. 
Ekonomisk 7. Bonus 4. Förmåner 1. Hög lön 

11. Styra den egna 
arbetstiden 

2. Utvecklingsmöjligheter i form 
av  

utbildning TOTAL 
Sjuksköterska 

3,12 2,81 3,86 4,02 4,26 3,61 

Media och  
kommunikation 

2,44 2,79 3,50 3,61 4,14 3,3 

Personalprogrammet 

2,52 2,81 3,67 4,19 4,33 3,5 

Ekonomi och juridik 

3,03 3,00 3,77 3,65 3,90 3,47 

Datanätteknik 

2,54 2,93 3,75 3,68 4,14 3,4 

Tandhygienist 

3,37 2,89 4,05 4,00 4,26 3,71 

Total 
2,93 2,85 3,79 3,89 4,19 3,53 
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F  

Faktor 3. 
Utvecklande 

5. En anställning kan 
leda till andra 
anställningar 

13. Möjlighet att 
avancera i företaget 

12. Intressanta och 
utmanande 

arbetsuppgifter 
3. Möjlighet att påverka de 

egna arbetsuppgifterna TOTAL 
Sjuksköterska 

3,51 3,83 4,40 4,25 4 

Media och  
kommunikation 4,04 4,18 4,71 4,25 4,3 

Personalprogrammet 

4,29 4,33 4,60 4,43 4,41 

Ekonomi och juridik 

4,06 4,26 4,26 4,30 4,22 

Datanätteknik 

3,68 3,79 4,32 4,04 3,96 

Tandhygienist 

3,79 3,95 4,42 4,53 4,17 

Total 
3,77 3,98 4,43 4,27 4,11 

	  




