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Förord 
Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till fortsatt intresse i ämnet employer branding och att 
den kan inspirera fler att lära sig mer om vikten av det arbetet.  
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga respondenter som ställt upp i vår 
undersökning. Vi är tacksamma över att ni har tagit er tid och bidragit med värdefulla 
resonemang till studien. Ett extra stort tack till personalen på landstinget som bidragit med sin 
kunskap i ämnet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Tuula Bergqvist som har väglett och handlett oss genom 
uppsatsskrivandet och därigenom kommit med värdefulla tankar och åsikter från början till 
slut. Slutligen vill vi tacka opponenterna som bidragit med konstruktiv kritik vilket har lett 
oss fram till en bättre uppsats.  
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Ailin Mirkhandan & Sofia Erikson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att ta reda på hur arbetet med employer branding går till inom 
vården samt hur viktigt arbetsgivarvarumärket är för generation Y. Det ska även tas reda på 
vad som gör en arbetsgivare attraktiv ur sjuksköterskestudenters perspektiv. I denna 
undersökning används ett kvalitativt metodval där intervjuer har genomförts med 
respondenter från ett landsting och sjuksköterskestudenter på ett universitet. Resultatet från 
undersökningen visar att landstinget aktivt arbetar med employer branding på ett långsiktigt 
sätt utifrån en strategisk plan i ett samarbete mellan HR-avdelningen och 
kommunikationsenheten. Resultatet visar även att arbetsgivarvarumärket är viktigt för 
generation Y och att de ställer krav på en arbetsgivares värderingar och varumärke. Slutligen 
visar även resultatet att sjuksköterskestudenter finner vissa egenskaper mer attraktiva än andra 
i val av arbetsgivare, samt att det finns specifika attribut som är signifikanta för just 
sjuksköterskor.  
 
 
 
Nyckelord: employer branding, generation Y, arbetsgivarvarumärke, attraktiva arbetsgivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................... 2 
1.2 Frågeställningar .......................................................................................................................... 2 
1.3 Avgränsning ............................................................................................................................... 2 
1.4 Disposition ................................................................................................................................. 2 

2 Teoretisk referensram ........................................................................................................... 3 
2.1 Innebörden av Employer Branding ........................................................................................... 3 
2.2 Att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ........................................................................ 4 

2.2.1 Värderingar och företagskultur ............................................................................................... 4 
2.2.2 Medarbetarlöfte ....................................................................................................................... 5 

2.3 Attraktiva arbetsgivare och attraktiva medarbetare ............................................................... 7 
2.3.1 Attraktiva arbetsgivare ............................................................................................................ 7 
2.3.2 Extern process ......................................................................................................................... 9 
2.3.3 Den nya generationen på arbetsmarknaden .......................................................................... 10 

2.4 Employer branding i praktiken ................................................................................................ 12 
2.4.1 Employer branding steg för steg ........................................................................................... 12 
2.4.2 HR-rollen i employer branding ............................................................................................. 13 

3 Metod .................................................................................................................................... 15 
3.1 Val av metod ............................................................................................................................ 15 
3.2 Utformning av intervjuguide .................................................................................................... 16 
3.3 Urval ........................................................................................................................................ 17 
3.4 Presentation av respondenter ................................................................................................... 18 
3.5 Genomförande av intervjuer .................................................................................................... 19 
3.6 Transkribering .......................................................................................................................... 20 
3.7 Analysmetod ............................................................................................................................ 20 
Tabell 1. Analysprocess. ................................................................................................................ 21 
3.8 Etik ........................................................................................................................................... 21 
3.9 Kvalitetskriterier ...................................................................................................................... 22 

4 Analys .................................................................................................................................... 24 
4.1 Hur arbetet med employer branding går till ........................................................................... 24 

4.1.1 Samarbete mellan HR och kommunikation .......................................................................... 24 
4.1.2 Hur arbetsgivaren tänker kring employer branding och attraktivitet .................................... 25 
4.1.3 Kompetensförsörjning ........................................................................................................... 27 
4.1.4 Employer branding inifrån organisationen ........................................................................... 28 

4.2 Vikten av arbetsgivarvarumärke för generation Y ................................................................ 31 
4.2.1 Värderingar ........................................................................................................................... 31 
4.2.2 Varumärke ............................................................................................................................. 32 

4.3 Attraktivitet hos en arbetsgivare enligt blivande sjuksköterskor ......................................... 33 
4.3.1 Allmänna egenskaper ............................................................................................................ 33 
4.3.2 Handledning .......................................................................................................................... 35 
4.3.3 Kompetensutveckling ........................................................................................................... 36 

5 Slutsatser och diskussion ..................................................................................................... 38 
5.1 Slutsatser .................................................................................................................................. 38 
5.2 Diskussion ................................................................................................................................ 39 



 

5.3 Förslag till framtida forskning ................................................................................................. 39 

6 Referenslista ......................................................................................................................... 40 

Bilaga 1: intervjuguide till HR-avdelning ............................................................................ 43 

Bilaga 2: intervjuguide till kommunikationsenheten .......................................................... 45 

Bilaga 3: intervjuguide till sjuksköterskestudenter ............................................................. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1 Inledning 
Arbetskraften i Sverige är mer välutbildad än någonsin. Sedan år 1990 har antalet studenter på 
universitets- och högskolenivå ökat med mer än 50 procent enligt en studie från SCB (2017). 
Det innebär att 27 procent av Sveriges befolkning idag har en eftergymnasial utbildning om 
man jämför med år 1990 då enbart 11 procent innehade en högre utbildning. Med detta som 
utgångspunkt, ökar den nya generationens chanser på arbetsmarknaden i form av fler 
möjligheter till karriärvägar.  
 
I samband med att det finns fler karriärvägar för den nya generationen ökar också 
konkurrensen bland arbetsgivare att vara tilltalande för nya medarbetare. Konkurrensen 
handlar inte bara om att lyckas attrahera kompetent personal, utan det handlar även om att 
kunna behålla kompetensen inom organisationen. Den offentliga sektorn har stora problem 
med att tilltala generation Y1 som nu tar plats på arbetsmarknaden. I en undersökning som 
fackförbundet Vision (2014) har gjort framgår att endast 13 procent av de tillfrågade tror att 
de kan finna ett intressant jobb inom den offentliga sektorn och endast en av tio förknippar 
offentlig sektor med personlig utveckling. Om man jämför lönefrågan i undersökningen är det 
fyra procent som svarar att de tror att de kan få en tillfredsställande lön inom kommun och 
landsting, jämfört med 60 procent som tror att de kan få en tillfredsställande lön inom den 
privata sektorn.  
 
Vad kan man då som arbetsgivare göra för att vara attraktiv för morgondagens medarbetare?  
Arbetet med employer branding är en nyckelfaktor för organisationer att vara 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, attrahera nya medarbetare men även för att bevara 
den befintliga kompetensen. Med tanke på de associationer studenter har kring offentlig 
sektor enligt Visions undersökning från 2014 kan det ge goda resultat om man arbetar med sitt 
arbetsgivarvarumärke.  
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare på dagens arbetsmarknad krävs mer än att bara finnas 
och kunna erbjuda arbete och lön. Man måste jobba aktivt med sitt employer brand, alltså 
verksamhetens varumärke. Backhaus & Tikoo (2004, s 502 & 505) förklarar att 
verksamhetens varumärke inte enbart handlar om vilka varor och tjänster som erbjuds utan så 
mycket mer - det handlar om vilka associationer omgivningen har kring organisationen. 
Dyhre och Parment (2009, s 69) beskriver också att varumärket grundar sig i verksamhetens 
företagskultur, visioner, värderingar och mål som även går hand i hand med hur arbetsgivare 
arbetar med sitt Customer Social Responsibility (CSR). Vidare förklarar Dyhre och Parment 
(2013, s 66) att svårigheterna för arbetsgivare att sticka ut blir allt mer påtagliga. Generation 
Y bryr sig inte enbart om de frågor som handlar om lön, utan de är dessutom intresserade av 
hur företaget arbetar med hållbarhet på ett långsiktigt plan. Det handlar dels om att se över sitt 
ekologiska fotavtryck men också vad företagen har för värderingar och intern kultur.  

                                                   
1Personer födda på 80- och 90-talet 
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Den offentliga vårdverksamheten i Sverige brottas ständigt med en problematik kring 
personalbrist, negativa rubriker i media och långa vårdköer. Landstingen konkurrerar med 
både privata aktörer, kommuner men också andra länder inom EU om arbetskraften. Nyckeln 
till att attrahera och behålla den nya generationens arbetstagare är att ha ett tydligt varumärke 
som implementeras av de anställda och som även ger positiva associationer i samhället som 
stort.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur arbetet med employer branding går till 
från ett utvalt landstings perspektiv samt hur viktigt arbetsgivarvarumärket är för generation 
Y. För att få ytterligare en dimension av förståelse förklaras även vad som gör en arbetsgivare 
attraktiv utifrån sjuksköterskestudenters perspektiv.  

1.2 Frågeställningar 

 
-   Hur arbetas det med employer branding inom ett landsting i Sverige? 

 
-   Hur viktigt är arbetsgivarvarumärket för generation Y?  

 
-   Hur är en arbetsgivare attraktiv enligt blivande sjuksköterskor?  

1.3 Avgränsning 

För att kunna genomföra studien på bästa sätt valde vi att göra vissa avgränsningar. Den första 
gränsdragningen vi gjorde var att inte fokusera på arbetet med intern employer branding utan 
enbart det externa arbetet som vänder sig ut från organisationen. Vidare valde vi att avgränsa 
studien till att se hur HR-avdelningen samarbetar med kommunikationsenheten på det valda 
landstinget, inte hur hela den offentliga sektorn arbetar. Slutligen valde vi att endast fokusera 
på sjuksköterskestudenter som läser näst sista eller sista terminen av sin utbildning med 
anledning av att de är närmast arbetsmarknaden.  

1.4 Disposition  

Nästkommande avsnitt är en teorigenomgång där det redogörs för olika teorier och tidigare 
forskning inom ämnet kring employer branding. Avsnitt tre i uppsatsen handlar om en 
redogörelse för den valda metoden för uppsatsen och en kortare metoddiskussion. I avsnitt 
fyra följer en analys av det material vi har fått fram. Slutligen kommer det att presenteras 
vilka slutsatser vi kommit fram till och föras en avslutande diskussion kring ämnet.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer det att redovisas vilka olika teorier som ligger till grund för den 
kommande analysen av hur ett landsting i Sverige arbetar med employer branding. Exempel 
på vad som kommer tas upp är vikten av en organisations varumärke, hur det byggs upp och 
hur det implementeras i verksamheten. Det kommer även redogöras för organisationers 
värderingar och företagskultur i samband med hur organisationer arbetar med sitt 
medarbetarlöfte. Vidare kommer det presenteras hur organisationen är en attraktiv 
arbetsgivare och hur de attraherar och behåller kompetens inom organisationen. Arbetet med 
employer branding leder vidare till en redogörelse för generation Y ska attraheras av 
arbetsgivare, men också hur HR på ett aktivt sätt ska arbeta med employer branding. De 
teorier som följer i detta kapitel kommer sedan att ligga till grund för intervjuguiden.  

2.1 Innebörden av Employer Branding 
För att få en förståelse för vad employer branding innebär är det nödvändigt att ta fram en 
definition av begreppet. Dyhre och Parment (2013, s 11) förklarar att forskarna Simon Barrow 
och Tim Ambler myntade uttrycket “employer branding” redan under 90-talet och 
definitionen är “ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en 
anställning innebär och som arbetsgivaren identifieras med”. För att förklara det närmare kan 
det sägas att det handlar om arbetsgivarens varumärke och vad det förknippas med. 
Associationer till varumärket sker ur flera olika aspekter, exempelvis genom lön, 
anställningsförmåner, karriärutveckling och status (Dyhre & Parment 2013, s 11). Det kan 
även vara viktigt att få en förståelse för hur varumärke ska definieras, och Grönroos (2007, s 
330) beskriver det som “ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på 
ett tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares”.  
 
Barrow och Mosley (2005, s 57) berättar om utvecklingen av ordet “varumärke” och hur det 
har evolverat under flera år. Förr associerade människor ordet varumärke med varor och 
tjänster medan det idag har utvecklats till något med en egen identitet som kan ha ett bra eller 
dåligt rykte. De förklarar vidare vikten av att ha ett starkt varumärke och att det kan leda till 
att lojaliteten bland kunder ökar, företagens vinster ökar, företagen kan expanderas och 
utvecklas och det kommer även att behålla medarbetarnas driv och lojalitet gentemot 
företaget. Vidare förklarar författarna att innebörden av att ha ett starkt varumärke kan 
jämföras med offentliga människor och hur viktigt det är för att behålla sin plats i 
strålkastarljuset. Det personliga varumärket blir allt mer betydelsefullt för att fortsätta vara 
relevant, för att företag ska vilja samarbeta med en och för att behålla ens följare. Samma sak 
gäller för företag och andra organisationer som arbetar gentemot kunder. 
 
Barrow och Mosley (2005, s 64) förklarar att de som strategiskt arbetar med att utveckla ett 
varumärkes vision, verkligen lägger ner tid och analyserar de viktigaste och mest 
grundläggande delarna av varumärket. De trycker på att det kan vara en fara när arbetet med 
organisationens varumärke enbart utgår från en modell och den vision som finns om hur 
omgivningen ska uppfatta och uppleva varumärket. De största bristerna är oftast att 
organisationer lägger mindre fokus på att ta reda på hur det faktiskt landar och hur 
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omgivningen upplever varumärket. Det är viktigt att tänka på utfallet i praktiken av 
varumärket, att det inte enbart är något som låter bra i teorin utan att det faktiskt fungerar. 
Annars finns risken att organisationen upplevs som motsägelsefull och oärlig då verkligheten 
inte stämmer överens med det som utlovats. Dahlqvist och Melin (2010, s 82) redogör också 
för vikten av varumärkeskännedom och hänvisar till undersökningar som visar att det finns en 
stark korrelation mellan att vara medveten om ett varumärke sedan tidigare och att uppleva 
hög kvalitet i samband med varumärket när individen kommer i kontakt med det. 
Undersökningen visar också att om konsumenten upplever hög kvalitet kopplat till 
varumärket, ökar förtroendet för var organisationen arbetar med. Backhaus och Tikoo (2004, s 
503) beskriver dock att det finns en skillnad mellan varumärke och employer branding. De 
förklarar att ett varumärke är mer riktat mot ett företags eller en organisations kunder, medan 
employer branding riktar sig mer mot medarbetare internt eller potentiella arbetstagare som 
organisationen senare vill rekrytera.  

2.2 Att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke   
Vi har sett att en stor del av arbetet med employer branding börjar internt i organisationen. 
Det handlar om att ha tydliga värdegrunder, en stabil och fungerande företagskultur, visioner 
och mål för verksamheten men också vad man lovar till sina medarbetare. 

2.2.1 Värderingar och företagskultur  

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ha starka och tydliga värderingar, 
framför allt för att det ökar förtroendet för organisationen hos medarbetarna. Enligt en 
undersökning från Ennova (Saxeby, 2012) framkommer det att företagen kan tjäna mycket på 
att ha tydliga värderingar. Wikström och Martin (2012, s 24) talar om att starka värderingar 
har tendenser att attrahera medarbetare och får dem att känna tilltro till ledningen och att de 
fattar riktiga beslut. Medarbetarna känner då stolthet för företaget och detta stärker 
företagskulturen som i sin tur gör det lättare att attrahera nya medarbetare till organisationen. 
Wikström och Martin (2012, s 24) förklarar vidare att H&M, IKEA och Google är bland de 
mest attraktiva arbetsplatserna att arbeta på och det har inte med lönen att göra, utan det är på 
grund av deras starka affärsidé och lockande företagskultur. Det blir också allt mer 
nödvändigt för den nya generationen på arbetsmarknaden att företag och organisationer 
arbetar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) och som innebär att arbetsgivaren 
tar ett socialt ansvar i världen. Saxeby (2012) påpekar att om ett företag inte arbetar med sitt 
CSR kan deras rykte försämras då de främsta ambassadörerna för organisationen är 
medarbetare som upplever stolthet över att tillhöra sin arbetsgivare. Dyhre & Parment (2013, 
s 66) förklarar också att ju mer medvetna människor blir, desto viktigare blir det att 
arbetsplatsen stämmer överens med individens egna värderingar. Det är till exempel inte 
attraktivt att arbeta på ett företag som inte tar hänsyn till jordens resurser och utnyttjar dem på 
fel sätt eller inte tar sitt ekologiska ansvar. 
 
Wikström och Martin (2012 s 25) förklarar skillnaden mellan dagens och morgondagens 
arbetstagare, och att det inte längre är som förr i tiden då människan till störst del arbetade för 
lönen. Nuförtiden är medarbetarna mer värderingsorienterade och lönen är inte längre den 
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största prioriteringen. Företagskulturen spelar större roll och medarbetarna vill känna ett syfte 
med sitt arbete och de vill främst av allt arbeta med organisationer som arbetar med sunda 
värderingar. Wikström och Martin (2012, s 27) talar även om värdet av en stark företagskultur 
och hur det kan vara avgörande för företagets framgång. Det är företagskulturen som ofta 
skiljer organisationerna från varandra, och det är genom kulturen möjligheten finns att 
särskilja sig från mängden och verkligen sticka ut.  
 
Wikström och Martin (2012 s 27) förklarar att företagskulturen är svår att ta efter för 
konkurrenterna, därför är det väldigt viktigt att ha ett vinnande koncept som sedan leder till en 
god företagskultur i organisationerna. Att implementera en företagskultur i en organisation är 
ingen enkel uppgift och det kan ofta bli fel. Ofta brister arbetet med företagskulturen när 
ledningen i organisationen går in i processen och sätter upp värdegrunder som de anser är 
lämpliga. Sedan lämnas detta över till någon som ska implementera kulturen i organisationen 
och det största misstaget som sker är att man tror att kulturen ska komma in i företaget lika 
fort som värderingarna togs fram. Det är nödvändigt att se till att kulturen inte lever sitt egna 
liv, utan den måste stämma överens med de uppsatta visioner, mål och strategier. De talar 
även om hur viktigt det är med nyckelpersoner som VD:n och företagsledningen för att skapa 
förtroende och kunna förverkliga och införa kulturen på bästa och smidigaste sätt. Om det 
sker ovanifrån, speciellt från VD:n skapas det ett gott och seriöst intryck hos medarbetarna 
och de blir mer mottagliga för att ta efter.  

2.2.2 Medarbetarlöfte 

För att som arbetsgivare vara attraktiv och på ett aktivt sätt arbeta med sitt employer brand för 
nuvarande och framtida medarbetare är det betydelsefullt att arbetsgivarna arbetar med sitt 
EVP som betyder Employer Value Proposition. Det kan översättas till medarbetarlöfte och 
innebär vad arbetsgivaren lovar sina medarbetare. Det ska vara någonting som omfattas av de 
nuvarande medarbetarna på arbetsplatsen, men också det första som möter nya anställda eller 
andra personer som kan tänkas vara intresserade av företaget. Dyhre & Parment (2013, s 93) 
anser att EVP kan vara en grundpelare till att bli framgångsrik med sitt varumärke som 
arbetsgivare. De förklarar vidare att EVP bygger på företagets identitet, profil och image. 
Identiteten handlar om att förstå hur organisationen är, att förstå sina medarbetare och hur 
medarbetarna själva har förståelse för organisationen, men också ifall de är villiga att bli 
ambassadörer för verksamheten. Profilen handlar om hur företaget vill uppfattas, både som 
organisation och som arbetsgivare. Det handlar till stor del om framtidsorientering och 
anledningen till det är för att ledningen bör ha en tydlig bild om var organisationen är på väg. 
Imagen är otroligt central för organisationens employer brand och det handlar till störst del 
om hur organisationen uppfattas av omgivningen. Företag kan till exempel genomföra 
undersökningar via fokusgrupper som kan vara tänkbara medarbetare i framtiden där de får 
svara på hur de ser på organisationen som arbetsgivare. Dock är det inte enbart viktigt att få 
fram vad fokusgrupper tycker om organisationen utan även omgivningen som helhet och 
kanske framför allt nätverk som har stort inflytande, exempelvis sociala medier och press 
(Dyhre & Parment, 2013, s 101f; Dyhre 2017, s 4ff). Ju mer dessa tre faktorer (identitet, profil 
och image) går ihop med varandra, desto enklare blir det för organisationen att kommunicera 
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vem man är som arbetsgivare på ett sätt som är trovärdigt, och det leder i sin tur till ett 
tydligare arbete med employer branding.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Egen tolkning av IPI-modell med inspiration från Dyhre & Parment (2013 s 
102) 
 
Dyhre och Parment (2013, s 101ff) framtagning av EVP kan jämföras med hur Brockbank och 
Ulrich (2007 s 91f) beskriver arbetet. De tar upp sju punkter i sin modell: vision, möjligheter, 
incitament, inverkan, gemenskap, kommunikation och flexibilitet. Den första punkten är 
vision som innebär att medarbetarna ska känna stolthet och delaktighet i organisationen. Detta 
ska genomföras genom att organisationen har en klar bild över hur tillvägagångssättet med 
arbetsprocessen ska vara i framtiden. Nästa punkt är möjligheter som handlar om hur 
medarbetarna ska få chans att utvecklas i sin karriär men också på ett personligt plan. I 
slutändan ska det leda till att medarbetarna bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Incitament 
är den tredje punkten som tas upp och handlar om att medarbetarna ska få rättvisa villkor på 
arbetsplatsen i form av exempelvis lön och andra förmåner. Den fjärde punkten är inverkan 
och syftet är att arbetet som utförs ska vara meningsfullt även externt sett från organisationen. 
Gemenskapen anspelar på att medarbetarna ska ha en teamkänsla och inte enbart arbeta 
individuellt. Det ska finnas en känsla av tillhörighet och samvaro med kollegorna. Den sjätte 
punkten är kommunikation och är en nödvändig del för att få organisationen att gå runt på ett 
smidigt sätt. Kommunikation i alla organisationer innebär att alla i företaget får ta del av 
information som distribueras ut. Den sista punkten som författarna tar upp är flexibilitet och 
den berör organisationen och dess arbetsmiljö. Det ska vara möjligt för medarbetarna att 
förhålla sig till olika situationer och kunna ha en mängd flexibilitet på arbetet för att 
underlätta arbetets gång. Det kan handla om flexibilitet när det kommer till arbetsuppgifterna 
och arbetstiderna.   
 
Dyhre och Parments (2013, s 101) beskrivning av arbetet med EVP är på ett mer övergripande 
plan, de beskriver inte detaljer i arbetsprocessen lika mycket som Brockbank och Ulrich 

Identitet	  

Profil	   Image	  
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(2007, s 91f) gör. Att endast dela upp arbetet i tre steg kan även göra det enklare att förstå 
arbetet på ett generellt sätt utan att behöva förstå hur arbetet går till på detaljnivå. Brockbank 
och Ulrich (2007, s 91f) har brutit ned processen i flera steg vilket gör att den på så sätt blir 
enklare att applicera för företag på sin verksamhet. Ska man implementera något i en 
organisation kan det krävas att förstå helheten bakom processen och inte bara vara medveten 
om hur tillvägagångssättet ska vara ur ett större perspektiv. Vidare lägger Brockbank och 
Ulrich (2007, s 91f) mer fokus på kommunikation och flexibilitet vilket kan anses vara två 
viktiga faktorer för ett framgångsrikt arbete och som inte är att glömma när organisationen 
vill arbeta med sitt employer brand.  

2.3 Attraktiva arbetsgivare och attraktiva medarbetare  

Likaväl som det är viktigt för arbetsgivaren att vara attraktiv på arbetsmarknaden, upplever vi 
att det är lika viktigt för den nya generationens medarbetare att uppfattas som attraktiva. 
Generation Y och Z är de som tar plats på arbetsmarknaden inom de kommande åren och det 
är de som är företagens nya medarbetare. 

2.3.1 Attraktiva arbetsgivare 

Någonting som är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare är att få en ökad kunskap om 
vad som faktiskt är ett attraktivt arbete ur en medarbetares perspektiv. Berthon et. al. (2005, s 
156) definierar hur en attraktiv arbetsgivare är som “de föreställda fördelar som en potentiell 
medarbetare ser i att arbeta för en specifik organisation”. Vidare menar författarna att ju mer 
attraktiv en arbetsgivare upplevs ur en potentiell medarbetares perspektiv, desto starkare blir 
organisationens varumärke.  
 
Åteg et al. (2004, s 31ff) har gjort en undersökning där det har tagits fram en modell över 
attraktivt arbete. Modellen består av tre huvudkategorier som sedan specificerats i olika 
mindre kategorier. Nedan har vi valt att göra en egen tolkning av modellen där vi har plockat 
ut de delar vi anser är mest relevanta för att förklara närmare hur innehållet kan beskrivas 
kring vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Figur 2. Egen tolkning av Attraktivt arbete med inspiration från Åteg et al. (2004, s 35) 
 
Åteg et al. (2004 s 35ff) redogör för att kategorierna i modellen är attraktivt arbetsinnehåll, 
attraktiva arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. Kategorin attraktivt arbetsinnehåll 
består av det faktiska arbetet. Det handlar till exempel om huruvida tempot i arbetet är lågt 
eller intensivt, ifall det finns utrymme för självbestämmande över hur arbetet ska utföras och 
hur varierande arbetsuppgifter arbetstagaren har. Kategorin innefattar även det fysiska arbetet 
som till exempel har att göra med att undvika arbets- och belastningsskador.  
 
Författarna (2004 s 35ff) menar vidare att de attraktiva arbetsförhållandena är den kategori 
som exempelvis innefattar relationer och de sociala kontakterna på arbetsplatsen, arbetstiden 
och huruvida den går att påverka men också hur det ser ut med möjlighet till semester och 
liknande. Ledarskap ingår också här och det handlar om hur förtroendet och 
kommunikationen ser ut, hur uppmuntrande cheferna är gentemot medarbetarna men också 
vilket utrymme som ges till inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen. Det är oftast 
innehållet i denna kategori som syftar till diskussionen om employer branding och vad de 
potentiella medarbetarna anser är viktigt när de väljer arbetsplats.  
 
Åteg et al. (2004, s 35ff) förklarar att den tredje kategorin handlar om arbetstillfredsställelse. 
Den består av exempelvis stimulans, som innebär att medarbetaren känner sig tillfredsställd, 
att arbetet är utmanande, utvecklande och intressant. Att medarbetaren känner sig eftertraktad 
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innebär en känsla av att besitta rätt kompetens, att det arbetet som utförs är viktigt och att 
individen upplever sig behövd på arbetsplatsen. Status som också går under grenen för 
arbetstillfredsställelse handlar mer om stolthet, framgång och en yrkesidentitet, att 
arbetstagaren vill identifiera sig med sitt arbete för att känna stolthet över det hen gör. 
 
Åteg et al. (2004, s 35f) redovisar för innehållet av attraktivt arbete och Dyhre och Parment 
(2013, s 22) förklarar vidare hur viktigt arbetet med employer branding är inom kommuner 
och landsting med tanke på bristen av arbetskraft inom vården. Ett exempel som tas upp är ett 
län i Sverige där det fanns ett behov av att rekrytera barnläkare, och efter att annonsen 
publicerats var det inte en enda sökande. I annonsen framgick tydligt att tjänsten innebar en 
bonus rent ekonomiskt men trots detta fanns inget intresse hos arbetssökande att söka denna 
tjänst. När en tjänst inte kan tillsättas måste en tillfällig lösning hittas fram till att vakansen 
tillsätts. Den tillfälliga lösningen resulterar ofta i att läkare hyrs in vilket är en kortsiktig 
lösning på problemet och det är även en kostsam lösning. Dyhre och Parment (2013, s 22) 
menar att det finns en korrelation och att det visar den rådande bristen på arbetskraft inom 
vården.  
 
Statistiska Centralbyråns studie (2017) “Trender och prognoser: befolkningen, utbildningen, 
arbetsmarknaden med sikte på år 2035” har sedan 2011 indikerat på en stor brist inom 
området hälso- och sjukvård och social omsorg på gymnasial nivå. Redan då fanns det en 
efterfrågan som översteg tillgången med 45 procent när det gällde personer som hade en 
gymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård och det misstänktes att den dåvarande bristen 
skulle öka och inte kunna täcka upp det framtida behovet och efterfrågan. I prognosen från 
2017 uppmärksammas för första gången sedan början av 2000-talet att en majoritet av 
arbetsgivarna märker av den stora bristen på personer med gymnasial vård- och 
omsorgsutbildning vid rekrytering. Fram tills 2035 förväntas bristen även att öka med ca 140 
000 när det gäller personer med gymnasial utbildning.  

2.3.2 Extern process 

Wikström & Martin (2012, s 36ff) redogör för att processen med employer branding börjar 
internt på företaget. För att lyckas attrahera rätt medarbetare måste arbetsgivaren säkerställa 
att det EVP som man utger sig för att ha, stämmer överens med det faktiska som 
organisationen står för. Det handlar om att värderingar, visioner och företagskulturen är vad 
organisationen strävar efter att den ska vara. Först efter att den interna processen med 
employer branding fungerar kan den externa påbörjas, även fast de båda mer eller mindre går 
hand i hand. Det externa arbetet med employer branding tar som sagt avstamp i den interna 
processen med arbetet. Det bör göras en noggrann analys av den målgrupp som är aktuell att 
vända sig till för att verkligen förstå vad som är viktigt för just dem, men också för att få 
klarhet i hur budskapet och varumärket ska kommuniceras. När det finns en förståelse för vem 
som är mottagare av budskapet blir det enklare att koppla ihop organisationens efterfrågan 
och behov med vilken kompetens som erbjuds av målgruppen  
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Backhaus och Tikoo (2004, s 502 & 505) förklarar att en av grunderna till hur en organisation 
når ut med sitt employer branding-arbete är vilken association individen har till företaget. 
Eftersom den externa processen med employer branding riktar sig till potentiella nya 
medarbetare är just deras association till organisationen en avgörande faktor. Dahlqvist och 
Melin (2010, s 2f) förklarar att en av de viktigaste associationerna individer har till ett 
varumärke är kvaliteten. Den påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis hur organisationen 
arbetar med kommunikation men också hur serviceinriktad verksamheten är och hur 
kundbemötandet är i praktiken. Målet för en organisation är att omgivningens intryck och 
associationer ska resultera i en image som är positiv, stark och konkurrenskraftig.  
 
Image är ett stort problem som den offentliga sektorn ständigt brottas med. Det förmedlas ofta 
en viss bild av offentliga verksamheter i media av att de är ineffektiva, att processer tar lång 
tid, att det är dåligt skött och kostar mycket pengar. Dahlqvist & Melin (2010, s 2f) menar att 
även om det inte behöver betyda att det är sant, har bilden många gånger kunnat levereras 
utan att bli emotsagd. För att ändra på den bild som finns av offentliga verksamheter krävs att 
det börjar arbetas med att utveckla sitt varumärke och bli tydligare med sitt budskap. Det 
finns även tidigare studier som pekar på att att arbetsgivarens image jämförs med en potentiell 
medarbetares egna personlighet, behov och värderingar, och stämmer bilden överens med den 
uppfattning individen har om sig själv ökar chansen att attraheras av organisationen och i sin 
tur söker sig dit för arbete (Parment & Dyhre 2009, s 69; Backhaus & Tikoo 2004, s 507).  

2.3.3 Den nya generationen på arbetsmarknaden 

Dyhre och Parment (2013, s 23f) förklarar att 27 procent av den svenska befolkningen arbetar 
inom den offentliga sektorn och fram tills år 2020 gjordes en beräkning över att det skulle 
behöva rekrytera 420 000 nya medarbetare. Cirka 300 000 av de som är arbetsföra inom den 
offentliga sektorn förväntas gå i pension fram till år 2020. Dyhre och Parment (2013, s 23f) 
försöker med dessa siffror visa vikten av att Sveriges kommuner och landsting behöver agera 
fort och anstränga sig för att attrahera nya medarbetare för att försöka minska gapen mellan 
generationerna. Wikström och Martin (2012 s 14 & 35) redovisar att den nya generationen, 
eller generation Y som den även kallas, inte kan lockas och attraheras enbart genom reklam. 
Generation Y går hand i hand med nästkommande generation som kallas generation Z2. Som 
Dyhre och Parment (2013, s 66) tidigare nämnt är även CSR ett viktigt ämne för generation 
Y. I följande avsnitt kommer det att fokuseras på generation Y.  
 
Den nya generationen fokuserar mycket på att bygga upp sitt egna varumärke. Att bygga upp 
sitt varumärke och marknadsföra sig själva i bland annat sina sociala medier är väldigt viktigt 
då de känner den största lojaliteten till just sig själva. Zide et al. (2014) förklarar att sociala 
medier även har ett stort inflytande i rekryteringsprocessen då processen blir mer effektiv 
både för sökande och för arbetsgivare. Dyhre och Parment (2013, s 59) förtydligar detta 
påstående genom att redovisa att den nya generationen inte känner någon större tilltro till 
vissa rekryteringstjänster som exempelvis Arbetsförmedlingen. Dagens medarbetare litar mer 
på att de kan få ett jobb genom deras vänner eller genom sin egna förmåga att söka jobb än att 
                                                   
2 Personer födda strax innan och efter år 2000 
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gå via jobbförmedlare som Arbetsförmedlingen. Anledningen till att den nya generationen 
avstår från att ta hjälp av Arbetsförmedlingen är för att de inte litar på dess förmåga att hitta 
jobb åt dem, detta på grund av att Arbetsförmedlingen ofta kan ha en negativ konnotation i 
sociala medier. Vidare förklarar Dyhre och Parment (2013, s 59) att arbetsgivare börjar bli 
medvetna om att den nya generationen inte söker arbete på forum som Arbetsförmedlingen 
och därför börjar de allt oftare ta hjälp av större bemanningsföretag som vet med säkerhet vart 
unga vänder sig till när de söker arbete.  
 
Dyhre och Parment (2013, s 62) berättar även att den nya generationen ständigt håller ögonen 
öppna för nya jobbmöjligheter vilket gör att arbetsgivare kan uppfatta dem som illojala, till 
skillnad från den tidigare generationen då medarbetarna ofta stannade kvar i samma företag 
under en längre period om flera år. Idag är det mycket lättare att söka jobb genom att förvara 
sitt CV i olika databaser som meddelar när det finns lediga tjänster ute samt gör det lättare att 
hitta intressanta arbetsgivare. Zide et al. (2014) menar att arbetstagare som använder sig av 
sociala medier får ett ständigt flöde av jobbannonser vilket även bidrar till att de 
uppmärksammas på vad som finns tillgängligt på arbetsmarknaden. Arbetsgivare idag måste 
ständigt arbeta med att visa fördelarna och utvecklingsmöjligheterna hos sitt företag för att 
motivera dagens medarbetare till att välja ens företag och stanna kvar och utvecklas där.  
 
Kompetensutveckling är en viktig del av employer branding. Wikström & Martin (2012, s 
83f) redogör för undersökningar om vad som gör att en arbetsgivare är attraktiv ur en 
medarbetares perspektiv och där framkommer att kompetensutveckling alltid står högt upp på 
listan tillsammans möjligheter till personlig utveckling. Det är tydligt att företag som inte 
satsar på att erbjuda kompetensutveckling kommer att väljas bort av potentiella medarbetare. I 
samband med att det råder brist på kompetens inom många olika verksamheter, ökar också 
kraven på arbetsgivaren och det leder i sin tur till att arbetsgivarna måste vara beredda att 
erbjuda mer än tidigare för att behålla sina medarbetare. För att få utvecklingsmöjligheter på 
en arbetsplats krävs det ofta att arbetstagaren har arbetat hos en arbetsgivare i några år för att 
visa att det är värt att göra en satsning som är relaterad till kompetensutveckling. (Dyhre & 
Parment (2013, s 62) vidare förklarar att istället för att stanna hos en arbetsgivare i flera år tar 
dagens medarbetare saken i egna händer och utvidgar deras kompetens och kunskap för att 
vara så attraktiv som möjligt och kunna få jobb hos fler än en typ av arbetsgivare. 
 
En viktig faktor för att kunna attrahera medarbetare är att som arbetsgivare visa vilka 
möjligheter och karriärvägar som finns inom ens organisation. Dyhre och Parment (2013, s 
69) redovisar att medarbetare tenderar att lockas och stanna kvar i företaget istället för att se 
över sina andra potentiella arbetsgivare, om det i första hand kommuniceras vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns på den faktiska arbetsplatsen. Om medarbetarna inte känner 
till vilka möjligheter som kan finnas på arbetsplatsen kan det vara svårmotiverat att stanna 
kvar, men om karriärvägarna är tydliga blir det mer aktuellt att leta nya jobb hos samma 
arbetsgivare. Vidare förklaras det om hur arbetsgivaren kan tydliggöra olika karriärvägar för 
medarbetarna och att allas karriärvägar ser olika ut, beroende på organisationen och hur den 
arbetar är vissa karriärvägar längre än andra. Dyhre och Parment (2013, s 70) anger ett 
exempel på ett industriföretag där företaget valde att erbjuda olika karriärvägar för att 
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attrahera nya medarbetare samt för att sticka ut från resten av konkurrenterna. Som på de 
flesta företagen kunde arbetstagarna endast klättra upp på chefstrappan och detta var en väg 
som inte lockade alla inom företaget, vilket ledde till att flera lämnade organisationen. För att 
försöka behålla och locka medarbetare beslutade sig företaget för att skapa tre parallella 
karriärvägar: en specialistkarriär, en projektledarkarriär och en traditionell chefskarriär. Detta 
skapade större intresse i verksamheten då det fanns flera möjliga karriärvägar för olika typer 
av människor. I dagens samhälle är det dessutom enklare än någonsin tidigare att skaffa sig ny 
kunskap och utveckla sin kompetens på eget initiativ med hjälp av internet och andra nätverk. 
Wikström & Martin (2012, s 85) förklarar att det gör att företag och organisationer måste 
kunna erbjuda kreativa och utmanande karriärmöjligheter för sina medarbetare. Detta för att 
säkerställa att kompetensen stannar inom organisationen och inte går vidare till en ny 
arbetsgivare.  

2.4 Employer branding i praktiken 

En stor del av det praktiska arbetet med employer branding hanteras av HR-avdelningarna, 
oftast med hjälp av andra avdelningar som kan kommunicera budskapet. Processen med 
employer branding-arbetet sker i flera steg och vi tror att det är viktigt att man går igenom alla 
stadier av arbetet grundligt för att hitta sitt arbetsgivarvarumärke på arbetsmarknaden. 

2.4.1 Employer branding steg för steg 

Backhaus och Tikoo (2004, s 502f) presenterar att det finns en trestegsprocess för HR- 
avdelningar när det gäller employer branding. Stegen är att hitta en värdegrund, att 
marknadsföra sin organisation och implementera det man kommit fram till internt i 
organisationen. Det första steget är att företaget skapar en värdegrund som är väldigt viktig då 
den ska genomsyra och kunna hittas i varumärket. Värdegrunden skapas genom att gå igenom 
organisationens koncept, kultur, vilka kvalifikationer deras medarbetare har, hur det 
strategiskt arbetar samt hur de vill framställas och vad de vill erbjuda potentiella nya 
medarbetare. Värdegrunden står till grund för vad organisationen står för och vad den kan 
erbjuda dess medarbetare.  
 
Efter att organisationen har kommit fram till en klar och tydlig värdegrund är det dags att 
marknadsföra denna och presentera för bemanningsföretag och potentiella medarbetare. 
Backhaus och Tikoo (2004, s 502f) menar att denna typ av extern marknadsföring främst är 
till för att attrahera och locka nya medarbetare till ens organisation men det är även till för att 
stärka och göra omgivningen medvetna om ens varumärke.  
 
Backhaus & Tikoo (2004, s 503) förklarar att det sista steget som en HR-avdelning kan arbeta 
med är den interna marknadsföringen och att implementera denna i den faktiska 
organisationen. Detta är ett steg som Wikström och Martin (2012 s 28) förklarar att det ofta 
kan gå fel till för att det är problematiskt att verkställa det som ska utgöra företagets DNA i 
själva organisationen. Nu är det upp till bevis för HR och organisationen att visa alla, speciellt 
sina nuvarande medarbetare och sina potentiella medarbetare att organisationen kan hålla alla 
löften och uppfylla allt som utlovats till medarbetarna.    
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Schødt (2012, s 151) redogör för ytterligare en punkt i praktiskt arbete med employer 
branding som är värd att nämnas. Hon beskriver att när någon som innehar en tjänst inom 
organisationen ska sluta, är det nyttigt att låta den personen vara med och utforma 
platsannonsen för den kommande vakansen. Personen som innehar tjänsten har mest kunskap 
och insikt i vad som krävs för arbetet och på så sätt hjälps organisationen framåt i 
rekryteringsprocessen. En annan punkt som kan vara speciellt betydelsefull för potentiella 
medarbetare är att organisationen uppdaterar sina sociala medier, men det är även viktigt att 
organisationens hemsida är uppdaterad med korrekt information och att besökaren där får en 
verklig bild av hur det är att vara en del av den organisationen.  
 
Wikström och Martin (2012, s 40f) ger några exempel på hur man som arbetsgivare kan 
arbeta med sina sociala medier för att nå ut till potentiella medarbetare. Det gäller främst när 
organisationen vill nå ut till generation Y som vi tidigare nämnt är en generation som är aktiv 
på sociala medier och använder de typer av plattformar till att söka jobb. Ett konkret tips 
Wikström och Martin (2012, s 41) ger är att man som arbetsgivare ska försöka ge någon typ 
av exklusivitet till de som söker upp företaget via deras sociala medier. Det kan handla om att 
erbjuda något som inte hemsidan gör. Ett annat tips är att ständigt vara tillgänglig och 
kontaktbar. Att potentiella medarbetare kan få svar snabbt på sina frågor via sociala kanaler är 
dessutom gynnsamt för verksamhetens EVP och ger en positiv bild av organisationens 
varumärke. Att vara aktiv i de sociala nätverkskanalerna som finns blir alltmer betydelsefullt 
och organisationerna gynnas enbart positivt av att ligga i framkant med teknologin.  

2.4.2 HR-rollen i employer branding  

Schødt (2012, s 43ff) förklarar vikten av HR och i de olika rollerna som kan HR kan ta sig an 
på en arbetsplats. Hon ger exempel på olika arbetsuppgifter och roller inom HR-arbetet och 
menar att det kan vara administrativt arbete, att en HR-person kan vara en stöttande pelare åt 
medarbetarna, att HR-personal är viktig för organisationen vid ett förändringsarbete men 
också att arbeta strategiskt tillsammans med ledningen inom organisationen.  
 
Wikström och Martin (2012, s 15) talar om HR-rollen när det kommer till employer branding 
och att det idag ställs höga krav på den som innehar HR-rollen. Tilliten till HR har blivit allt 
större och det har blivit vanligare att delegera ansvar och frågor till HR-chefen istället för att 
det ska hamna hos någon i ledningen. Wikström och Martin (2012, s 16) menar att HR har fått 
en mer inflytande roll på strategisk nivå och hittills har denna roll hamnat hos de som innehar 
en högre position i organisationen och som har fått den kompetensutveckling som krävs för 
att hantera sådana frågor. Wikström och Martin (2012, s 16) presenterar ett citat från en HR-
chef i en stor amerikansk koncern för att visa den nya platsen som HR börjar få, “Nowadays 
we have a place at the CEO’s table and actually get to run the conversation more and more 
often”. 
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Dyhre (2017, s 10) förklarar att arbetet med employer branding från HR-avdelningens sida 
underlättas om det sker tillsammans med en kommunikationsavdelning. Kommunikationen är 
mycket avgörande och att gemensamt arbeta med en avdelning som är inriktad på det kommer 
underlätta arbetet. Att ta en genväg förbi kommunikationen blir oftast väldigt mycket mer 
kostsamt i slutändan. Vidare menar Dyhre (2017, s 10) att det som är viktigt att tänka på är 
vad man som arbetsgivare ska kommunicera ut, vilket arbetsgivarerbjudande man har. Det ska 
kommuniceras vad som är attraktivt med just den verksamhet som representeras och vad som 
gör en unik på arbetsmarknaden. Denna typ av kommunikation grundar sig i Employee Value 
Proposition och om den grunden är sanningsenlig och stabil kommer kommunikationen med 
employer branding-arbetet slå starkare.  
 
Ett sätt för HR att arbeta med employer branding på ett aktivt sätt i praktiken är att skapa ett 
samarbete mellan flera olika aktörer. Genom att marknadsföra organisationen på institutioner 
där potentiella medarbetare finns ökar igenkänningsfaktorn. Till exempel för landstingen hade 
hela rekryteringsprocessen kunnat förbättras om det fanns ett tydligt samarbete mellan 
aktörerna. Det kan handla om att det regionala sjukhuset till vilket det är aktuellt att rekrytera 
nyutbildad personal till, samarbetar med Universitetet där sjuksköterskor utbildar sig och med 
aktören som anställer sjuksköterskor till sjukhuset. Heilmann (2010, s 140) menar att ett 
sådant samarbete skulle till exempel kunna handla om att ha olika typer av event eller synas 
på mässor som är relevanta för studenterna. Dyhre (2017, s 11) påpekar också att offentliga 
verksamheter som kommuner och landsting i allt större utsträckning har börjat synas på 
karriärdagar och andra typer av events som är till för att låta arbetsgivare och framtida 
arbetstagare träffas. Det är ett bra sätt för arbetsgivarna att ta reda på vad målgruppen söker 
och är intresserad av samtidigt som man visar upp sig och marknadsför organisationen.   
 
Med hjälp av detta teoriavsnitt vill vi ta reda på hur ett landsting i Sverige arbetar för att 
attrahera blivande sjuksköterskor. Vi vill se hur de arbetar med sitt varumärke, hur viktigt 
varumärket är i sitt arbete med employer branding, vad de har för tankar kring ämnet och hur 
deras arbetssätt går till. Morgondagens medarbetare tillhör generation Y och landstingen i 
Sverige behöver aktivt arbeta med åtgärder för att attrahera, rekrytera och behålla dem.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens valda metod. Det kommer att motiveras 
varför metoden har valts för att kunna besvara frågeställningarna på bästa sätt, hur 
utformningen av intervjuguiden har gått till och hur tillvägagångssättet gällande urvalet av 
respondenterna sett ut. Vidare kommer det redogöras en kortare presentation av samtliga 
respondenter som deltar i studien samt genomförandet av intervjuerna. Därefter förklaras hur 
det insamlade materialet har behandlats under transkriberingen följt av de etiska aspekterna 
som det tagits hänsyn till under studien. Slutligen presenteras vilka kvalitetskriterier som 
beaktats följt av vilken metod som valts för att analysera insamlat material.  

3.1 Val av metod 

Uppsatsens studie har en kvalitativ ansats och den valda datainsamlingstekniken är 
intervjuform. Bryman & Bell (2017, s 63) förklarar att ett kvalitativt metodval är att föredra 
om det finns ett intresse i att se hur respondenterna uppfattar världen eller vilken livssyn de 
har. Genom en kvalitativ undersökning fångas individernas uppfattningar och tolkningar 
bättre än vad de gör i en kvantitativ undersökning. En kvalitativ ansats är även att föredra om 
forskaren vill nå respondenterna på djupet och få en större förståelse för deras tankar och 
känslor kring det som undersöks. För att besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet 
med undersökningen anser vi att det kvalitativa metodvalet är mest lämpligt då 
intervjupersonerna kommer kunna ge oss en ökad förståelse för hur arbetet med employer 
branding går till. Det har dessutom genomförts intervjuer med både arbetsgivarrepresentanter 
från ett landsting i Sverige och potentiella arbetstagare som studerar till sjuksköterskor. Att få 
de två olika gruppernas syn på arbetet med employer branding ger ytterligare en dimension av 
förståelse kring vikten av arbetet. Anledningen till att vi valde landsting och 
sjuksköterskestudenter berodde på att vi ville se hur arbetet kring arbetsgivarvarumärket såg 
ut inom offentlig sektor och specifikt inom hälso- och sjukvård. Bryman & Bell (2017, s 166) 
menar att en kvantitativ forskningsmetod grundas mer i objektivitet och handlar om insamling 
av numeriska data vilket inte hade passat för den typ av undersökning vi ville genomföra.  
 
När det gäller den kvalitativa metoden finns det en hel del styrkor och svagheter. En viktig 
aspekt som gjorde att vi valde denna metod var för att få en djupare förståelse och inblick för 
hur respondenterna upplever det fenomenet som vi har valt att undersöka. En kvantitativ 
metod hade inte gett oss samma resultat och vi hade inte haft möjligheten att få utförliga och 
heltäckande svar då det inte är möjligt att ställa följdfrågor på samma sätt som om det går att 
göra i en intervjusituation. Den kvalitativa metoden gör att studien blir mer flexibel och att det 
finns utrymme för förändring. Möjligheten att ändra frågor och frågeområden fanns under 
hela intervjuprocessen men när det gäller kvantitativ metod finns inte samma möjlighet då det 
kan handla om enkäter som eventuellt redan skickats iväg.  
 
Patel och Davidsson (2011, s 82) förklarar att vara på plats under intervjun också är en stor 
fördel när det gäller den kvalitativa metoden. Det ger ett tillfälle att reda ut potentiella 
missförstånd kring intervjufrågorna. Respondenten får möjlighet att ställa frågor om personen 
upplever att något är otydligt för att kunna svara på frågan och det finns utrymme för 
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upprepningar för att få så korrekt svar som möjligt. Vid en kvantitativ metod ges inte samma 
chans då de som ansvarar för studien oftast inte befinner sig på samma plats som 
respondenterna för att det kan minska validiteten för studien, och då finns inte chansen att 
ställa frågor om det uppkommer tvivel kring en fråga.  
 
Författarna Bryman och Bell (2017, s 393) menar att forskarens roll kan vara en svaghet i den 
kvalitativa ansatsen på grund av att det lätt kan bli subjektiv. Det innebär att personen kan gå 
in i studien med en viss förförståelse för vad man vill ha svar på och hur svaren ska vara 
utformade. Inför studien hade vi inte tillräcklig kunskap om ämnet employer branding och 
därför anser vi inte att det fanns någon förförståelse som kunde påverka studien. Ytterligare 
en svaghet gällande kvalitativ metod kan vara att respondenterna inte känner sig bekväma att 
berätta sanningen och öppna upp sig då de inte känner förtroende för den som intervjuar och 
detta kan göra att svaren inte blir sanningsenliga. 
 
Bryman och Bell (2017, s 393) förklarar vidare att den största svagheten som den kvalitativa 
metoden har är att det blir svårare att generalisera. Oftast ges verbala och uttömmande svar 
och inte enbart ett svarsalternativ markerat som i en kvantitativ studie. Att få markerade 
svarsalternativ gör att det på ett enklare sätt kan gå att kategorisera svaren och dra en generell 
slutsats. I en kvalitativ studie kan forskaren inte dra slutsatser för andra områden än det som 
undersökts, och det kan även bli svårt att generalisera med få respondenter. En kvalitativ 
studie har oftast färre deltagare än kvantitativa vilket i sig utgör en svårighet för att kunna dra 
generella slutsatser från undersökningen.  
 
Trots svagheterna med att välja den kvalitativa ansatsen ansåg vi att dess styrkor vägde över 
och betydde mer för vår studie. Den mänskliga kontakten som fanns vid intervjun gjorde att vi 
fick en djupare förståelse för fenomenet vi ville undersöka, den kvantitativa metoden hade 
gett oss en undersökning med bredare svar. Den kvantitativa metoden hade inneburit att vi 
inte skulle fått svar på mer än det vi frågade om, medan den kvalitativa metoden gav oss raka 
motsatsen och bidrog till ett djupare och mer nyanserat svar. Den valda metoden passar vår 
studie bäst då vi inte avsåg att mäta något specifikt utan vi ville ta reda på hur 
respondentgrupperna uppfattade och hur de aktivt arbetar med det valda landstinget i Sverige.  

3.2 Utformning av intervjuguide 

Lantz (2007, s 29f) förklarar att med hjälp av olika intervjuformer kan resultatet ge olika typer 
av information. Hon förklarar att en öppen intervju och en riktat öppen intervju till exempel 
ger respondenten möjlighet att svara helt fritt och ge sin subjektiva åsikt kring ett fenomen 
eller liknande. Den strukturerade intervjun som vi har valt att använda oss av kännetecknas 
enligt Lantz (2007, s 29f) av att frågorna redan är bestämda i förväg. Med hjälp av denna typ 
av intervjuform ville vi ta reda på respondenternas tankar och funderingar gentemot ett 
begrepp eller ett fenomen och därför valde vi att låta frågorna vara bestämda i förväg.  
 
Vi valde att utforma tre olika intervjuguider på grund av att vi har tre olika grupper av 
respondenter. En intervjuguide riktar sig till sjuksköterskestudenter men vi valde att skriva två 
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olika intervjuguider till arbetsgivarrepresentanterna då de arbetar med olika uppgifter. 
Anledningen till att vi valde tre olika intervjuguider beror på att respondenterna innehar helt 
olika positioner i arbetslivet och vi ville ta del av alla tre parters uppfattning på bästa sätt.  
 
När vi började utforma intervjuguiden var första steget att dela upp den i olika frågeområden 
utifrån den teoretiska referensramen som ligger till grund för frågorna. Detta hjälpte oss att få 
en klarare och tydligare bild över de frågor vi ville ställa samt att det blev lättare för oss att 
relatera teoriavsnittet med intervjufrågorna. De områden vi har valt att inkludera i 
intervjuguiden till både arbetsgivarrepresentanterna och studenterna är bakgrundsfrågor, 
image, employer branding, konkurrens och avslutande frågor medan själva frågorna skilde sig 
åt på grund av deras olika positioner på arbetsmarknaden.  
 
Anledningen till att vi valde samma frågeområden till alla grupperna var för att vi ville uppnå 
ett bättre underlag till vår kommande analys. Till exempel valde vi att fråga 
arbetsgivarrepresentanterna hur de tror att andra upplever deras verksamhet medan vi valde 
att fråga studenterna hur de faktiskt upplever verksamheten, men vi beslutade också att ha 
vissa frågor likadana till båda grupperna. Exempel på en sådan fråga är “vad är en attraktiv 
arbetsgivare enligt dig?”. Syftet med att ställa samma fråga till grupperna gjorde att vi fick en 
konkret bild av deras synsätt och som sedan gav oss tillfredsställande underlag till den 
kommande analysen. Vi började med lättare bakgrundsfrågor där respondenten bland annat 
fick berätta om sitt yrkesval och avslutade med frågor där de fick möjlighet att ställa frågor 
till oss eller lägga till något till intervjun som helhet. Att börja intervjun med lättare, mer 
allmänna frågor gjorde att intervjusituationen upplevdes mer avslappnad.  

3.3 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval för att hitta lämpliga respondenter till vår studie. 
Trost (2010, s 138) beskriver att ett strategiskt urval går ut på att välja ett antal variabler och 
egenskaper som har betydelse för vad det är som ska undersökas. Utifrån det beslutade vi 
vilka egenskaper som ansågs vara nödvändiga hos våra respondenter. Ett kriterium för 
respondenterna från arbetsgivarsidan var bland annat att personen har arbetsuppgifter som 
inkluderar employer branding och ett kriterium för sjuksköterskestudenerna var att de skulle 
läsa termin fem eller sex på sjuksköterskeprogrammet på grund av att de snart är klara med 
sin utbildning.  
 
Vårt urval inför studiens genomförande har således varit strategiskt. Inledningsvis för 
uppsatsen kontaktade vi en person på HR-avdelningen på ett landsting i Sverige. Vi bokade in 
ett möte där vi träffades och vi presenterade vår plan för uppsatsen och den studie vi ville 
genomföra. Vår kontaktperson var positivt inställd till ett deltagande i vår studie och skulle 
kontakta sina kollegor inom området för att se ifall det fanns ett intresse hos dem också för att 
ställa upp. Efter det hänvisades vi vidare till tre kollegor varav en också arbetade på HR-
avdelningen och de andra två inom verksamhetens kommunikationsavdelning. Dessa fyra 
personer utgjorde våra respondenter från ett arbetsgivarperspektiv i arbetet med employer 
branding. 
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För att kunna göra en jämförelse med hur arbetsgivaren ser på arbetet med employer branding 
ville vi även genomföra intervjuer med personer till vilka arbetsgivarens insatser riktar sig 
mot. Vi kontaktade därför en person som arbetar nära med sjuksköterskeutbildningen på ett 
universitet i mellansverige för att hen skulle kunna koppla oss samman med några studenter 
som läser termin fem eller sex, alltså sista eller näst sista terminen på utbildningen. Totalt fick 
vi möjlighet att intervjua fyra personer varav en av dem läste termin fem och de andra tre läste 
termin sex och dessa personer utgjorde således våra respondenter utifrån ett potentiellt 
medarbetarperspektiv.  

3.4 Presentation av respondenter 

För att försäkra det anonyma deltagandet i studien har vi delat in respondenterna i tre olika 
grupper som vi valt att ge varsitt anonymt namn. De anonyma namnen som fortsättningsvis 
kommer att användas i uppsatsen är följande: 
 

-   HR-avdelning: H1 & H2 
-   Kommunikationsenhet: K1 & K2 
-   Studenter: S1, S2, S3 & S4 

 
H1 arbetar som kompetensstrateg inom HR på ett landsting i Sverige och jobbar med uppdrag 
om kompetensförsörjning. H1 har arbetat för organisationen i tolv år och med employer 
branding-uppgifter i fyra år.  
 
H2 arbetar som HR-konsult och specifikt som stöd för chefer men även personalfrågor i 
allmänhet. H2 ingår i en arbetsgrupp som arbetar med employer branding och har arbetat för 
organisationen i fyra år och med employer branding i två år. 
 
K1 arbetar som webbstrateg på kommunikationsenheten där uppgifterna består av att utveckla 
och förbättra organisationens plattformar men ingår även i en arbetsgrupp som arbetar med 
employer branding. K1 har arbetat för organisationen i åtta år och med employer branding i 
fyra år. 
 
K2 arbetar som kommunikationsstrateg inom ett specifikt område för vården men även med 
uppgifter som rör organisationens arbetsgivarvarumärke. K2 har arbetat inom organisationen i 
snart tio år och med employer branding-arbetet i fyra år. 
 
S1 läser termin sex på sjuksköterskeprogrammet på ett universitet i Sverige. 
 
S2 läser termin fem på sjuksköterskeprogrammet på ett universitet i Sverige.  
 
S3 läser termin sex på sjuksköterskeprogrammet på ett universitet i Sverige. 
 
S4 läser termin sex på sjuksköterskeprogrammet på ett universitet i Sverige. 
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3.5 Genomförande av intervjuer 

Lantz (2007, s 69) belyser vikten av att ha en uttalad ram för vad intervjun kommer att handla 
om och det sker på initiativ av intervjuaren. För att skapa en tydlig ram för vad innehållet i 
intervjun skulle handla om fick respondenterna reda på vad uppsatsen kommer att handla om 
och varför vi har valt att intervjua dem. Respondenterna på arbetsgivarsidan fick ta del av de 
frågeområden som fanns i intervjuguiden innan intervjun. Innan vi gjorde utskicket av 
frågeområdena hade vi noggrant övervägt eventuella nackdelar med det. Bland annat kan ett 
utskick av frågeområden innan intervjun bidra till att respondenterna svarar uträknande och 
ger svar som de förväntar sig passar för frågorna istället för att svara uppriktigt. Dock ansåg vi 
att det skapades ett förtroende genom att göra detta utskick och svaren kunde genomsyras av 
både respondenternas personliga åsikt men också organisationens ståndpunkt.  
 
Vi var även noga med att se över en del betydelsefulla aspekter som Lantz (2007, s 70) 
presenterar, exempelvis att samspelet mellan oss och respondenterna skulle ske på bästa 
möjliga sätt och att de skulle känna sig trygga. Lantz (2007, s 70) förklarar även vikten av att 
respondenterna är medvetna om intervjuns syfte och frågeställningar samt hur intervjun skulle 
gå till. Innan inspelning skedde frågade vi respondenterna om de kände sig bekväma med att 
intervjun spelades in samt att de alla är anonyma och att inspelningarna endast är till för oss 
och ingen annan. Vi erbjöd även återkoppling ifall att de skulle vara intresserade av att se 
slutresultatet.  
 
Under studien har vi genomfört åtta intervjuer. Fyra av intervjuerna genomfördes med 
representanter från arbetsgivarsidan och fyra genomfördes med sjuksköterskestudenter. De 
första intervjuerna genomfördes med representanter från arbetsgivarsidan. Anledningen till 
det upplägget berodde främst på att vi ville få en övergripande bild av arbetsgivarens arbete 
med employer branding för att sedan kunna ställa frågor till studenterna och se hur 
arbetsgivarens arbete uppfattas. Tid och plats för intervjuerna bestämdes på förhand via mail. 
Respondenterna fick förslag på tider utspridda över två veckor för att kunna välja en tid som 
passade dem bäst. Det var även respondenterna som fick välja plats för intervjun. 
Respondenter från arbetsgivarsidan föreslog deras arbetsplats där de hade möjlighet att boka 
samtalsrum och studenterna valde att ses på Universitetet där de studerar. 
 
De två första intervjuerna genomfördes med H1 och H2. Inför varje intervju var vi noggranna 
med att återigen förklara syftet med studien och också fråga ifall de gav sitt godkännande till 
att vi spelade in intervjun. När de givit sitt godkännande påbörjades inspelningen och 
intervjun. Längden på intervjuerna med H1 och H2 var ungefär femtio minuter. Intervjuerna 
som genomfördes med K1 och K2 varade inte lika länge utan landade på ungefär fyrtio 
minuter vardera. Anledningen till att de intervjuerna blev kortare beror med största 
sannolikhet på att HR har en mer strategisk roll i arbetet med employer branding och kunde 
således ge mer utvecklande svar kring arbetet, medan respondenterna från 
kommunikationsenheten snarare kunde ge svar på hur de arbetade med varumärket och 
marknadsföringen av det.  
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Studenterna föreslog att intervjuerna skulle ske på universitetet då det skulle bli smidigast för 
dem. Vi såg till att boka grupprum för de valda datumen med intervjuer, dels för att kunna 
genomföra intervjun ostört men även för att respondenterna skulle känna sig bekväma med att 
svara på frågorna i en ostörd miljö. Längden på intervjuerna med studenterna var ungefär 
tjugofem till trettiofem minuter. Anledningen till att intervjuerna med studenterna blev kortare 
berodde på att de inte hade lika mycket att förklara kring employer branding, utan mer 
personliga åsikter och reflektioner. 

3.6 Transkribering  

Sjöberg och Wästerfors (2008, s 172f) förklarar att genomföra en transkribering av 
intervjuerna är nödvändigt. Det beror dels på att kunna få en fullständig förståelse för 
respondenten och dels för att kunna fånga upp inte bara vad respondenten säger utan också 
hur hen säger något. Det kan vara avgörande för analysen att det finns en komplett 
redogörelse för vad som sagts under intervjutillfället.  
 
Innan intervjuerna genomfördes valde vi att testa olika inspelningsverktyg på mobilen och i 
datorn för att se vilken som fångade upp ljud på det bästa sättet och som gav bäst ljudkvalitet. 
När vi hade hittat en metod som var tillfredsställande försäkrade vi oss om att uppspelningen 
kunde ske på ett smidigt sätt med hjälp av iTunes. Under intervjuerna valde vi att spela in på 
två datorer för att vara säkra på att inspelningen upptogs och för att ha en extra ifall ljudfilen 
skulle raderas.  
 
Arbetet med transkriberingen genomfördes dagen efter intervjuerna i samtliga fall. Detta 
upplägg fungerade för oss då svaren från intervjuerna fanns färskt i minnet och det blev 
således relativt enkelt att transkribera. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade hälften 
av dem var. Transkriberingen gjorde att arbetet med analysen underlättades genom att vi på 
ett smidigt sätt kunde se över svar och göra en jämförelse för att se eventuella samband. 

3.7 Analysmetod 

När vi analyserade vårt insamlade material har vi inspirerats av Grounded Theory men vi 
valde dock att inte följa metoden helt strikt. Corbin och Strauss (2015, s 58) redogör för hur  
Grounded Theory tillämpas och förklarar att metoden används när det insamlade materialet 
ska analyseras vid kvalitativa studier. Enligt Grounded Theory kan analysen göras antingen på 
ett generellt sätt eller genom en mikroanalys. Mikroanalys går ut på att noggrant undersöka 
innehållet, att studera materialet ord för ord medan den generella analysen innebär att vidga 
perspektivet när materialet studeras. I analysen utarbetas sedan olika koder som ligger till 
grund för teman och kategorier och utifrån dem hittas ett resultat.  
 
Vi har använt oss av en kombination av den generella analysen och mikroanalysen vid 
kodningen av intervjuerna. Kombinationen var fördelaktig då vi kunde ta tillvara på alla svar 
på ett tillfredsställande sätt samt att vi kunde gå djupare i de svar vi fann mest intressanta. Vi 
började med att gå igenom intervjuerna och plockade ut citat som vi ansåg var betydelsefulla 
för studiens syfte. Därefter tittade vi närmre på de citat vi valde ut och försökte få en mer 
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övergripande bild i vad som faktiskt hade sagts. Utifrån citaten och kodningen hittade vi olika 
teman som vi ansåg var lämpliga för att kunna bearbeta materialet på bästa sätt. Exempel på 
teman vi använde oss av är attraktiva arbetsgivare, samarbete och varumärke och utifrån dem 
tittade vi återigen närmare på specifika meningar som kunde sättas in i ett sammanhang. Detta 
gjordes på varje transkriberad intervju och resulterade i att det blev enklare för oss att kunna 
koppla empirin till teorin. Detta sätt att koda intervjuerna gjorde att vi fick en klar bild över 
hur våra respondenter hade svarat samt att vi kunde göra jämförelser mellan arbetsgivarsidan 
och studenternas svar. Vi fick dessutom en övergripande föreställning över likheter och 
olikheter i alla respondenternas svar. Nedan ges ett exempel på hur vi tillämpade 
analysmetoden. 
 
 

 
Intervjucitat 

“Mycket tillsammans. Men sedan är det kommunikation som 
gör mycket i att visa varumärket med den kompetensen de 
har och vi jobbar mycket mer internt med att attraktiviteten 
på arbetsplatsen”. 

 
Kodning 

 
HR och kommunikation arbetar gemensamt med employer 
branding.  
 

 
Tema 

 
Samarbete. 

Tabell 1. Analysprocess.  

 
3.8 Etik 

Inför intervjuerna var vi väldigt noga med att se över de etiska aspekterna och att vi skyddar 
respondenternas etiska principer och integritet. Vetenskapsrådet (2017) redogör för fyra 
huvudkrav som vi har tagit hänsyn till under hela intervjuprocessen, både i utformningen av 
intervjuguiden men också i själva genomförandet av intervjuerna.  
 
Det första kravet som ska finnas enligt Vetenskapsrådet (2017) är ett samtyckeskrav och det 
innebär att respondenterna själva frivilligt gått med på att delta i intervjun. De ska även ha 
möjlighet att bestämma deras egna medverkan och hur länge de vill vara med. Detta kravet är 
betydelsefullt för att få en ökad validitet och reliabilitet i studien. Det andra kravet 
Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar är ett informationskrav och det handlar om att 
respondenterna ska få information om vad studien eller undersökningen handlar om och vad 
det är som ska undersökas. Här är det också väldigt viktigt att poängtera att informationen 
som samlas in endast kommer att användas vid forskningssyfte och inte till något annat. Vi 
var noga med att informera om syftet med undersökningen samt var våra resultat skulle synas. 
Respondenterna fick även tillgång till våra namn och telefonnummer ifall att det skulle uppstå 



 22 

några frågor. De två sista kraven Vetenskapsrådet (2017) presenterar är konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och varit noga med att inte 
avslöja respondenternas identitet då det kan vara känsligt. Nyttjandekravet innebär att all 
information vi samlar in endast används för forskningssyfte och inte för något annat syfte.  

3.9 Kvalitetskriterier  

Bryman & Bell (2017, s 67f) redogör för att om en studie ska ha en viss kvalitet krävs att 
vissa kriterier uppfylls, och dessa kriterier kan vara olika beroende på vilken forskningsansats 
som har tillämpats på studien. De vanligaste begreppen det talas om är reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet och handlar om ifall resultaten från 
undersökningen hade blivit likadana om studien genomfördes på nytt, eller om den påverkats 
av slumpmässiga faktorer. Validitet handlar om studiens giltighet, att det har undersökt vad 
som åsyftades att undersöka.  
 
Reliabilitet och validitet är dock kvalitetskriterier som oftast tillämpas på kvantitativa studier. 
Bryman och Bell (2013 s 400) förklarar att det finns forskare som menar att de två begreppen 
är olämpliga att använda i en kvalitativ undersökning. Med det som grund har författarna 
istället valt att ta fram andra kriterier för att kunna kvalitetssäkra kvalitativa studier, och 
huvudbegreppet är trovärdighet (Bryman & Bell, 2017, s 70 & 380). Trovärdigheten består 
sedan av flera delkriterier, men vi har valt att tillämpa tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering på vår studie.  
 
Det första delkriterium inom trovärdigheten är tillförlitlighet. Tillförlitligheten handlar om att 
det finns många sätt att skildra en social verklighet men att det är trovärdigheten i 
beskrivningen som är avgörande för hur bilden accepteras av omgivningen. Det kan således 
sägas att tillförlitligheten handlar om hur trovärdig undersökningen uppfattas av andra 
människor i omgivningen. Till exempel kan det kontrolleras genom att genomföra en 
respondentvalidering, vilket innebär att låta personer som deltagit i studien kontrollera att 
deras svar har uppfattats på rätt sätt av forskarna (Bryman & Bell, 2017 s 381). För att 
applicera detta på vår studie valde vi att efter transkriberingen av intervjumaterialet erbjuda 
respondenterna att läsa igenom sina svar. Vi hade mailkontakt med samtliga respondenter och 
frågade ifall att de ville läsa igenom det transkriberade materialet från intervjuerna. Detta 
gjorde vi helt enkelt för att kontrollera att inga missförstånd hade uppstått och för att 
respondenterna skulle känna sig bekväma med sina svar. 
 
Nästa kriterium för att uppfylla trovärdighet är överförbarhet. Bryman och Bell (2017, s 382) 
förklarar att en kvalitativ forskningsansats går mycket mer på djupet än bredden i jämförelse 
med en kvantitativ undersökning, och att deltagare i en kvalitativ studie oftast har saker 
gemensamt med varandra. Det innebär helt enkelt att forskaren riktar in sig på en mindre 
grupp och fokuserar på hur dem ser på forskningsfrågan och det område som valts att studera. 
I vår studie valde vi att undersöka dels den grupp som arbetar med employer branding ur ett 
arbetsgivarperspektiv, men också den grupp som är mottagare för det budskapet.  
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Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet som används som begrepp inom den kvantitativa 
forskningsansatsen. Det innebär att undersökningen ska ha ett granskande synsätt och att 
forskaren säkerställer att det finns en komplett redogörelse av de olika stadierna som studien 
genomgår (Bryman & Bell, 2017, s 382). För att applicera det på vår studie har vi tagit hjälp 
av utomstående personer som fått läsa igenom och komma med konstruktiv kritik för att vår 
studie ska bli bättre, men även för att öka förståelsen.  
 
Det sista kriteriet är konfirmering och det handlar om att forskaren är medveten om 
svårigheterna som finns med fullständig objektivitet och därför försöker tillförsäkra sig om att 
agerandet skett i god tro. Det ska helt enkelt kunna säkerställas på ett uppenbart sätt att 
forskaren inte låtit sina egna åsikter och förförståelse färga studien på något sätt, att det inte 
utifrån egna värderingar leder undersökningen åt det ena eller det andra hållet (Bryman & 
Bell, 2017 s 282). För att försäkra oss om detta var vi noggranna med att utgå från 
intervjuguiden under intervjutillfällena och att inte ställa några ledande frågor. Detta hade vi 
även i åtanke vid följdfrågor, exempelvis genom att fråga “hur uppfattar du det?” istället för 
“uppfattar du XX på detta sätt?”.  
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4 Analys 
I följande kapitel presenteras analys och resultat av studiens insamlade material. Syftet med 
studien var att skapa en ökad förståelse för hur arbetet med employer branding går till inom 
ett landsting men också öka förståelsen för hur viktigt arbetsgivarvarumärket är för generation 
Y. Kapitlet är uppdelat i tre delar: hur arbetet med employer branding går till, 
arbetsgivarvarumärke för generation Y samt attraktivitet hos arbetsgivare.  

4.1 Hur arbetet med employer branding går till 
Arbetet med employer branding inom landstinget sker nästan uteslutande i ett samarbete 
mellan HR-avdelningen och kommunikationsenheten. Vi kan konstatera att arbetet har en 
utgångspunkt i hur de subjektivt upplever attraktivitet hos en arbetsgivare och hur det sedan 
mynnar ut i en strategisk plan. I planen framgår hur organisationen arbetar för att attrahera, 
rekrytera och behålla personal med rätt kompetens, men även hur organisationen arbetar med 
employer branding utifrån sina värderingar. 

4.1.1 Samarbete mellan HR och kommunikation 

Arbetet med employer branding sker i ett samarbete mellan HR- och 
kommunikationsavdelningen på det valda landstinget. Alla respondenter från arbetsgivarsidan 
gav tydliga svar kring vilka som arbetar med employer branding. De var rörande överens om 
att ett samarbete mellan HR-avdelningen och kommunikationsenheten var nödvändigt för att 
arbetet skulle ske på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Det fanns en del olika 
uppfattningar kring ifall huvudansvaret enbart ligger på dessa två enheter inom den offentliga 
verksamheten eller ifall ansvaret är fördelat över hela organisationen. Trots det kan vi 
konstatera att alla i första hand nämner HR och kommunikationsenheten som de två drivande 
organen i frågan, vilket visas nedan: 
 

Det är framför allt HR och kommunikationsenheten [som arbetar med 
employer branding], men sedan är det klart att alla rekryterande chefer är en 
del av det. Och alla medarbetare också. Men de som arbetar aktivt med det är 
HR och kommunikation. - K2  
 
Mycket tillsammans. Men sedan är det kommunikation som gör mycket i att 
visa varumärket med den kompetensen de har och vi jobbar mycket mer 
internt med att attraktiviteten på arbetsplatsen. - H1 

 
Dyhre (2017, s 10) förklarar att arbetet kring employer branding underlättas och effektiviseras 
om samarbetet mellan dessa två enheter fungerar, detta kan vi även notera utifrån det 
insamlade materialet. I detta samarbete arbetar HR aktivt med den administrativa biten och 
kommunikationsavdelningen arbetar profilerande med en kommunikationsplan. 
Kommunikationsplanen grundar sig i att attrahera och rekrytera potentiella arbetstagare till de 
bristyrken som har identifierats inom detta landsting. Dyhre (2017, s 10) påpekar att det är 
viktigt att kommunicera vad som är attraktivt med verksamheten och vad som gör den unik på 
arbetsmarknaden och detta är något som landstingets kommunikationsplattform grundar sig i. 
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Första respondenten från kommunikationsenheten (K1) förklarar att plattformen är en 
utgångspunkt för det långsiktiga arbetet med employer branding och att det i den plattformen 
finns tydliga riktlinjer som de förhåller sig till under arbetets gång. Den andra respondenten 
från kommunikationsenheten (K2) förtydligar att kommunikationsplattformen grundar sig i 
olika strategier som är övergripande för landstinget, exempelvis landstingsplanen och olika 
personalstrategiska dokument för att ge en övergripande bild. Vårt material visar att 
samarbetet som finns mellan dessa två enheter är gynnande och driver arbetet med employer 
branding framåt. De olika avdelningarna har olika kunskaper inom området och som Dyhre 
(2017, s 10f) beskriver blir mer effektivt när rätt kompetens används på rätt plats för arbetet.  

4.1.2 Hur arbetsgivaren tänker kring employer branding och attraktivitet  

Vårt underlag visar att respondenterna från arbetsgivarsidan är väl medvetna om vad de anser 
är attraktivt hos en arbetsgivare och det är utifrån de uppfattningarna som arbetet med 
employer branding sker. Resultatet från undersökningen visar dock att det kan finnas en del 
svårigheter med ett sådant arbetssätt då uppfattningarna om vad som anses vara attraktivt hos 
en arbetsgivare är subjektivt. Åteg et al. (2004, s 31ff) har tagit fram en modell om attraktivt 
arbete och ju fler delar av den som uppfylls, desto större blir attraktionen till en arbetsgivare. 
 
Samtliga respondenter från arbetsgivarsidan har en klar och tydlig bild av vad de anser är 
attraktivt hos en arbetsgivare men också att det finns flera önskvärda på en arbetsplats. 
Exempelvis kan önskvärda egenskaper vara goda ledare och teamkänsla bland 
arbetskamraterna, att arbetsuppgifterna är stimulerande eller att arbetstiderna är 
tillfredsställande. Respondenterna förklarar nedan vad de anser är önskvärt hos en 
arbetsgivare:  
 

Frihet under ansvar också, det är för mig väldigt viktigt. Goda ledare och 
goda förebilder, utveckling, livspusslet och friheten, det är nog de 
ingredienserna som är viktigast för mig. - H1 

 
Arbetsgivare som ger mig utrymme att ta initiativ och välkomnar mitt driv. 
Det skulle jag säga. - K1 

  
En del av modellen som Åteg et al. (2004, s 31ff) tagit fram handlar om attraktivt 
arbetsinnehåll och hur det leder till att en arbetsgivare uppfattas som attraktiv. I svaren från 
undersökningen kan vi se ett tydligt mönster när det gäller självbestämmande kring 
arbetsuppgifterna och hur viktigt det är med handlingsfrihet. Vi ser även att svaren 
genomsyras av att respondenterna anser att ett gott ledarskap är viktigt. Första respondenten 
från HR-avdelningen (H1) anser att frihet under ansvar, goda ledare och förebilder, utveckling 
och livspusslet är det viktigaste hos en attraktiv arbetsgivare. Andra respondenten från HR-
avdelningen (H2) förklar att hen anser att närvarande chefer som är delaktiga i medarbetarnas 
vardag är nödvändigt och att det gör att arbetsplatsen blir mer tillåtande och att det gynnar 
medarbetarskapet. En av delarna i modellen som Åteg et al. (2004, s 31ff) tagit fram visar 
även att det är betydelsefullt för individer att känna sig stimulerade och eftertraktade i sin 
arbetsroll, något som även K2 lyfter i sitt svar. Hen beskriver att det är individen själv som 
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måste uppleva stimulansen och det är något som kan skilja sig mycket åt. K2 förklarar vidare 
att det även är där ett bra ledarskap kommer in, att chefen är lyhörd och kan anpassa arbetet 
utifrån medarbetarens kompetens.  
 
Att veta vad man som individ tycker är attraktivt och viktigt hos en arbetsgivare kan tyckas 
vara någorlunda enkelt, men att förstå vad andra tycker är viktigt kan vara desto svårare. 
Respondenterna från arbetsgivarsidan som arbetar med att rekrytera sjuksköterskor och 
framföra landstingets employer brand fick svara på vad de tror är viktigt för 
sjuksköterskestudenter när de ska välja jobb: 
 

Arbetstider, det märker vi mer och mer. Att man har hälsosamma scheman, 
arbetsmiljön överlag. Bra ledarskap, utveckling men också hälsosamma 
arbetsplatser. - H1 
 
Arbetstiden. Att få utvecklas i sin roll, att få jobba med det som de är 
utbildade för. - K1 
 

Arbetstid är något som arbetsgivarrepresentanterna menar är viktigt för sjuksköterskestudenter 
när de väljer jobb, vilket också Åteg et al. (2004, s 31ff) styrker i sin modell där de redogör 
för attraktiva arbetsförhållanden. Resultaten visar att det är nödvändigt att uppmärksamma 
sjuksköterskornas arbetstider och deras behov då arbetet de utför kan vara under påfrestande 
tider. Resultaten visar även att sjuksköterskor i allt större utsträckning får möjlighet att lägga 
sina scheman själva, något som kan få medarbetarna att bli mer engagerade samtidigt som det 
är ett bra tillfälle att öka medbestämmandet för dem i arbetslivet. En sådan möjlighet gör att 
medarbetarna känner att arbetsgivaren ser dem och deras behov, samt att de får tillfälle att 
påverka sin arbetssituation. Det kan även vara ett gynnsamt sätt för medarbetare att få ihop 
sina livspussel utifrån de individuella förutsättningarna, något som vi kan dra en slutsats kring 
utifrån materialet.  
 
Vi ser utifrån våra svar att det inte enbart handlar om vad arbetsgivaren kan erbjuda sina 
medarbetare för att vara attraktiv, utan det krävs att tänka utanför boxen och se till samhället i 
stort också. Det handlar inte enbart om att vara attraktiv som arbetsgivare inom vårdbranschen 
utan att uppfattas som attraktiv även från andra branscher. H2 lyfter den problematiken och 
förklarar att det är en utmaning som finns med tanke på att media rapporterar negativt i större 
utsträckning än positivt. Hen berättar att när media skriver om vården handlar det ofta om lex 
Maria-anmälningar3 eller när någon av de mer betydelsefulla cheferna väljer att lämna 
organisationen. H2 förklarar vidare att det är önskvärt med mer positiva besked om vården då 
det i slutändan handlar om människors hälsa. Utifrån detta konstaterar vi att all negativ 
rapportering om sjukvården kan skada förtroendet i längden och att det kan leda till att 
patienter väljer andra aktörer på marknaden än landstingen. 

                                                   
3 Anmälan om vårdskador som hade kunnat undvikas 



 27 

4.1.3 Kompetensförsörjning 

Respondenterna från arbetsgivarsidan menar att kompetensförsörjning är en stor del av arbetet 
med employer branding. I den kommunikationsplattform som landstinget utgår från i sitt 
arbete med employer branding tas det fram en strategisk plan för hur det ska arbetas aktivt 
med att attrahera, rekrytera och behålla personal. H2 förklarar att de aktivt planerar och 
strategiskt arbetar med att skapa en långsiktig kompetensförsörjning. Det innebär att 
organisationen samarbetar med olika utbildningsväsenden runt om i landet för att kunna skapa 
intresse och på så sätt säkra kompetensen för dem som arbetsgivare redan i ett tidigt stadie. K2 
bekräftar detta genom att berätta om att de riktar marknadsföring via sociala medier mot 
studieorter där de vet att de kommer att behöva rekrytera från i framtiden. Hen ger ett exempel 
på en utbildning i norra Sverige som är ett bristyrke inom vården och genom att använda sig 
av sponsrade inlägg som riktas mot den specifika målgruppen skapas ett intresse redan tidigt 
hos målgruppen.  
 
K1 förklarar också att landstinget gör en satsning för att skapa intresse och attrahera 
potentiella arbetstagare till olika bristyrken som finns inom sjukvården. Ett exempel på en 
sådan satsning är att det finns kortare filmer där tittaren får följa en medarbetare på 
arbetsplatsen för att se hur en vanlig dag inom yrket ser ut, men tittaren får också hänga med i 
medarbetarens privatliv för att se hur livspusslet går ihop. Det finns även en satsning som går 
ut på att en avdelning på något av sjukhusen tar över landstingets Instagramkonto under en 
vecka och lägger upp bilder och filmer från det dagliga arbetet där. Wikström och Martin 
(2012, s 14) beskriver att sociala medier är en gynnsam plattform för arbetsgivare när de vill 
nå ut till potentiella medarbetare, framför allt när det gäller generation Y. Vidare förklaras 
(2012, s 40f) att generation Y är den målgrupp som främst använder sig av sociala medier när 
de söker jobb och utifrån det resultat vi fick fram i intervjuerna ser vi att landstinget arbetar 
med sina sociala medier på ett sätt som främjar deras kompetensförsörjning redan i ett tidigt 
stadie. 
 
En annan del med att påbörja kompetensförsörjningen i ett tidigt stadie är att arbetsgivaren ska 
synas på mässor och sociala sammankomster för sjuksköterskestudenter. Detta landsting har 
utvecklat sitt samarbete med Universitetet i staden där studenterna får möjlighet att delta under 
en kväll där arbetsgivarrepresentanter från olika avdelningar på de regionala sjukhusen finns 
på plats. Representanter från avdelningarna finns där för att informera och svara på frågor men 
också för att knyta kontakt med studenterna inför deras examen. Dyhre (2017, s 11) förklarar 
att sociala sammankomster som dessa är ett tillfredsställande sätt för landstinget att synas som 
arbetsgivare, men också för att kunna visa vad som kan erbjudas till de nyexaminerade 
sjuksköterskorna när de kommer ut i arbetslivet. Vidare förklaras att det är ett tillfälle att ta 
reda på vad målgruppen är ute efter.  
 
Resultaten visar att respondenterna är överens om att landstinget kan erbjuda goda 
möjligheter för medarbetarna när det kommer till kompetensutveckling. De anser alla att 
utvecklingsmöjligheter är ett måste för dem som arbetsgivare för att behålla kompetens inom 
organisationen och på så sätt kunna konkurrera med andra aktörer på arbetsmarknaden, vilket 
de förklarar på detta sätt: 
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Vi har en otrolig satsning på kompetensutveckling. Full utbildning på 
universitet om den är befogad och verksamheten behöver det. Väldigt 
mycket kompetensutveckling som man har tillgång till på arbetstid, det tror 
vi gör att fler vill utvecklas också. - H1 
 
Vi har det här kliniska utvecklingsprogrammet, KUP, just för sjuksköterskor. 
Sedan har vi femtio platser till specialistutbildningar som också är främst till 
för sjuksköterskor och då inom bristyrkena. Det är nog något som gör att 
man vill stanna kvar inom organisationen, det gör mycket för den interna 
rörligheten. - H2 

 
Det kan fastställas utifrån dessa svar att denna satsning som landstinget gör på 
kompetensutveckling kan gynna organisationen på ett positivt sätt i längden.  H1 lyfter att en 
insats de gör är att erbjuda kompetensutveckling under arbetstid, vilket hen även tror bidrar 
till att fler vill utvecklas. Resonemanget kring kompetensutveckling stärks av H2 som menar 
att hen tror att möjlighet till utveckling bidrar till en intern rörlighet, vilket gör att 
kompetensen stannar inom organisationen. Vi kan konstatera att landstingets satsningar på 
kompetensutveckling även styrks av Wikström och Martins (2012, s 83f) teori. I den menar de 
att arbetsgivare som inte erbjuder kompetensutveckling riskerar att väljas bort av potentiella 
medarbetare. 

4.1.4 Employer branding inifrån organisationen  

Våra respondenter gör det tydligt att landstinget har en stabil värdegrund och goda 
värderingar inom organisationen, men indikerar också på att det finns utmaningar i arbetet 
med företagskulturen. Nedan förklaras hur svårigheten med företagskulturen ser ut på 
landstinget: 
 

Det är kulturen det handlar om. Vi måste ändra rytmen och det kommer ta 20 
år men vi måste. - H1 
 

Utifrån detta svar kan vi konstatera att det finns en del svårigheter med att implementera en 
företagskultur och att landstinget inte har någon uttalad sådan. Ovan menar H1 att landstinget 
måste ändra sitt arbete kring företagskulturen och framför allt att den stämmer överens med 
organisationens visioner och värderingar. Hen menar att det är något som tar lång tid, men 
påpekar ändå att det är nödvändigt. H1 förklarar att det är klart och tydligt vad landstinget står 
för och vad de vill uppnå, men menar samtidigt på att den stora organisationens fördelar även 
är dess nackdelar. Hen menar också att det kan vara svårt att få alla medarbetare att se på 
organisationen på samma sätt som ledningen vill att de ska. Även Wikström och Martin 
(2012, s 27) förklarar att företagskulturen är viktig för en organisation och menar att den inte 
kan leva fritt utan det måste finnas riktlinjer och mål för hur den ska vara framöver. De 
påpekar dock att det kan vara svårt att bestämma en företagskultur utifrån någons vilja och att 
det måste grunda sig i hela organisationens värderingar. Vidare menar Wikström och Martin 
(2012, s 27) att ett företags framgång kan grunda sig i en stark företagskultur och att det även 
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är genom företagskulturen och värderingarna som arbetsgivarna kan särskilja sig från 
mängden bland andra arbetsgivare.  
 
Respondenterna från arbetsgivarsidan är noga med att påpeka att landstinget är måna om sina 
värderingar och att det är viktigt att organisationen har en stabil värdegrund: 

 
Landstingets värdegrund innebär att det genomsyras en humanistisk 
grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet 
och jämställdhet betonas. - K2  
 

Respondenten från kommunikationsenheten berättar att landstinget har en stabil värdegrund 
där människor respekteras och behandlas lika utifrån en humanistisk grundsyn. Utifrån det 
insamlade materialet kan vi konstatera att det är viktigt att ha starka och tydliga värderingar 
och att det är något som kan ligga till grund för arbetet med employer branding. Wikström 
och Martin (2012, s 24) förklarar att arbetstagare känner en större tilltro till organisationen 
och dess verksamhet om de själva kan identifiera sig med de värderingar som finns. Det kan 
även leda till att arbetstagarna isåfall känner tillhörighet och stolthet för hela organisationen 
vilket också är värdefullt om organisationen ska kunna utveckla sitt employer brand på sikt.  
 
Respondenterna från arbetsgivarsidan pratar om vikten av medarbetarna, och att det är dem 
som utgör hela organisationen. Medarbetarna är organisationen, och om inte medarbetarna är 
villiga att representera den kommer arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla ny 
personal försvåras. Det är således viktigt att medarbetarna blir stolta ambassadörer för 
verksamheten, något som materialet visar: 
 

Vi vill uppnå att alla 7400 medarbetare är ambassadörer för landstinget, det 
är en målsättning som kanske är utopisk men det vill vi. - H1 
 

Som H1 berättar är målet för organisationen att alla medarbetare ska vara ambassadörer för 
verksamheten men det viktigaste är medarbetarna själva känner att de vill vara ambassadörer. 
H2 förklarar även att ambassadörskapet är viktigt för organisationens varumärke. Det kan till 
exempel handla om att medarbetarna vill bära profilmaterial med organisationens logga för att 
marknadsföra landstinget men även för att sprida varumärket. Dyhre och Parment (2013, s 66) 
redovisar att ambassadörskapet är en del av ett företags medarbetarlöfte. Det ingår i företagets 
image, profil och identitet. Vidare förklarar de att om arbetsgivaren lyckas med att få sina 
medarbetare att bli ambassadörer för organisationen har företaget kommit långt i sitt arbete 
med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kan dra en slutsats utifrån vårt material att 
landstinget jobbar på ett aktivt sätt mot ett mål att få alla medarbetare att bli ambassadörer för 
organisationen. Om arbetet lyckas har organisationen vunnit mycket i sitt arbete med att vara 
en attraktiv arbetsgivare, något som även teorin styrker.  
 
För att kunna få alla medarbetare att bli ambassadörer för organisationen krävs också att 
landstinget upplevs som en enhetlig organisation som medarbetarna har förtroende för. H2 
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förklarar att detta är något som är en utmaning inom landstinget då det är vanligt att 
medarbetarna enbart uppfattar sin egen avdelning som sin arbetsgivare:  

 
Att vi jobbar med det, och att när man är på mässor så är det hela landstinget 
och inte bara HR eller avdelning 15 eller hjärt- och akutmedicin utan man är 
hela landstinget, gemensamt. - H2 

 
Det är inte bara H2 som redogör för att uppfattningen om landstinget oftast är uppdelad runt 
de olika avdelningarna utan även H1 förklarar att detta är något de är medvetna om och måste 
arbeta mer med. H1 berättar vidare att det handlar om att medarbetarna på en specifik 
avdelning måste tycka att de tillhör landstinget som stort och inte enbart sin egna avdelning. 
H1 menar att det finns ett problem i att endast tänka på sin närmsta chef som chef för 
landstinget, alternativt att personalen inte ser landstinget som sin arbetsgivare utan endast sin 
avdelning som arbetsgivare. Hen menar också att ifall medarbetarna ser organisationen som 
en helhet kan det också bli enklare att vilja vara ambassadör för verksamheten och hen menar 
i sin tur att det gynnar organisationen i längden. Även H2 förtydligar att det kan vara 
nödvändigt för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare ur samhällets perspektiv, men 
hävdar att medarbetarna också måste känna förtroende för organisationen i stort. 
 
Wikström och Martin (2012, s 25) menar att det är av stor vikt att arbetsgivare arbetar med 
sitt CSR (Corporate Social Responsibility), alltså att de tar sitt sociala ansvar, för att öka 
medarbetarnas tillit och förtroende för organisationen. I materialet förklaras att landstinget är 
medvetna om detta och vidtar åtgärder för att aktivt arbeta med hållbarhet:  
 

Vi har rabatterat pris på kollektivtrafiken, när man köper cykel, massa sådant 
som bidrar till en god miljö och vi tänker mycket på sådant. - H1 

 
H1 tydliggör att landstinget som organisation försöker bidra till en god miljö genom att 
erbjuda dess anställda förmåner när det gäller kollektivtrafiken. Hen menar att eftersom 
organisationen har så pass många medarbetare kan det bidra till förändrade livsvanor som 
gynnar miljön. K1 förklarar också att sådana insatser från organisationens sida gör att hens 
personliga upplevelse är att hen bidrar till samhället i stort på ett främjande sätt. Insatser som 
organisationen gör för miljön är också ett sätt att få medarbetarna mer villiga att representera 
sin arbetsgivare.  
 
Utifrån vårt insamlade material kan vi konstatera att landstinget har tydliga visioner och 
värderingar, men att det inte finns någon uttalad företagskultur. Med utgångspunkt i vad 
resultatet visar bör det inte vara särskilt problematiskt att implementera en sådan, dock krävs 
mer än bara viljan. Respondenterna förklarar även att ambassadörskap är viktigt för 
organisationens employer brand, och vi kan dra slutsatsen att ifall medarbetarna ser 
organisationen som en helhet kommer det bli enklare att föra det arbetet framåt med både 
hållbarhet och employer branding.  
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4.2 Vikten av arbetsgivarvarumärke för generation Y 
Generation Y som tar plats på arbetsmarknaden är en medveten generation som ställer höga 
krav på sin arbetsgivare. Vi har sett att de är måna om att deras egna värderingar stämmer 
överens med arbetsgivarens, men även att organisationen ger positiva associationer. De kan 
även påverkas mycket av omgivningen i val av arbetsgivare, därför spelar varumärket en stor 
roll. 

4.2.1 Värderingar 

Respondenterna från generation Y anser att goda värderingar är nödvändigt på en arbetsplats 
för att de ska vilja jobba där. Alla studenter hävdar att ett företags värderingar är något som 
spelar stor roll för dem när de väljer arbetsplats. Det är väsentligt att värderingarna är 
överensstämmande med deras egna och inte går emot vad de själva står för, något som 
förklaras av studenterna nedan: 
 

“Det är det absolut, speciellt inom vården [viktigt med värderingar]. Jag 
skulle aldrig kunna jobba på en arbetsplats där de inte har samma 
värderingar som mig även fast det är jättebra lön, speciellt när man jobbar 
med människor” - S2 

 
“Värderingar är viktigt för mig, man vill kunna hålla med om dem. Om man 
inte håller med om dem är det svårt att stå för dem, både på arbetsplatsen och 
privat.” - S4 
 
Att vi också pratar mycket om värderingar tycker jag är viktigt. Det kan 
också vara anledningen till att man väljer bort avdelningar, för att man 
upplever att de har en dåliga värderingar. - S3 

 
Som materialet visar är en organisations värderingar viktigt för studenterna på deras framtida 
arbetsplats. Student två (S2) menar att hen inte hade kunnat tänka sig att arbeta på ett företag 
där deras värderingar inte stämmer överens med sina egna och att det främst beror på att 
vårdyrket är relaterat till människor. Även student fyra (S4) stämmer in och förklarar att de 
personliga värderingarna måste stämma överens med organisationens för att hen ska kunna stå 
för dem, att det blir svårt att arbeta på en arbetsplats där värderingarna inte är samstämmiga. 
Student tre (S3) förklarar även att det inte enbart handlar om en organisation som stort, utan 
att värderingarna också måste vara goda och överensstämmande med hens egna på den 
specifika avdelningen. S3 menar att det annars kan bidra till att hen väljer bort en avdelning 
på grund av det, även fast det finns goda värderingar inom organisationen. Vi konstaterar 
utifrån materialet att värderingar är styrande för generation Y och att det är mer signifikant 
med goda värderingar än en hög lön. Det stämmer även överens med vad Wikström och 
Martin (2012, s.25) menar, att generation Y prioriterar värderingar framför lön i allt större 
utsträckning.  
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4.2.2 Varumärke 

En organisations varumärke grundar sig i vilka värderingar som finns och för att ha ett 
attraktivt employer brand krävs att det arbetas med organisationens varumärke. Backhaus och 
Tikoo (2004, s 502 & 505) förklarar att en individs association till ett varumärke är en 
avgörande faktor för hur organisationen uppfattas som helhet av omgivningen. Vårt material 
indikerar på att studenterna påverkas av vad andra tycker om en organisations varumärke:  
 

Ja absolut påverkas man. Man pratar ju mycket med kamrater och hör vad 
andra säger, så det är klart att om någon säger något negativt är chansen 
mindre att jag söker jobb där. - S1 
 
Det man läser i tidningar och sociala medier är något som påverkar mig. Det 
känns inte jätteroligt när det hela tiden lyfts upp dåliga saker, så det är klart 
att man påverkas negativt av det. - S2 

 
Den första studenten (S1) menar att åsikter från vänner betyder mycket och kan vara 
avgörande. Ifall hen får höra negativa kommentarer om en arbetsplats kommer det med stor 
sannolikhet påverka hen att inte söka dit. S2 förklarar också att medier är en faktor som kan 
påverka val av arbetsgivare. Hen menar att den negativa bilden som förmedlas av yrket får 
effekter som gör att hen överväger andra alternativ inom vården istället. Vi konstaterar utefter 
det att associationer kring en organisations varumärke kan påverka individens uppfattning om 
den. Negativa associationer till en specifik organisation minskar chanserna att potentiella 
arbetstagare söker sig till den vilket styrks av teorin som Backhaus och Tikoo (2004, s 502 & 
505) lyfter. 
 
Negativa associationer till ett varumärke är inte gynnsamt, men att det inte finns någon 
uppfattning alls om ett varumärke är en ännu svårare utgångspunkt i arbetet med employer 
branding. Materialet visar att arbetsgivarvarumärket är viktigt för generation Y, men att det 
många gånger är svårt att uppfatta: 
 

Jag har ingen tydlig bild faktiskt. Jag tycker att alla landsting är väldigt lika. 
Det är inget som gör att de skiljer sig, alla är landsting liksom. Det är det 
som är svårt. Alla har ett emblem och en text så för mig är det inget som 
skiljer speciellt mycket. Same, same, but different, liksom. - S1 

 
Det kan jag faktiskt inte säga så mycket om, jag tycker att det är väldigt 
svårt att greppa. - S3 

 
S1 anser att de olika landstingen inte skiljer sig åt och upplever att alla är lika. S1 menar att 
hen inte har någon särskild uppfattning om landstingets varumärke alls, att det inte finns 
någon tydlig bild och att det är svårt att urskilja ett specifikt landsting ur mängden. S3 anser 
också att uppfattningen om landstingets varumärke är diffust och svårt att greppa, och menar 
att hen inte kan säga särskilt mycket alls om landstingets varumärke. Utifrån det konstaterar vi 
att landstingets varumärke är otydligt för generation Y och att det inte finns någon uppfattning 
om det. Barrow och Mosley (2005, s 57) förklarar att det är gynnsamt för en organisation att 
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ha ett tydligt varumärke på grund av att lojaliteten bland både medarbetare och patienter ökar, 
men när detta saknas kan lojaliteten brista och det blir i längden missgynnsamt för hela 
organisationen.  
 
Att förmedla en enhetlig bild av en organisations varumärke är också nödvändigt för att 
arbetet med employer branding ska vara effektivt när arbetsgivaren vill nå ut till potentiella 
arbetstagare. Studenterna uttrycker att uppfattningen om landstinget som arbetsgivare är 
uppdelad i avdelning för avdelning och att de inte ser landstinget som en gemensam 
arbetsgivare för all personal inom det:  
 

Jag tänker avdelning för avdelning och ser det som små delar då det är helt 
olika avdelningschefer och kan vara helt olika kollegor. - S2  

 
S2 menar att hens bild av landstinget är baserad på de olika avdelningarna var för sig och att 
hen inte ser landstinget som en arbetsgivare utan snarare avdelningschefen som arbetsgivare. 
De andra studenterna indikerar även på att det finns en uppfattning bland dem om att 
avdelningarna på sjukhuset är olika arbetsplatser och att de inte tillhör landstinget som stort. 
Slutsatsen vi drar utifrån det är att landstinget inte förmedlar en enhetlig bild av sig själva som 
varumärke och arbetsgivare utan att det finns klyftor inom organisationen som gör att 
uppfattningen blir splittrad. Barrow och Mosley (2005, s 65) menar att en sådan uppfattning 
kan göra att verksamheten upplevs som motsägelsefull när medarbetarna väl kommer till 
arbetsplatsen då verkligheten inte stämmer överens med den bild som finns.  
 
Utifrån materialet kan vi fastställa att generation Y anser att arbetsgivarvarumärket är en 
viktig del för dem när de söker jobb. De anser att en organisations värderingar spelar stor roll 
och att de kan påverkas av både vänner och medier i val av framtida arbetsgivare. 

4.3 Attraktivitet hos en arbetsgivare enligt blivande sjuksköterskor 
Vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt blivande sjuksköterskor kan variera beroende på 
perspektiv och position i arbetslivet. Vi konstaterar att det finns en del allmänna egenskaper 
som är attraktiva, men också att det finns specifika attribut som är önskvärda. Vi ser att 
studenterna främst anser att god handledning och möjlighet till kompetensutveckling är vad 
som är mest attraktivt hos en arbetsgivare när de kommer ut på arbetsmarknaden.  

4.3.1 Allmänna egenskaper  

Respondenterna menar att det finns flera egenskaper ur ett allmänt perspektiv som gör att en 
arbetsgivare upplevs som attraktiv. Resultatet från undersökningen visar att det finns attribut 
som är speciellt attraktiva för sjuksköterskestudenter, men också att det finns attribut som är 
allmänt attraktiva hos en arbetsgivare. Specifika egenskaper kan vara schemaläggning och 
möjlighet till självbestämmande medan de allmänna kan fokusera mer på till exempel 
arbetsmiljö. Nedan förklaras några allmänna attraktiva egenskaper: 
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För mig är det attraktivt att känna trygghet på arbetsplatsen, att det finns en 
långsiktighet, men naturligtvis en bra lön också. - S1 
 
Att man [arbetsgivaren] är involverad i sina medarbetare, att man känner 
dem. - S2 
 
Om man kan få betald utbildning eller att man kan få jobba samtidigt som 
man vidareutbildar sig. Något av dem behöver man. - S3 

 
 
S1 anser att det är attraktivt att det finns en långsiktig trygghet i en arbetsplats, alltså att 
anställningsformen är trygg och tillsvidare istället för bara vikariat och andra osäkra 
anställningsformer. Det är också tilltalande för respondenterna att arbetsgivaren är engagerad 
i medarbetarna. S2 menar att det inte bara handlar om engagemang som är relaterat till arbetet 
utan också att det finns ett genuint intresse från arbetsgivarens sida att lära känna 
medarbetaren som person. Flera av studenterna tydliggör också att det är attraktivt att det 
finns möjlighet till någon form av vidareutbildning eller liknande, något som S3 förtydligar 
och menar att utbildningen antingen kan vara betald av arbetsgivaren eller att det finns 
möjlighet att få jobba parallellt med utbildningen. Hen menar att det i grund och botten 
handlar om att arbetsgivaren ska kunna vara flexibel och lyhörd inför medarbetarnas 
individuella behov. Vi konstaterar att dessa egenskaper stämmer väl överens med vad Åteg et 
al. (2004, s 35) menar gör en arbetsgivare attraktiv. Utifrån vad studenterna berättar drar vi en 
slutsats om att de är väl medvetna om vad som är intressant och aktuellt för dem gällande 
arbetsgivare.  
 
Det finns också mer specifika egenskaper hos en arbetsgivare som är attraktiva ur ett 
perspektiv som blivande sjuksköterska. Våra respondenter förklarar att det är sådana saker 
som gör att en arbetsgivare kan sticka ut bland aktörerna på arbetsmarknaden och därmed bli 
ett attraktivt alternativ för dem:  

 
Arbetstid är jätteviktigt för mig, att arbetsgivaren inte lägger kvällspass och 
morgonpass efter varandra och att de tänker på att man ska få ihop sin fritid 
också. - S2 
 
Det kan även vara något som att man får sova över, istället för att åka hem 
när det kanske är sent på kvällen eller dåligt väder ute. - S4 
 
Att det finns parkering är såklart bra. Det är så långa avstånd här och då hade 
det varit skönt att inte behöva åka ännu tidigare för att leta efter parkering om 
man börjar tidigt på morgonen. - S3 
 

Något som S2 lyfter är vikten av att ha bra arbetstider trots yrket. Hen förklarar att det är 
attraktivt med en arbetsgivare som har i åtanke att medarbetarna vill ha möjlighet till fritid, 
men hävdar också att det inte är nödvändigt att få lägga sitt schema själv vilket flera 
arbetsgivare idag erbjuder. S4 berättar om sitt önskemål att kunna få sova över på 
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arbetsplatsen. Hen förklarar att det ofta hänger ihop med arbetstiderna, att om ett arbetspass 
avslutas sent på kvällen och påbörjas tidigt nästa dag hade det varit en förmån att kunna få 
sova i ett rum på arbetsplatsen istället för att behöva åka hem. Detta är något som även S3 är 
inne på, hen menar att det är långa avstånd i länet och att det hade underlättat om det fanns fler 
parkeringsplatser avsedda för personalen. Vi konstaterar att de båda är inne lite på samma spår 
och att det hade kunnat underlätta för sjuksköterskor om dessa behov hade kunnat tillgodoses. 
Litteraturen (Åteg et al. 2004, s 31ff) bekräftar att medbestämmande i arbetslivet är en av de 
mest attraktiva faktorerna ur ett medarbetarperspektiv när det kommer till vad arbetsgivare 
kan erbjuda dem.  

4.3.2 Handledning 

Handledning och introduktion som ges till nyexaminerade sjuksköterskor är ofta den första 
kontakten med arbetsplatsen och det är då medarbetaren lär sig arbetssättet och rutinerna på 
avdelningen. På det valda landstinget erbjuds sex veckors handledning för de nyanställda. 
Materialet från undersökningen visar att en genomgående introduktion är viktig och att det 
finns goda möjligheter till handledning över en längre tid: 
 

Jag tror att man får det [handledning], det är bara några veckor och då får 
man gå med en handledare och det kan kännas jätteskönt… vi har folks liv i 
våra händer. Man vill inte att ens patient ska dö när man är ensam så 
introduktion är väldigt viktigt. - S2 

 
Jag tycker att ett år kanske kan vara för mycket [handledning] men de sex 
veckorna som erbjuds på landstinget här är för lite anser jag. Även om vi är 
tränade för att kunna stå på egna ben tror jag att vi kan bli väldigt osäkra. Det 
tycker jag är jätteviktigt, att man kan få ökad handledningstid. - S3 

 
Respondenterna är överens om att handledningstiden är viktig för dem i deras yrke. S2 menar 
att med tanke på att de jobbar inom vården och med människor är handledning otroligt viktigt 
och att det även kan vara avgörande för dem ifall de skulle hamna i en svår situation längre 
fram. Hen menar vidare att det är handledningen som bidrar till att kunna känna sig trygg och 
säker i sin roll som sjuksköterska. S3 anser också att handledningen är viktig och att de 
veckor som nu finns erbjudna är för lite. Hen menar att det hade uppskattats om möjligheten 
till utökad handledning hade funnits, men att det inte behöver uppgå till så lång tid som ett år. 
S3 förklarar att det hade varit önskvärt om handledningen kunde övergå i att de fick en 
kontaktperson som de kan vända sig till och kontakta vid behov istället. S4 nämner även att 
det kan vara nödvändigt för nyexaminerade att få lov att känna sig ny på arbetsplatsen, att en 
handledare hade kunnat hjälpa till att minska pressen hen känner på sig själv. Utifrån detta 
kan vi dra en slutsats om att nyexaminerade sjuksköterskor tycker att det är attraktivt om en 
arbetsgivare erbjuder en god introduktion till arbetsplatsen samt en längre tid med 
handledning. Dessa behov kan också relateras till Åteg et al. (2004, s 35) modell över 
attraktivt arbete, svaren visar att arbetstempo och ledarskap är en del av de attraktiva 
arbetsförhållandena.  
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4.3.3 Kompetensutveckling 

Studenterna är eniga om att kompetensutveckling är en av egenskaperna som måste erbjudas 
hos en arbetsgivare för att vara ett attraktivt alternativ. De anser att möjlighet till att kunna 
utvecklas är en övervägande faktor för att stanna kvar hos en arbetsgivare även längre fram i 
sin karriär. Två av respondenterna beskriver det på följande sätt: 
 

Att utvecklas karriärmässigt på en arbetsplats måste nästan vara en del av 
tjänsten, jag tror inte att jag skulle kunna börja jobba på en arbetsplats utan 
att ha möjlighet till utveckling. - S1 
 
Det är väldigt viktigt, jag hade förmodligen inte valt ett jobb där det inte 
fanns den möjligheten. - S2 

 
S1 förklarar utveckling inom sin karriär mer eller mindre är ett måste när hen söker jobb och 
att det är önskvärt att karriärutveckling är en del av tjänsten. Hen menar att det är otroligt 
viktigt i yrket som sjuksköterska att bli uppdaterad med nya tekniker och liknande för att 
kunna utföra sitt jobb på bästa sätt över hela sin karriär. Även S2 menar att 
kompetensutveckling är en viktig del tjänsten och att avsaknad av sådan möjlighet hade 
kunnat göra att hen vände sig till en annan arbetsgivare. Hen berättar också att med tanke på 
att tekniken i samhället hela tiden går framåt behöver även kompetensen utvecklas i takt med 
det. Dyhre och Parment (2013, s 69) redogör för att utvecklingsmöjligheter är något som kan 
vara avgörande för att en arbetstagare väljer att stanna på en arbetsplats istället för att leta efter 
ett nytt arbete. Vidare förklarar de att det är av betydelse att arbetsgivaren redan från första 
början i rekryteringsprocessen gör det tydligt för de arbetssökande att det finns möjligheter till 
kompetensutveckling inom organisationen. Vi kan konstatera utifrån både teori och empiri att 
kompetensutveckling är en viktig del av employer branding och att arbetsgivare även visar att 
det finns möjlighet till utveckling i ett tidigt stadie för den arbetssökande.  
 
Personlig utveckling går hand i hand med kompetensutveckling och är något som studenterna 
anser är en viktig del under sina kommande år i arbetslivet. Resultatet från vår undersökning 
visar att utveckling på ett personligt plan är minst lika viktigt som att få möjlighet att 
utvecklas i sin yrkesroll:  
 

Utveckling är jätteviktigt för mig. Jag tröttnar ganska fort och känner att jag 
vill framåt, jag vill lära mig nya saker och därför är vidareutbildning en 
jätteviktig del för mig när jag söker jobb. - S3 
 
Jag tycker framför allt att det är viktigt att utvecklas personligt och i sin 
yrkesroll, men karriärstegen är ju en del av det. - S4 

 
S3 menar att hen har en tendens att tröttna och förklarar att hen behöver stimuleras på flera 
olika plan. Hen beskriver att den personliga utvecklingen är viktig och att den kommer 
tillsammans med att få möjlighet till karriärutveckling. S4 berättar att hens personliga 
utveckling är mer i fokus än utvecklas inom sin yrkesroll, men påpekar samtidigt att 
karriärstegen är en del av den. Utan möjlighet till framsteg inom karriären blir det svårt att 
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utvecklas som person. Wikström & Martin (2012, s 83f) styrker studenternas svar och menar 
att undersökningar visar på medarbetare alltid värderar kompetensutveckling och personlig 
utveckling högt när de bedömer vad som är attraktivt med en arbetsgivare. Vi kan dra en 
slutsats om att det är viktigt för arbetsgivare att kunna erbjuda sina medarbetare möjlighet till 
både karriärutveckling men också att det finns utrymme för personlig utveckling.  
 
Det vi kan konstatera är att det finns ett flertal faktorer som gör att en arbetsgivare upplevs 
som attraktiv. Precis som Åteg et al. (2004, s 31ff) tar upp i sin modell över attraktivt arbete 
ser vi tydliga korrelationer mellan de faktorer som modellen tar upp och vad respondenterna 
ur ett personligt perspektiv anser är attraktivt för dem. Även i enlighet med vad Dyhre och 
Parment (2013, s 69) nämner om karriärutveckling finns tydliga samband med svaren som 
studenterna uttrycker. Utefter respondenternas svar i undersökningen kan vi dra en slutsats om 
att utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats är en av de viktigaste faktorerna för att attrahera 
medarbetare som tillhör generation Y. Med detta som grund anser vi att teorin stämmer väl 
överens med empirin och de svar vi fått fram, vilket ökar tillförlitligheten till att employer 
branding på det stora hela är avgörande för organisationers framgång.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

5 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till utifrån materialet samt 
besvara studiens frågeställningar. Det kommer att föras en diskussion kring arbetsprocessen 
och dess styrkor och svagheter. Slutligen ger vi förslag på framtida forskning. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att skapa en ökad förståelse för hur arbetet med employer branding går 
till inom ett landsting i Sverige, men också få förståelse för vad som gör en arbetsgivare 
attraktiv utifrån sjuksköterskestudenters perspektiv. Med det som utgångspunkt togs det fram 
tre frågeställningar som kommer att besvaras nedan.  
 
Den första frågeställningen var: hur det arbetas med employer branding inom ett landsting i 
Sverige? Det vi har kommit fram till är att arbetet med employer branding sker i ett samarbete 
mellan HR-avdelningen och kommunikationsenheten på landstinget. De träffas varje vecka 
och går igenom det dagliga arbetet och vad som ska hända härnäst. Det är dessa två 
avdelningar som tillsammans är de drivande organen i arbetet med att employer branding. I 
arbetet är det HR som ansvarar för den administrativa delen av arbetet och 
kommunikationsenheten arbetar utifrån en framtagen kommunikationsplan kring hur de ska 
marknadsföra organisationen. I kommunikationsplanen beskrivs hur man försöker attrahera 
och rekrytera potentiella arbetstagare till de befintliga bristyrkena inom vården. Med hjälp av 
kortfilmer och sociala medier profileras landstinget som arbetsgivare till den specifika 
målgruppen man vill nå ut till. I arbetet med employer branding ingår också att samarbeta 
med utbildningsväsenden inom regionen. Landstinget bjuder även in sjuksköterskestudenter 
till sociala sammankomster där studenterna får träffa avdelningschefer från sjukhusen i 
regionen för att de ska kunna bilda en kontakt för framtida arbetsmöjligheter.  
 
Den andra frågeställningen var: hur viktigt är arbetsgivarvarumärket för generation Y? Det vi 
kunde konstatera var att ett arbetsgivarvarumärke grundar sig i organisationens värderingar 
och företagskultur. Det är inte enkelt att implementera en företagskultur i en stor organisation, 
men att ha en stabil värdegrund blir allt mer viktigt. Generation Y är en medveten generation 
och respondenterna är överens om att de inte kan tänka sig att arbeta hos en arbetsgivare vars 
värderingar inte stämmer överens med deras egna. Vi kan konstatera att 
arbetsgivarvarumärket är viktigt för generation Y då de indikerar att de påverkas mycket av 
vad omgivningen tycker. Vi kan dessutom dra en slutsats kring att landstingets varumärke är 
otydligt och uppdelat över avdelningar och att organisationen inte upplevs som en gemensam 
arbetsgivare, vilket är negativt för varumärket som helhet. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta 
är att arbetsgivarvarumärket är viktigt för generation Y. 
 
Den tredje frågeställningen var: hur är en arbetsgivare attraktiv enligt blivande 
sjuksköterskor? Det som framhävs i resultatet är att det finns allmänna och specifika 
egenskaper som gör en arbetsgivare attraktiv. Materialet visar att arbetstider och 
självbestämmande kan vara en viktig del, men också att arbetsgivaren som lägger scheman tar 
hänsyn till arbetstagarnas fritid och livspussel. Att arbetsgivaren erbjuder en djupgående 
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introduktion och en längre handledning är också något de anser är attraktivt då de känner sig 
sedda som medarbetare men också att de upplever en trygghet på den nya arbetsplatsen. Vi 
kan dock konstatera att det som är mest attraktivt hos en arbetsgivare är möjligheten till 
kompetensutveckling. Samtliga sjuksköterskestudenter är eniga om att det mer eller mindre är 
ett krav för dem när de söker jobb och att utveckling och utbildning är det mest attraktiva en 
arbetsgivare kan erbjuda. Slutsatsen vi drar utifrån studenternas svar är att introduktion, 
handledning, kompetensutveckling och personlig utveckling är de faktorer som i störst 
utsträckning gör en arbetsgivare attraktiv.  

5.2 Diskussion 

Vi anser att studiens syfte är uppfyllt och frågeställningarna besvarade med tanke på de 
slutsatser som vi har kommit fram till. Utifrån det material vi har samlat in kan vi konstatera 
att arbetet med employer branding är viktigt för att lyckas i sitt arbete med att attrahera, 
rekrytera och behålla rätt kompetens. Vi har också kommit fram till att det är viktigt för 
arbetsgivare att arbeta med organisationens varumärke då det kan ta lång tid att ändra 
människors uppfattning och associationer när det redan finns uppfattning om det. Med tanke 
på att generation Y är en medveten generation anser vi utifrån materialet att det är nödvändigt 
för arbetsgivare att veta vilka egenskaper de anser är attraktiva för att kunna vara ett attraktivt 
alternativ för dem på arbetsmarknaden.  
 
Eftersom vi genomförde intervjuer med representanter från både landstinget och 
sjuksköterskestudenter anser vi att vi har fått en djupare förståelse för arbetet med employer 
branding och vad attraktivitet hos en arbetsgivare faktiskt betyder. Att få se hur arbetet med 
employer branding går till ur både ett HR-perspektiv och kommunikationsenhetens perspektiv 
har gjort att vi fått större förståelse för arbetsprocessen. Det har även varit intressant att få ta 
del av sjuksköterskestudenternas uppfattningar om landstinget som arbetsgivare och vad de 
tycker är attraktivt för dem på arbetsmarknaden. Det kvalitativa metodvalet gjorde att vi fick 
djupgående svar vilket underlättade när studiens frågeställningar skulle besvaras.  
 
Under arbetet med analysen av det insamlade materialet har vi reflekterat över att vi hade 
önskat att undersökningen var mer omfattande. Vi hade önskat att intervjuerna var något mer 
djupgående vilket hade kunnat ge oss mer material att analysera. Gällande intervjuerna med 
studenterna hade vi önskat fler frågor och längre intervjuer, framför allt gällande frågor om 
deras tillhörighet till generation Y. Undersökningen är också för liten för att kunna dra 
generella slutsatser kring ämnet, vilket hade kunnat vara intressant om man hade kunnat göra.  

5.3 Förslag till framtida forskning 

För att ge förslag till framtida undersökningar inom ämnet med employer branding anser vi att 
det hade varit spännande att ta reda på hur andra landsting arbetar med employer branding och 
utifrån det kunnat göra en jämförelse mellan de olika landstingen. Det hade varit intressant att 
se ifall arbetet skiljer sig åt och även ifall någon arbetsmetod är mer effektiv än andra. Det 
hade även varit intressant att få ta del av flera studenters perspektiv i frågan, kanske genom att 
genomföra en enkätundersökning som en kompletterande del till en kvalitativ undersökning. 
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Bilaga 1: intervjuguide till HR-avdelning 
 
Bakgrundsfrågor 
Beskriv din roll på Landstinget 
Hur länge har du arbetat totalt på Landstinget 
Hur länge har du arbetat med de arbetsuppgifter du har idag? 
Hur kommer det sig att du har valt att arbeta med detta? 
 
Image 
Vad var din första uppfattning om Landstinget? 
Hur tror du att andra uppfattar Landstinget? 
Påverkas din åsikt om organisationen beroende på vad andra tycker? 
 
Employer branding 
Vad är en attraktiv arbetsgivare enligt dig? 
Beskriv hur ni arbetar med att attrahera nya medarbetare? 
Vad har ni för målgrupp, vilka riktar ni er mot? 
Hur gör ni för att sticka ut ur mängden, ex. genom marknadsföring? 
Vilken är den främsta informationen ni vill nå ut med? 
Vilken bild vill ni förmedla av Landstinget? 
Varför är det viktigt?  
 
Hur upplever ni ert arbete med employer branding?  
(Vad är ni nöjda med?)  
Vilka är involverade i arbetet med employer branding? 
Är det olika avdelningar tillsammans eller var för sig? 
Vad ser ni för svårigheter med arbetet inom employer branding?  
Vad ser ni för potentiella förbättringsområden? 
 
Hur arbetar ni med Landstinget som “varumärke” utöver den specifika målgruppen?  
(Exempelvis hur resterande omgivning ser på Landstinget i allmänhet, inte bara de personer 
som ni vill rekrytera) 
 
Konkurrens  
Vad tror ni är viktigt för sjuksköterskor när de väljer jobb?  
Ex. work-life-balance, karriärutveckling, lön, arbetsmiljö, ledning etc.  
 
Nämn tre saker som ni tror är viktigt förutom lön 

-   Anser du att dessa möjligheter finns inom landstinget?  
 
Vilka andra arbetsgivare anser ni att ni konkurrerar med när det gäller att rekrytera 
sjuksköterskor? (Norge, Kommunen, privata aktörer) 
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Vad tror du lockar hos dessa arbetsgivare?  
Har ni märkt att det blivit svårare att rekrytera i och med att det finns allt fler privata aktörer 
på marknaden?  
Hur arbetar ni för att skilja er från era konkurrenter? 
Vad kan ni på Landstinget erbjuda som ni anser att era konkurrenter inte kan? 
(erbjuda betald pendlingstid till mindre orter för att kunna bemanna ex. vårdcentraler?) 
 
Avslutande frågor 
Är det något annat du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 2: intervjuguide till kommunikationsenheten 
 
Bakgrundsfrågor 
Beskriv dina arbetsuppgifter på Landstinget 
Hur länge har du arbetat på Landstinget 
Hur länge har du arbetat med de arbetsuppgifter du har idag? 
Hur kommer det sig att du har valt att arbeta med detta? 
 
Image 
Vad var din första uppfattning om Landstinget? 
Hur tror du att andra uppfattar Landstinget? 
Påverkas din åsikt om organisationen av vad andra tycker? 
 
Employer branding 
Vad är en attraktiv arbetsgivare enligt dig? 
Finns det någon strategisk plan för arbetet med employer branding? 
 
Vilka är involverade i arbetet med employer branding? 
(Är det olika avdelningar tillsammans eller var för sig?) 
 
Vad har ni för målgrupp, hur gör ni för att nå ut till specifika grupper? 
 
Hur gör ni för att sticka ut ur mängden, ex. genom marknadsföring? 
Vad använder ni för kanaler för er marknadsföring? 
Hur ser den ut, hur planerar man för det arbetet? 
Vilken är den främsta informationen ni vill nå ut med? 
Vilken bild vill ni förmedla av Landstinget? 
Varför är det viktigt?  
 
Är du nöjd med arbetet gällande employer branding?  
Vad ser ni för svårigheter med arbetet inom employer branding?  
Vad ser ni för potentiella förbättringsområden? 
 
Hur arbetar ni med Landstinget som “varumärke” gentemot allmänheten? (utöver den 
specifika målgruppen? ) 
(Exempelvis hur resterande omgivning ser på Landstinget i allmänhet, inte bara de personer 
som ni vill rekrytera) 
 
Konkurrens  
Vad tror ni är viktigt för sjuksköterskor när de väljer jobb?  
Ex. work-life-balance, karriärutveckling, lön, arbetsmiljö, ledning etc.  
 
Nämn tre saker som ni tror är viktigt förutom lön 
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•   Anser du att dessa möjligheter finns inom landstinget?  
 
Vilka andra arbetsgivare anser ni att ni konkurrerar med när det gäller att rekrytera 
sjuksköterskor? (Norge, Kommunen, privata aktörer) 
 
Vad tror du lockar hos dessa arbetsgivare?  
Har ni märkt att det blivit svårare att rekrytera i och med att det finns allt fler privata aktörer 
på marknaden?  
Hur arbetar ni för att skilja er från era konkurrenter? 
Vad kan ni på Landstinget erbjuda som ni anser att era konkurrenter inte kan? 
(erbjuda betald pendlingstid till mindre orter för att kunna bemanna ex. vårdcentraler?) 
 
Avslutande frågor 
Är det något annat du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 3: intervjuguide till sjuksköterskestudenter 

 
Bakgrundsfrågor  
Hur långt har du kommit i din utbildning?  
Hur kommer det sig att du valde att studera till sjuksköterska? 
När kom du fram till att du ville bli sjuksköterska? (När i livet)  
 
Image 
Har du hört talas om Landstinget som arbetsgivare inom vården?  
Hur uppfattar du Landstinget som arbetsgivare? 
Hur tror du att andra uppfattar Landstinget? 
Påverkas din åsikt om organisationen beroende på vad andra tycker? 
 
Employer Branding 
Upplever du att du har information om Landstinget som arbetsgivare?  

-   Om ja: vad tror du att det beror på?  
-   Om nej: vad tror du att de skulle kunna göra för att synas mer? 

 
Anser ni att det är ett bra tillvägagångssätt för att attrahera dig som student? 
Hur är en arbetsgivare attraktiv enligt dig? 
 
Konkurrens 
Vad är viktigt för dig när du väljer jobb i framtiden? 
Nämn tre saker som du tycker är viktigt förutom lön 

-   Tror du att dessa möjligheter finns inom Landstinget?  
Vilka potentiella arbetsgivare anser du att du har att vända dig till? 
Är det viktigt för dig att en arbetsgivare upplevs som attraktiv av omgivningen? 
Påverkas du av andras åsikter vid val av arbetsgivare? (Sociala medier, vänner och bekanta?) 
Vad hade krävts av Landstinget för att du skulle välja dem som arbetsgivare? 
Är det viktigt för dig att kunna utvecklas karriärmässigt? 
 
Avslutande frågor 
Är det något annat du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
Har du några frågor till oss?  
 

 


