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Sammanfattning 
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Titel:  Arbetsgivarvarumärke inom omsorgssektorn - en fallstudie av Attendo Care 

Problemformulering: Personalförsörjningen inom omsorgssektorn står inför svårigheter i 

takt med ökat rekryteringsbehov samtidigt som det kommer att 

råda en personalbrist. Employer branding handlar om att stärka     

sitt arbetsgivarvarumärke för att både behålla talangfulla         

medarbetare och att attrahera presumtiva arbetstagare. 

Syfte:                                 Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie över hur ett 

företag inom omsorgssektorn arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke.                      

Metod:                               En kvalitativ metod med tolv genomförda semistrukturerade         

intervjuer med chefer hos Attendo Care. Frågorna är baserade på 

modellen Employer brand mix som belyser centrala faktorer för ett 

arbetsgivarvarumärke. 

Slutsatser:                         Respondenterna upplever att deras arbetsgivare arbetar aktivt med 

kvalitetsutveckling och att de erbjuds stora karriärmöjligheter. 

Arbetsgivaren bör utveckla och förenkla informationsöverföring 

via den interna mötesplatsen samt fortsätta att erbjuda   

medarbetarna vidareutbildning. 
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1 Inledning 
Ett smärre paradigmskifte har ägt rum i Sverige inom omsorgssektorn. Tidigare rådde det i det 

närmaste ett offentligt monopol inom äldreomsorgen men sedan början på 1990-talet har 

antalet privata omsorgsföretag ökat stadigt i Sverige. Den ökade konkurrensen på marknaden 

har lett till en högre kvalitet i vården men även till ökade krav på arbetsgivarna att attrahera 

talangfulla- och kompetenta medarbetare. Anställda har alltid varit en betydelsefull del av 

företag och organisationer men synen på deras värde har förändrats, speciellt inom 

omsorgssektorn där det personliga mötet mellan vårdgivare och brukare är det centrala. 

(Erixon, 2006) 

 

Enligt rapporten En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och 

tandläkares arbetsmarknad (Socialstyrelsen, 2010) så råder det en brist på vårdpersonal och i 

rapporten Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg av Ann-Christin 

Johnreden (2002) för Arbetsmarknadsstyrelsens räkning så bedöms det samlade 

rekryteringsbehovet inom vård- och omsorgssektorn uppgå till 527.000 år 2015 . Det råder 

även en brist på kompetenta chefer och prognoserna för framtiden säger att tillgången på 

chefer minskar kraftigt enligt artikeln Vem vill ta över (Lagercrantz, 2009). Dessutom lever vi 

i en tid med hög rörlighet, anställda är mer benägna att röra på sig ifall de inte trivs på sin 

nuvarande arbetsplats. Detta ställer ännu högre krav på arbetsgivarna att attrahera och behålla 

rätt humankapital för att vara konkurrenskraftiga och erbjuda bra tjänster (Barrow & Mosley, 

2010). 

Attendo Care är nordens ledande omsorgsföretag med en omsättning på ca 4.000 MKR. 

Företaget grundades 1987 under namnet Hemservice men genomförde sedan ett namnbyte 

2001 till Attendo Care. Företaget har ca 10.000 medarbetare och ca 12.000 brukare samt är 

verksamt på ett 70-tal orter i Norden (Attendo Care, 2011). För Attendo Care att kunna 

behålla sin ledande ställning och samtidigt möta ett framtida rekryteringsbehov parallellt som 

det råder en brist på arbetstagare ökar kraven på ett starkt arbetsgivarvarumärke för att kunna 

möta dessa utmaningar. 

Att bygga ett starkt varumärke handlar inte bara om förhandlingslojalitet eller prislojalitet 

utan främst om varumärkeslojalitet (Kapferer, 2008). Detta gäller inte enkom konsumenter 

utan det är minst lika väsentligt att attrahera och behålla de mest lämpade arbetstagarna för att 
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på så vis erhålla de komparativa fördelarna med att besitta den viktigaste tillgången på 

marknaden, det vill säga humankapitalet (ibid). 

Ett företags varumärke är ett uttalat löfte mellan ett företag och dess externa- och interna 

intressenter (Balmer, 1998). Enligt Barrow och Mosley (2010) bidrar ett kraftfullt 

arbetsgivarvarumärke där arbetstagarna är djupt involverade i verksamheten till lägre 

kostnader och en ökad kundnöjdhet. Detta leder i sin tur till ett bättre finansiellt resultat och 

en ökad attraktionskraft, både externt och internt. Så kallat ”Employer branding” beskrivs 

som den aktiva processen av arbetet med varumärkesprofilering vilket gör att ett företag 

differentierar sig från andra företag när det gäller att konkurrera och behålla värdefulla 

arbetstagare (Foster, Punjaisiri och Cheng, 2010). Employer branding är således tänkt att 

bidra med verktyg för att öka kvantiteten och kvaliteten på ansökningar från presumtiva 

arbetstagare samtidigt som Employer branding även handlar om interna intressenter också, det 

vill säga medarbetarna i organisationen. Det handlar om att ständigt kommunicera och 

förstärka sitt arbetsgivarvarumärke, både externt och internt för att stärka sin position bland 

konkurrenterna (ibid). 

 

1.1 Forskningsfråga och syfte 
 

Vi ämnar att besvara frågan: 

-          Hur arbetar ett företag inom omsorgssektorn med sitt arbetsgivarvarumärke? 

Undersökningen är en fallstudie av omsorgsföretaget Attendo Care som syftar till att beskriva 

och skapa en diskussion om vilka strategier som anses, från ledningshåll, vara effektiva för att 

attrahera ny personal till lednings- och chefsposter samt hur de arbetar för att behålla 

nuvarande chefsstab.  

 

 

 

 

 



7 
 

2 Teori 

2.1 Bakgrund till employer branding? 
Employer branding är nära kopplat till företagsvarumärke, då de anställdas beteenden har en 

viktig roll i modellen “the corporate branding mix”. Denna modell innefattar sex dimensioner 

där företagets kultur är en av dem. Företagets kultur innefattar dess värderingar och 

antaganden som kommuniceras av företagets anställda (Balmer, 2006.). Genom att använda 

sig av ett företagsvarumärke, kommunicerar företaget sina värderingar till kunder och andra 

intressenter och de kommunicerar oftast genom mer traditionella marknadsföringsverktyg 

som reklam och PR. Företag har under de senaste två decennierna fått större förståelse för att 

företagets anställda sprider företagets varumärke till intressenter utanför företaget vilket 

innebär att de måste förstå hur företaget vill att de ska bete sig. Ledare inom företaget bör 

arbeta utifrån företagets värderingar för att kunna överföra samma värderingarna och 

antaganden som företaget står för till sina anställda (Maxwell & Knox, 2009). Företag idag 

har en växande förståelse för behovet att rekrytera och behålla personal som delar företagets 

värderingar och mål. Företaget behöver därför skapa sig ett passande arbetsgivarvarumärke, 

genom en arbetsgivarvarumärkesprocess. Företag bör därför liera arbetstagarnas beteenden 

och begåvning med verksamhetsmålen om de önskar behålla personal och attrahera nya 

medarbetare. (Hunt,  2005) 

Backhaus och Tikoo (2004) definierar arbetsgivarvarumärket som en process att konstruera en 

identifierbar och unik arbetsgivaridentitet där företagets arbetsgivarvarumärke gör dem 

konkurrenskraftiga på marknaden. Arbetsgivarvarumärket skall överensstämma med 

företagets “produkt- och företagsvarumärke” men vara anpassat till arbetstagaren och 

kommuniceras både internt och externt. Det är viktigt att företaget drar till sig “rätt” 

arbetstagare som passar företagets identitet och samtidigt utarbeta en arbetsstyrka som strävar 

mot att uppnå verksamhetsmålen. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

2.1.1 Företagets varumärke 

En viktig del av ett arbetsgivarvarumärke är hur företaget uppfattas av externa parter. Det är 

viktigt att företaget har ett gott rykte hos externa aktörer eftersom framgången ofta har en 

direkt korrelationen till hur de uppfattas på marknaden. Ett företag är beroende av kundernas 

benägenhet att betala för deras produkt och det är viktigt att produkten har de kännetecken 

som kunder värdesätter högt. (Hunt, 2005) Det externa ryktet är sammankopplat med 
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företagets varumärke och den bild som människor bär med sig. Detta kan förklaras som en 

kedja av associationer, uppfattningar och erfarenheter som personen samlat på sig vid kontakt 

med företaget. Därför bör företaget skapa en bild av hur de opererar idag, dess 

varumärkesrealitet och var företaget vill befinna sig i framtiden, dess varumärkesvision 

(Barrow & Mosley, 2007). 

 

2.1.2 Från företagsvarumärke till arbetsgivarvarumärke 

Det har bedrivits forskning om att presumtiva arbetstagare söker sig till organisationer som 

matchar deras behov och värderingar. Det finns därför en risk att arbetsinsatsen från den nya 

arbetstagaren blir bristfällig och arbetstagaren lämnar företaget om arbetstagaren inte 

kommunicerar eller lever upp till arbetsgivarvarumärket. Sker detta upprepade gånger så 

skadas företaget av den höga personalomsättningen (Foster et al. 2010 från Schein, 1985; 

Backhaus & Tikoo, 2004). Foster et al. (2010) menar att det är viktigt att koppla samman 

företagets varumärke med arbetsgivarvarumärket eftersom de hanterar många olika 

intressenter som skapar komplexitet. Sammankopplingen av företagets varumärke och 

arbetsgivarvarumärke måste genomsyra arbetet inom hela organisationen och detta är speciellt 

viktigt inom omsorgssektorn där företagets personal är de som manifesterar företagets 

värderingar ut till externa intressenter. Utifrån vår problemformulering så tolkar vi detta som 

att hela organisationen måste arbeta strategiskt och målinriktat för att liera företagets 

varumärke med det uttalade arbetsgivarvarumärket. Detta betyder att ledarna inom 

organisationen måste arbetar utifrån värderingarna för att medarbetarna skall respektera dem. 

En bristfällig liering av företagsvarumärket och arbetsgivarvarumärket kan få förödande 

konsekvenser för företaget. (Foster et al., 2010) 

 

2.2 Human Resource Management 

Ett företags arbetsgivarvarumärke har flera gemensamma nämnare med dess human resource-

aktiviteter (HR). Human resource management kan enligt Torrington, Hall & Taylor (2008) 

användas på två olika sätt. Det första beskrivs som fyra viktiga mål med företagets HR- 

aktiviteter som innefattar dess bemanningsmål, prestationsmål, förändringsmål samt 

administrationsmål. Bemanningsmålet är främst till för att se till att företaget är korrekt 

bemannat. Hit räknas designen av företagets struktur, fastställa vilka typer av kontrakt som de 

anställda ska arbeta under, välja ut rätt personal samt vidareutbilda befintlig personal så de 
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besitter den kunskap som uppdraget kräver. När rätt personal finns inom organisationen så är 

HR-avdelningens viktigaste uppdrag att se till att de är engagerade och motiverade. Nyckeln 

till detta ligger i personlig utveckling och utbildning samt erkännande och ett lämpligt 

belöningssystem för att de anställda ska känna engagemang och motivation. Nästa mål är 

kopplat till hur effektiva HR-funktionerna fungerar vid ledningsförändringar. Ibland kan 

förändringar uppkomma ur miljöpåfrestningar eller andra gånger ur kulturella förändringar 

som kan resultera i att attityder, filosofier eller långsiktiga organisatoriska normer måste 

ändras. HR-avdelningens arbete är central för hur de anställda ska lyckas anpassa sig till, 

acceptera och arbeta utifrån förändringarna. De administrativa målen behandlar vikten av att 

upprätthålla data om de anställda inom företaget så att de har kontroll över deras närvaro, 

vidareutbildning, arbetsvillkor samt personlig information. Brister i administrationen 

försvårar långsiktig kontroll vilket är viktigt för att vinna trovärdighet och respekt och kunna 

stötta andra chefer inom företaget (Torrington et al., 2008). 

Den andra delen av användandet av human resource management-funktioner (HRM) utmärker 

vägarna för genomförandet av de olika HRM målen enligt Torrington et al. (2008) . 

Författarna skiljer på personaladministrationens arbete och HRM-arbete där de menar att 

personaladministrationens arbete är mer arbetskraftscentrerat till skillnad från HRM-arbetet 

som är mer resurscentrerat. Vidare antyder författarna att personaladministrationen inte har 

ledningens fulla intresse då den endast utgör en funktion av företaget hela arbete. Däremot är 

HRM-arbetet huvudsakligen styrt av ledningens behov av personalresurser och större 

tyngdpunkt på planering, övervakning och kontroll i stället för förhandling (Torrington et al., 

2008). 

HRM-definitionen är illustrerad i figuren nedan där pilarna som går ut från HRM-rutan är 

målen och pilarna som går in till HRM-rutan utgör de roller som bidrar till HRM-aktiviteter. 
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Figur 1: HRM- roller och mål Torrington et al. 2008:10 (Egen bearbetning) 

2.3 Att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke 
I dagens moderna informationsteknologiska samhälle överbelastas vi med reklam om olika 

varumärken och det ställer därför högre krav på företagen att lyckas tränga igenom 

mediebruset med sitt kärnbudskap. Nyckeln i sammanhanget att nå ut med ett positivt 

budskap, som syftar till att förstärka sitt arbetsgivarvarumärke är att hålla det enkelt och 

kärnfullt (Mosley, 2009). Företag bör fokusera på två eller tre kärnbudskap som de önskar nå 

ut med till presumtiva arbetstagare och anställda. Målet är att få de anställda och eventuella 

arbetstagare att associera kärnbudskapen med arbetsgivarvarumärket. Detta innebär att mer 

detaljerad information inte når ut i samma utsträckning men det går att bygga upp detta över 

tid. Det är viktigt att budskapen för att stärka arbetsgivarvarumärket är relevanta, annars 

riskerar företaget att motverka sitt syfte och att de anställda blir mer avogt inställda. De 

anställda är fullt medvetna om betydelsen av ett gott rykte och vikten av att attrahera nya 

medarbetare (ibid.). Det handlar dock inte om att påtvinga sina värderingar på folk med 

ändlösa pep-talks eller rigida processer då detta ofta har motsatt effekt (Barrow och Mosley, 

2010). 

 

2.4  Varför använda employer branding? 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar attraktionskraften bland både externa- och interna 

intressenter, vilket leder till att ett företag kan knyta till sig bättre medarbetare till en lägre 

kostnad samt i högre utsträckning behålla talangfulla medarbetare (Mosley, 2009). Genom att 

strategiskt arbeta med erkännande och belöningssystem så har företag en större chans att 
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behålla och engagera nyckelpersoner inom företaget. Det en tydlig korrelation mellan ett ökat 

engagemang bland de anställda och ett förbättrat finansiellt resultat. Att attrahera och 

uppmuntra anställda att vara lojala samt prestera sitt yttersta kräver en mer fokuserad, 

sammanhållen och nyttoanledd ansats än vad som företag generellt sett avsätter i tid och 

energi (Barrow & Mosley, 2010). 

 

2.5 “The employer brand mix” 
The employer brand mix är en modell framtagen av Barrow och Mosley (2010) som belyser 

de nyckelfaktorer som enligt dem påverkar de anställdas bild av arbetsgivarvarumärket. 

Modellen omfattar 12 centrala faktorer för att utveckla och stärka arbetsgivarvarumärker. 

Dessa är uppdelade i två breda grupper, den ena fokuserar på det större organisatoriska 

sammanhanget och dess policies medan den andra gruppen fokuserar på lokala sammanhang 

och förhållanden (Barrow och Mosley, 2010). Nedan följer en presentation av de 12 

faktorerna som främst påverkar arbetsgivarvarumärket ur de anställdas perspektiv enligt 

Barrow och Mosley (2010): 

 

2.5.1 Ledningen 

Ledningen i en organisation besitter en av de viktigaste rollerna beträffande att förstärka 

trovärdigheten och att förmedla den rätta andan av arbetsgivarvarumärket. En viktig slutsats 

som Barrow och Mosley (2010) dragit utifrån en rad omfattande studier om 

arbetstagarengagemang är att ett tydligt ledarskap är en av de mest betydelsefulla 

drivkrafterna för att engagera arbetstagare. För ledningen är det av central betydelse att 

kommunikationen inom organisationen är strukturerad på så vis att den förstärker de 

önskvärda relationerna med medarbetarna. Medarbetarnas förtroende för ledningen minskar 

kraftigt om de märker att ledningens kommunikation inte överensstämmer med deras 

agerande. Därför är det väsentligt att den grupp som arbetar med att leda 

arbetsgivarvarumärket ständigt uppmärksammar den högsta ledningen om de avtryck deras 

ord och agerande avspeglar sig bland arbetstagarna i organisationen (Barrow & Mosley, 

2010). För att öka förtroendet för ledningen i ett företag bland medarbetarna så är det viktigt 

att de är synliga och tillgängliga samt regelbundet informerar de anställda om mål och 

strategier (Brun & Dugas, 2008). 
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2.5.2 Externt rykte 

En organisations rykte har definierats som (a) bedömning av flertalet intressenter beträffande 

företagets förmåga att leva upp till sina åtagande över tid, (b) ett kollektivt system av 

subjektiv uppfattning av medlemmar av en social grupp, (c) kollektiv tro som existerar inom 

en organisations område om ett företags identitet och position, (d) mediabilden och hur känt 

företaget är, (e) den kollektiva representationen som delas i sinnet bland allmänheten över tid 

(Sung & Yang, 2008). Arbetstagare är stolta över att arbeta för ett företag som är 

välrenommerat. Detta leder till att de anställda kommer i högre utsträckning agera positiva 

ambassadörer för företaget i fråga vid möten med externa parter. De anställda är också 

generellt sett väl medvetna om den externa marknadsföringen och det är därför viktigt att 

företaget informerar arbetstagarna om större marknadsföringshändelser eller när något ägt 

rum som kan resultera i negativ press. Företag bör vara transparenta och öppna vid sådana 

tillfälle för att öka förtroendet bland medarbetarna. (Barrow & Mosley, 2010). Vidare bör 

personer i reklamfilmer vara trovärdiga och stämma väl in på företaget och inte ger en alltför 

idealiserande bild av det. Barrow och Mosley (2010) belyser ett exempel där ett företag 

marknadsförde en perfekt anställd, han hjälpte kunderna med barnpassning, bilservice, 

bärhjälp etc. Enligt författarna kan denna idealiserande bild skapa en tung börda för de 

anställda att leva upp till. En annan viktig aspekt är att informera de anställda om eventuell 

extern negativ press. Anställda tenderar att försvara sin organisation men det kräver att de är 

väl informerade om vad som pågår, speciellt om något negativt har inträffat. (ibid.) 

 

2.5.3 Intern kommunikation 

All kommunikation inom ett företag bidrar till dess image bland de anställda (Barrow och 

Mosley, 2010). Från varumärkesledningens sida bör de arbeta med att skapa en tydlig och 

koordinerad intern kommunikation med arbetstagarcentrerat fokus. Detta för att se till att de 

viktigaste organisatoriska meddelanden verkligen når ut och inte drunknar i mindre väsentliga 

informationsflöden samt för att erhålla en bättre överblick över att de önskvärda 

värderingarna och målen verkligen förstärks (ibid.). Intern kommunikation bör vara den 

viktigaste strategin för affärskommunikation efter strategin för ledarskapet (White, Vanc och 

Stafford, 2010). Företag lägger stor vikt vid extern PR men bör lägga lika stor vikt vid intern 

kommunikation för att skapa gynnsamma relationer mellan ledning och arbetstagare. Den 

interna kommunikationen är nära sammanlänkad med produktivitet och hur de anställda trivs 

på sin arbetsplats. Intern kommunikation bidrar också till den komparativa fördelen med 
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välinformerade och nöjda anställda att de i högre utsträckning kommer agera externa 

ambassadörer. (ibid)   

 

2.5.4 Värderingar och socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibilty) 

Enligt Tamm, Eamets och Môtsmees (2010) så är de främsta faktorerna för trivsel på arbetet 

lön, karriärmöjligheter, arbetsbelastning, övervakning, sociala relationer och 

arbetsförhållanden. I takt med att intresset för socialt ansvarstagande (fortsättningsvis CSR) 

ökar för organisationer så avspeglar det sig också i arbetsgivarvarumärket. Företag som 

arbetar aktivt med CSR ökar attraktionskraften, både för presumtiva arbetstagare och 

anställda (Barrow och Mosley, 2010). Ur employer brand mix-perspektivet bidrar inte CSR 

bara till ett gott externt rykte om företaget till exempel agerar ansvarsfullt i miljöfrågor utan 

även i interna förhållanden som att hjälpa de anställda att hitta en balans mellan sitt arbete och 

sin fritid. (ibid) 

 

2.5.5 Interna mätsystem 

Ett viktigt verktyg för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke är att mäta och utvärdera 

verksamheten (Barrow och Mosley, 2010). Företag som undersöker de anställdas situation, 

granskar resultaten, publicerar fynden samt agerar utifrån resultaten uppvisar en högre 

tillfredsställelse bland arbetstagarna. Många organisationer använder sig av balanserat 

styrkort som är en metod och styrfilosofi som integrerar finansiella- och icke-finansiella 

variabler (Jakobsen, Norreklit och Mitchel, 2010). Förespråkarna för användandet av 

balanserat styrkort anser att det erbjuder lösningar till problem skapade av den historiska 

naturen av redovisningsinformation. Till skillnad mot traditionella finansiella mätningar ger 

den en mer framtida orientering och ger därmed fler verktyg för beslutsfattarna. Det 

balanserade styrkortet är också designat för att underlätta implementeringen av strategier. 

Företagsstrategier är ofta avlägsna från den vardagliga operativa verksamheten, vilket skapar 

problem för företag som vill styra och leda arbetet och de anställda utifrån strategiska 

ambitioner. Det balanserade styrkortet är utformat att mäta och granska drivkrafterna för 

framtida långsiktig framgång men även demonstrera den redan uppnådda framgången. Enligt 

förespråkarna av det balanserade styrkortet så behövs det fler perspektiv för att komplettera 

styrningen, t.ex. ett finansiellt perspektiv, ett kundperspektiv, ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv samt interna processer. Dessa perspektiv skall i sin tur sammanlänkas 
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för att skapa en mer balanserad styrning. Det finns dock många bedömare som menar att det 

balanserade styrkortet är ett riskabelt verktyg eftersom relationen mellan orsak och verkan 

bara kan illustreras efter att det faktiskt ägt rum, till exempel efter att ett icke uppnått 

finansiellt resultat skett. (ibid) 

 

2.5.6 Servicesupport 

Det stöd anställda erhåller internt beträffande deras arbete med kunder eller mer personliga 

frågor ger oavhängigt en tydlig bild av styrkan eller svagheten hos arbetsgivarvarumärket. Får 

en anställd inte stöd vid ett brådskande ärende så skapar det misstro mot företaget som med 

stor sannolikhet kräver att de anställda skall agera kvickt när kunder efterfrågar support 

(Barrow & Mosley, 2010). För att öka medarbetarnas förtroende för ett företags ledning så är 

det viktigt att ledningen är synlig och tillgänglig. Ledningen bör också att ta ansvar för att 

uppmuntra de anställda att stötta varandras arbete. (Brun och Dugas, 2008) 

 

2.5.7 Rekrytering och introduktion 

Att rekrytera handlar om en organisations kollektiva ansträngning att identifiera, attrahera och 

influera jobbvalet för kompetenta sökande. Talang är värdefullt, svårt att imitera och ersätta 

(Ployhart, 2006). Företag som har ett positivt rykte ökar sin attraktionskraft och erhåller i 

regel fler sökande. Baksidan av detta är att rekryteringsprocesserna blir kostsammare då fler 

icke-lämpade sökande också söker sig till företagen (ibid.). Företag bör lägga samma vikt vid 

rekrytering och introduktion som de gör för att skapa långvariga kundrelationer. 

Rekryteringsprocessen spelar en viktig roll ur flera hänseenden. Det gäller dels att hitta de 

rätta arbetstagarna som delar företagets mål och värderingar och dels att ge de nyanställda en 

god bild av organisationen samt förtydliga vad som förväntas av de anställda och vad de 

anställda i företaget kan förvänta sig. (Barrow & Mosley, 2010) 

 

2.5.8 Team management 

På samma sätt som de anställda vid frontlinjen bidrar i stor utsträckning till kundernas bild av 

företaget så ger den lokala ledningen de anställda en övergripande bild av företaget. Enligt 

Barrow och Mosley (2010) så är en god relation till den närmaste chefen en av de viktigaste 

faktorerna för att trivas i ett företag. Därför är det viktigt att den lokala ledningen utbildas och 

utvecklas i att förstärka arbetsgivarvarumärket bland sina medarbetare på regelbunden basis. 
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Brun och Dugas (2008) belyser vikten av att ledningen är öppen för personliga lösningar och 

flexibla arbetstider. Detta för att det kan bidra till att ge anställda erkännelse genom belöning 

men också för att det är ett effektivt sätt att öka produktiviteten. Detta förutsätter dock att de 

flexibla arbetstiderna inte försvårar samarbetet med andra medarbetare. (ibid) 

 

2.5.9 Prestationsvärdering 

HR-chefer arbetar frekvent med prestationsvärderingar i deras organisation i hopp om att 

erbjuda en rad olika fördelar som till exempel förbättrad prestation, skapa möjligheter för 

kommunikation mellan ledning och arbetstagare, datainsamling för personalbeslut (Bouskila-

Yam & Kruger, 2011). För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke så krävs det att 

kärnvärderingarna är inbyggda i prestationsledningsprocessen, med detta avses att de 

anställda är väl medvetna om vad som förväntas av dem och hur de kommer att bli bedömda. 

I många fall kan det vara en fördel att bedömningsverktygen har tagits fram gemensamt av 

arbetsgivaren och arbetstagaren. Att ständigt arbeta och utvärdera prestationerna utifrån 

värdebaserade omdömen skapar en tydligare bild av företagets kärnvärderingar. (Barrow & 

Mosley, 2010) 

 

2.5.10 Lärande och utveckling 

Dagens omvärld är kantad av ständiga förändringar och komplexitet. Därför är det viktigt för 

företag att utveckla och fortbilda anställda och inte minst företagsledningen. Cheferna måste 

framgångsrikt anpassa sig till skiftande behov och situationer, hantera många laterala 

relationer, sätta upp och hantera agendor samt hantera stress och osäkerhet (Dragoni, Tesluk, 

Russell, & Oh, 2009). Enligt Barrow och Mosley (2010) är möjligheten att vidareutbildas och 

utvecklas den näst viktigaste drivkraften för anställda och presumtiva arbetstagare efter ett bra 

lokalt ledarskap. Anställda som har erhållit utbildning är mer positivt inställda till företaget i 

dess helhet än bara beträffande de möjligheter som ges för utveckling. Dessutom varar denna 

tillfredsställelse lång tid efter utbildningens avslut. (Barrow & Mosley, 2010) 

 

2.5.11 Belöning och erkännande 

Ett viktigt redskap för att behålla talangfulla medarbetare är att ge dem erkännande för deras 

betydelsefulla arbete, speciellt sådant arbete som ägt rum diskret. Att få arbetstagarna att 

känna sig värdefulla för sin arbetsgivare är en kritisk faktor för att öka deras engagemang 
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(Barrow & Mosley, 2010). Olika former av belöningssystem fungerar också som en symbol 

för arbetsgivarvarumärket. Belöningarna kan vara i form av olika förmåner eller utdelningar. 

Ledningen bör sätta upp tydliga riktlinjer och standarder för företagets belöningssystem (Brun 

& Dugas, 2008). Organisationer som lägger stor vikt vid att göra en rättvis utdelning av 

belöningar och identifieringar av anställda ökar i sin tur de anställdas identifiering med 

organisationen och därmed stärks arbetsgivarvarumärket (Edwards, 2010). Erkännande 

handlar inte enbart om beröm eller monetära belöningar utan även om att ledningen tar ansvar 

och erkänner brister och misstag som begåtts, framför allt misstag och dåliga beslut som 

drabbat de anställda (Brun & Dugas, 2008). Att underlätta för uppsagda anställda att hitta ett 

nytt arbete eller hjälpa dem att hitta en ny karriär är också en viktig form av erkännande samt 

en viktig aspekt för företag som ämnar att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Ett e-post från en 

chef till en anställd där chefen tackar den anställda för dennes hårda arbete och tålamod med 

en tuff uppgift är ett enkelt men betydelsefullt redskap för både belöning och erkännande. 

(Brun & Dugas, 2008) 

 

2.5.12 Arbetsmiljö  

Enligt Barrow och Mosley (2010) så representerar de anställdas arbetsmiljö 

arbetsgivarvarumärket. Anställda som arbetar i moderna och trevliga samt funktionella 

arbetsmiljöer tenderar att vara mer positivt inställda till sitt arbete och arbetsgivare jämfört 

med de som arbetar i en sämre arbetsmiljö. Författarna belyser vikten av att lägga samma tid 

och omsorg på att till exempel pryda de publika kontorsdelarna som externa 

marknadsföringsplatser. En god arbetsmiljö omfattar en rad olika faktorer så som praktiska 

detaljer att lätt komma åt material som pennor, papper, kopieringsmaskiner, toaletter etc. men 

även arbete med att minska avgränsningar mellan arbetare för att öka samarbetet. Det kan 

vara databaser eller kortare avstånd som för olika medarbetare närmare varandra och 

varandras arbete. (Elsbach och Bechky, 2007) 

 

2.6 Sammanfattning av teorin 
Modellen ”employer brand mix” omfattar 12 centrala faktorer för att utveckla och stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. 6 av faktorerna fokuserar på större organisatoriska sammanhang som 

är kopplade till ledningens arbete, externt rykte, intern kommunikation, företagets sociala 

ansvarstagande, interna mätsystem och service support. De 6 resternade faktorerna fokuserar 
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på lokala sammanhang och förhållanden som innefattar rekrytering och induktion, team 

management, prestationsvärdering, lärande och utveckling, belöning och erkännande och 

arbetsmiljö. 

Nuvarande anställda och presumtiva arbetstagare anser att ett bra lokalt ledarskap är den 

viktigaste drivkraften för att utföra ett gott arbete följt av möjligheten att utvecklas och 

vidareutbildas. Talangfulla medarbetare vill även ha erkännande för sitt betydelsefulla arbete 

då känslan att känna sig värdefull ökar deras engagemang. Företag bör erbjuda ett 

belöningssystem med tydliga riktlinjer och standarder. Funktionella, moderna och trevliga 

arbetsmiljöer är också uppskattat av medarbetarna då dessa tenderar att skapa positivitet inför 

sitt arbete och arbetsgivare. 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att arbeta med en kvalitativ metod, eftersom vårt insamlade material innefattar 

resultat av karaktären icke-standardiserad data som vid analys bör grupperas. Vi som forskare 

var inte intresserade av att i någon större utsträckning erhålla information om individens 

personlighet, utan snarare vad vi kunde lära oss av individens perspektiv, uppfattning och 

åsikt på verksamheten ur problemformuleringens perspektiv. (Widerberg, 2002). 

Vi har fått i uppdrag från Attendo Care att utföra en fallstudie på företaget. Detta gör vi för att 

försöka förstå om det finns kopplingar mellan sekundär data och Attendo Cares praktiska 

arbete och vi vill besvara frågor som ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” i vår uppsats. Vi valde att 

intervjua personer inom företaget och använde oss av ett semi-strukturerat underlag för 

intervjuerna, eftersom vi ville ha möjligheten att omformulera och komma på följdfrågor 

under intervjun. Samtliga respondenter arbetar på chefsnivå då de är de mest värdefulla för 

företaget samt den huvudsakliga målgruppen för Attendo Care vid rekrytering av ny personal. 

Denna kvalitativa multimetodstudie bidrog till ett mer täckande informationsinsamlande som 

resulterade i en mer trovärdig analys. Vår forskning är en tvärsnittsstudie, då  forskningstiden 

var begränsad till 10 veckor. Vi intervjuade sammanlagt 12 utvalda anställda på chef- och 

ledningsnivå där vi träffade hälften personligen och hälften intervjuades per telefon. 

Intervjuerna bringade klarhet i hur och i vilken utsträckning Attendo Care arbetar med 

företagets arbetsgivarvarumärke idag och materialet analyserades utifrån vår teoretiska 

referensram. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). 

 

3.2 Operationalisering 
Vi började vår forskning med att ställa några frågor till Attendo Cares ledning angående 

företagets arbetsgivarvarumärke. Den första frågan formulerade vi för att få förståelse för hur 

de inom organisationen definierade begreppet “employer branding”. Följaktligen frågade vi 

hur problematiken ser ut med Attendo Cares arbetsgivarvarumärke för deras presumtiva 

respektive nuvarande arbetstagare. Här fick vi som forskare förståelse för vilka problem som i 

nuläget existerar och som ledningen var medvetna om. Nästa fråga behandlade hur företaget 

arbetade med sitt arbetsgivarvarumärke idag. Vi ville med denna fråga få en ökad förståelse 

för eventuella problem som finns inom företaget.   
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Vidare utformade vi intervjufrågor som baserade sig primärt på the employer brand mix-

modellen som innehåller 12 olika huvudområden som tillsammans ger en god överblick över 

arbetet med arbetsgivarvarumärket (Bilaga 1). 

 

3.3 Population och urval 
Då uppsatsen behandlar ett existerande problem hos ett specifikt företag, kom vi överens med 

företaget om att de skulle välja ut lämpliga respondenter till intervjuerna. Detta var ett 

strategiskt val då vi ansåg att företaget besatt den kunskap om vilka inom organisationen som 

kunde bidra med relevant information. Vi har sammanlagt intervjuat 12 personer, som 

antingen ingick  i ledningsgruppen eller arbetade som region- och verksamhetschefer. 

Då vi tog beslutet att vår kontaktperson inom företaget skulle välja ut lämpliga respondenter 

så var vi medvetna om att detta skulle kunna påverka uppsatsens reliabilitet. Därför är det 

viktigt att förstå att vi som uppsatsskrivare inte har haft någon koppling till företaget, vilket 

bidrog till att vi på ett neutralt sätt kunde analysera materialet och dra opartiska slutsatser. 

(Sauders et al., 2009). 

Under intervjuernas gång framkom det viss kritik mot Attendo Care och att publicera dessa 

åsikter och synpunkter skulle kunna resultera i negativa påföljder för respondenterna. I 

samråd med respondenterna har vi således beslutat oss för att avkoda dem, exempelvis så har 

vi valt att inte skriva vilken titel eller till vilken region respondenterna tillhör. 

 

3.4 Avgränsning och metodkritik 
Vi har avgränsat oss till att enbart intervjua personer ur ledningen samt chefer inom företaget. 

Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vår forskning eftersom de nuvarande anställda 

tenderar att tala mer positivt om företaget jämfört med personer som valt att lämna det. 
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4 Empirisk diskussion 

4.1 Bakgrund Attendo Care 
Attendo Care är en pionjär inom äldrevården på entreprenad i Sverige och startade 1987 under 

namnet Svensk Hemservice. 1995 vann företaget pris som Årets tjänsteföretag och 2004 

förvärvades Capio Omsorg och företaget fick då en stark ställning inom hemtjänst och 

metodutveckling på marknaden. 2005 förvärvades även Riksbyggen Serviceboende och 

företaget breddades med boendeenheter för missbrukare och möjligheter att verka i norra 

Sverige. Under åren 2006-2007 blev företaget även verksamma inom individ- och 

familjeomsorg där jour och familjehem, transitboenden för flyktingbarn och 

familjerådgivning ingår. 

Attendo Care finns idag på ett 70-tal orter i hela Sverige samt i Danmark och Norge och de 

vårdar ca 12 000 personer. Organisationen är indelad i 17 regioner och är verksam inom 

äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Företagets 

totalmarknad inom Sverige uppgår till ca 150 miljarder kronor och antalet upphandlingar har 

ökat avsevärt under de senaste åren. 

Attendo Cares största konkurrenter i de Skandinaviska länderna är Aleris, Carema, Norlandia 

och Förenade Care men det finns även många mindre aktörer på marknaden 

(http://www.attendo.com/sv/se/om-attendo/Om-Attendo/Historia/). 

 

4.2 Insamlad information från Attendo Care 
Företagets ledning förklarade att “employer branding” behandlar arbetsgivarens varumärke 

gentemot presumtiva och nuvarande arbetstagare. De liknade det med ett 

konsumentvarumärke då det innefattar en mängd associationer och genom dessa associationer 

så skapar de möjligheter att modifiera sitt arbetsgivarvarumärke. Attendo Care har i olika 

delar av landet svårt att rekrytera rätt personal till lednings- och chefsposter därför använder 

de idag sig av bemanningsföretag. De ansåg att chansen för dem att hitta rätt kandidat till 

posten ökar men förklarade de att de alltför ofta ändå inte hittar den optimala arbetstagaren. 

De förtydligade att de måste tänka bredare och finna mer kreativa sätt att hitta den optimala 

arbetstagaren. Attendo Cares ledning förstod att rekryteringsprocessen är ett fortlöpande 

arbete som inte uppstår med behovet av ny personal utan rekrytering är en pågående process. 

Ledningen fortsatte sitt resonemang och menade att en bov i dramat är att deras nuvarande 

personal inte agerar ambassadörer för företaget i önskvärd utsträckning. Detta är enligt dem 

http://www.attendo.com/sv/se/om-attendo/Om-Attendo/Historia/
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kopplat till missnöje hos en grupp medarbetare, som troligtvis inte känner sig som en del av 

företaget, inte har samma värderingar eller känner missnöje över sin arbetssituation. Företaget 

erkände att de saknar övergripande riktlinjer och fullständig kännedom om vad “employer 

branding” är och hur det bör utövas. De sade att det i nuläget finns en tvärfunktionell 

projektgrupp som arbetar aktivt med att ta fram riktlinjer för hur Attendo Care ska stärka sitt 

varumärke mot konsumenter men att de inte arbetar med riktlinjer som rör medarbetare och 

potentiella arbetstagare. Däremot trodde de att det finns många bra idéer och aktiviteter 

kopplade till begreppet “employer branding” ute i regionerna men att cheferna ute i landet 

inte tänker på dessa aktiviteter som arbetsvarumärkeshöjande aktiviteter. 

 

4.3 Employer branding 
De flesta respondenter kände inte till begreppet “employer branding” och om de hade hört 

talas om det så kände de inte till vad det betydde i praktiken. En av respondenterna kände 

dock till det och påtalade vikten av att implementera en tydlig strategi för att stärka 

arbetsgivarvarumärket genom att använda sig av “employer branding”. 

 

4.3.1 Ledningen – Kommunikation och värderingar 

Det framgår med all tydlighet att de flesta respondenter upplevde att kommunikationen från 

ledningen överensstämmer med Attendo Cares arbetsgivarvarumärkes vision. En av 

respondenterna beskrev att värderingarna är en ständigt återkommande punkt på de 

regelbundna regionledningsmötena samt att de genomsyrar den mesta information som 

skickas ut till medarbetarna. En av respondenterna upplevde att ledningen borde arbeta 

tydligare med värderingarna vid nytillträdda chefers introduktionsfas. Det är inte tillräckligt 

att få värderingarna nedpräntade på ett papper och en uttalad order om att arbeta utifrån dem. 

Som ny chef är det mycket information att tillgodogöra sig och det är därför önskvärt att 

erhålla tips och verktyg för hur man som chef skall arbeta utifrån företagets värdegrund. 

Åsikterna går också lite isär när det kommer till om ledningens praktiska arbete 

överensstämmer med de uttalade värderingarna. En av respondenterna upplevde att det 

primärt är verksamhetscheferna som realiserar värderingarna och visionerna i praktiken, i 

anslutning till kontakten med brukarna. 
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4.3.2 Externt rykte – Kritik och anonymitet 

Den bild som framträder bland respondenterna beträffande Attendo Cares externa rykte är 

väldigt varierande. De flesta respondenter belyste att mediabilden generellt sett är negativ 

även om den har blivit mer positiv över tid. En respondent berättade exempelvis att om det 

inträffar ett missöde på ett äldreboende i kommunal regi så får det på sin höjd en notis i media 

men om ett liknande missöde sker hos Attendo Care slås det upp stort och då sammankopplas 

hela företaget med vad som skett på en liten enhet. Flera respondenter berättade att bilden av 

företaget bland allmänheten är att företaget är förhållandevis okänt, sin storlek till trots. Ett 

exempel på detta är att många som hör namnet Attendo Care sammanblandar det med HR-

företaget Adecco. Sedan berättade flera respondenter att allmänheten är färgad av medias 

negativa rapportering av företaget. En respondent berättade att Attendo Care även uppfattas 

som ett multinationellt företag som enbart drivs av vinstintresse av riskkapitalister. Dessutom 

berättade en annan respondent att Attendo Care har bland de personer denne varit i kontakt 

med generellt sett ett sämre rykte än motsvarande företag. En respondent trodde dock att på 

sikt kommer bilden av Attendo Care att förändras till det mer positiva i likhet med andra 

länder där vård i privat regi har funnits en längre tid och blivit mer accepterad i samhället. 

Sedan påpekade samma person att det är regionala skillnader där de mer nordliga regionerna 

möter större motstånd mot privat vård än andra. 

 

4.3.3 Intern kommunikation – Budskap och informationsflöde 

Det finns många olika kommunikationskanaler för att förmedla budskap, meddelanden och 

information inom Attendo Care. De vanligaste är utskick via e-post, medarbetartidningen 

samt olika former av regelbundna möten. Flera av respondenterna lyfter fram att 

kommunikationsstrukturen i företaget fungerar väldigt väl. De har regelbundna 

kvalitetsgruppmöten där frågor från medarbetarna tas upp med verksamhetschefen, som i sin 

tur tar upp det på regional nivå, därefter tas de upp på ledningsnivå. Dessa möten är inlagda i 

planeringen på ett systematiskt sätt så att de hålls kontinuerligt. På så vis bildas det en cirkel 

runt informationsflödet, som därmed når runt i organisationen från “golvet till taket” enligt en 

av respondenterna. Ett önskemål om förbättring beträffande den interna kommunikationen 

framfördes av en av respondenterna. Respondenten i fråga ansåg att den interna mötessidan 

skulle hamna först och de olika inloggningarna försvårade och förlängde processen att nå den. 

En optimering av den skulle leda till att VD och ledningen snabbare skulle kunna nå ut med 

sina budskap och därmed minska avståndet i organisationen. 
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4.3.4 Värderingar och socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibilty) – 

Positiva aktiviteter 

Många av respondenterna kände inte till vad begreppet betydde samtidigt som några påstod 

att företaget inte ägnade sig åt socialt ansvarstagande och andra menade att de var engagerad i 

det. Ett par respondenter exemplifierade sin bild av CSR med att de engagerar 

funktionshindrade i olika aktiviteter såsom i tvätterier, café samt med receptionssysslor. En 

respondent ansåg att hela verksamhetsidén är baserad på socialt ansvarstagande, eftersom de 

arbetar inom vården där de tar hand om samhällets individer. En annan respondent önskade ett 

mer uttalat CSR-arbete från ledningen där de till exempel kan implementera kopieringskort 

som stöd för en miljöpolicy. Respondenterna var inte heller eniga huruvida ett mer uttalat 

CSR-arbete skulle förändra deras bild av företaget. Många menade att det inte skulle ha någon 

som helst påverkan på dem samtidigt som några trodde att ett socialt ansvarstagande kanske 

skulle förändra bilden av företaget på ett externt plan. Kan det dessutom få media att 

rapportera om detta arbete så skulle de kanske kunna tvätta bort den negativa stämpeln som 

många anser att företaget idag har. En respondent diskuterade om ett CSR-arbete kanske 

skulle förflytta den ekonomiska fokuseringen som finns på företaget idag där människor i 

stället skulle tänka mer på de aktiviteter och positiva saker som Attendo care står för och 

arbetar aktivt med. 

 

4.3.5 Interna mätsystem – Möten och uppföljning 

Attendo Care använder sig av flera olika verktyg för att undersöka om de önskvärda 

budskapen från ledningen når ut till alla inom organisationen. Ledningen kontrollerar 

medarbetarnas arbete och arbetssituation genom en nätundersökning som innehåller tre olika 

frågor och undersökningen delas ut en gång i kvartalet. Respondenterna menade att detta 

verktyg ger en överskådlig bild av hur medarbetarna upplever sitt arbete där chefen får en 

inblick om något är fel. Dock är de eniga om att den tredje frågan bör omformuleras. De är 

inte nöjd med den 10-gradiga skalan som används på sista frågan eftersom många inte vet 

skillnaden mellan till exempel skalstegen 8 och 9. Sammanställningen är i form av staplar där 

grönt är bra, gult indikerar på att något är fel och rött visar på att enheten har påtagliga 

problem. Respondenterna menar att systemet ger en indikation på hur enheten fungerar utifrån 

de uttalade frågorna men att den tredje frågan alltför ofta ger ett felaktigt resultat och detta 

menar de är på grund av den 10-gradiga skalan. 
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Ledningen utför även ett medarbetarsamtal per år som de efter 6 månader följer upp. 

Respondenterna anser att de ger en grund att arbeta utifrån, eftersom samtalet fokuserar mer 

djupgående på de värderingar som företaget står för. Här diskuteras uppsatta mål och 

medarbetarens egna uppfattningar om dem. Medarbetaren får reda på sina rättigheter och 

skyldigheter och samtalet är lönegrundande. Fortsättningsvis berättade respondenterna att de 

har arbetsplatsmöten där de träffar samtlig personal som arbetar på enheten. Där tar cheferna 

upp information från ledningen via regioncheferna och medarbetarna har en möjlighet att föra 

dialog utifrån det fortlöpande arbetet på enheten eller om de vill att informationen skall föras 

vidare till ledningen. 

 

Merparten av respondenterna ansåg att uppföljningsarbetet fungerar bra men att det alltid kan 

bli bättre. Vissa menar att det är en samvetsfråga, eftersom det är de själva som sköter 

uppföljningen på respektive enhet. Här skiljer sig dock svaren bland respondenterna då någon 

sa att det är varje verksamhetschefs ansvar att ta fram en handlingsplan vid problem samtidigt 

som en annan menade att de på regionmötena tar fram en åtgärdsplan. Däremot var de relativt 

ense om att det är viktigt att de för en dialog med medarbetarna och diskuterar problemet på 

arbetsplatsmötena. En respondent menade att detta är starkt sammanbundet med chefens 

fortsatta förtroende att diskutera saker öppet med medarbetarna. 

 

4.3.6 Servicesupport – Självständighet och stöd 

Respondenterna var generellt sett väldigt nöjda med det stöd de erhåller för att kunna utföra 

sitt arbete. Tidigare har de flesta stödfunktioner varit koncentrerade till Stockholm men har nu 

även börjat utvecklas i högre grad i andra regioner. Huvudkontoret erbjuder spetskompetens 

beträffande personalutveckling, marknadsutveckling samt finansiellt- och juridiskt stöd. 

Gemensamt för de flesta respondenter var att de arbetade väldigt självständigt och upplevde 

ytterst sällan att de behöver stöd. De begränsade tillfällen där mer stöd hade varit önskvärt var 

vid enstaka skrivelser av anbudstext och datorsupport. 

 

4.3.7 Rekrytering och introduktion – Förnyelse och krav 

De vanligaste informationsverktygen för att attrahera presumtiva arbetstagare är genom 

Attendo Cares- och Arbetsförmedlingens platsannonser. Det framgår dock från flera av 
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respondenterna att det mest önskvärda rekryteringssättet är via kontakter. Att nuvarande 

arbetstagare känner till en lämplig och kompetent kandidat som skulle passa in i företagets 

kultur och verksamhet. En farhåga med detta är att företagskulturen kan tendera att bli allt för 

homogen och därmed minska kreativiteten och innovationen. Vid rekryteringsprocessen för 

chefer så blir de intressanta kandidaterna kallade till intervju och intervjuas först av 

regionchefen. Därefter genomgår de olika personlighetstester som utförs av 

personalavdelningen samt referenstagning. Slutligen intervjuar VD:n de som gått vidare till 

sista steget.  

En respondent lyfte fram ett nytt sätt som de implementerat och som de anser har förbättrat 

möjligheterna att hitta de rätta medarbetarna. Först sätter de ut en annons på traditionellt vis 

men när de sökande skall kallas till en intervju så skedde det per brev hem och inte per 

telefon. Anledningen till detta var för att minska riskerna att bli färgad av personkemin under 

telefonsamtalet. I brevet som skickades hem till de sökande fick de information om tid och 

plats för intervjun, material om företaget, information om förutsättningarna samt tre olika 

punkter som de skulle förbereda och presentera för Attendo Care. När sedan intervjun ägde 

rum så valde de från arbetsgivarens sida att endast ställa ett begränsat antal följdfrågor. 

Attendo Care hade även en värd eller värdinna som tog emot kandidaterna och serverade dem 

förfriskningar. Initialt hade de inte från Attendo Cares sida förstått vilken betydelse värden 

eller värdinnan skulle ha för rekryteringsprocessen. Flera kandidater öppnade upp sig för 

denne. Vid ett tillfälle berättade en chefskandidat att han inte ens visste vilken tjänst han hade 

sökt och en annan berättade att han inte hade läst på materialet som han hade fått hem från 

Attendo Care. 

Generellt sett bland respondenterna så framgår det att hitta de rätta cheferna är en väldigt 

kostsam process och att det därför är väsentligt att det skall bli så rätt som möjligt. Flera 

intervjupersoner påpekade att rekryteringsprocessen i Attendo Care fungerar väl men att det 

likväl kan bli svårt att identifiera de lämpliga cheferna. En ny chef kan verka utmärkt under 

rekryteringsprocessen för att sedan inte leva upp till sitt ansvar i chefsrollen. Som en 

intervjuperson påpekade, att kedjan inte är starkare än den svagaste länken. En annan 

respondent ansåg att de klassiska intervjuerna där arbetsgivaren försöker pressa kandidaterna 

inte var tillfredsställande. Enligt respondenten så läser de arbetssökande in sig på de frågor 

som förväntas ställas. Istället borde Attendo Care fokusera mer på interaktionsövningar så att 

kandidaterna inte svarar enligt mallen. Ytterligare en respondent var inne på samma spår och 

berättade om hur de använde sig av interaktionsövningar där de sökande fick värderingskort, 
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till exempel att de skulle beskriva vad empati innebär för dem. Enligt respondenten gav denna 

gruppintervju en god inblick i kandidaternas personlighet. De flesta respondenterna ansåg för 

att Attendo Care skulle vara en attraktiv arbetsgivare så bör det vara svårt att få jobb på 

företaget även om det råder en personalbrist och att det råder en hård konkurrens om 

arbetskraften på marknaden. Några av respondenterna tyckte att lönenivån i företaget var för 

låg jämfört med konkurrenterna, vilket leder till en svårighet att konkurrera med andra 

omsorgsföretag. Dock ansåg ingen av de tillfrågade att den låga lönenivån påverkade deras 

bild av Attendo Care negativt i någon större utsträckning. En annan viktig faktor för att 

Attendo Care skulle vara en attraktiv arbetsgivare är att ständigt utvecklas och vara ledande 

inom kvalitet, enligt en av respondenterna. Något som en annan respondent saknade var ett 

tydligt mentorskap. Att som nytillträdd chef få en erfaren chef som mentor skulle innebära en 

god inblick i den operativa verksamheten samt hjälpa den nya chefen att undvika 

nybörjarfällor och att se den större bilden. I början är det lätt som nytillträdd att stirra sig 

blind på specifika detaljer och därmed tappa lite fokus på helheten. 

 

4.3.8 Team management – Återkoppling och tillgänglighet 

De flesta respondenterna upplever det som att samarbetet med sina medarbetare fungerar väl 

och att de erhåller förtroende för sin ledarroll. En av respondenterna betonade vikten av att 

som chef skapa fyra viktiga roller, att vara en personkännare, en medmänniska, en coach i 

arbetet samt en tydlig ledare. Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att det är 

centralt att som chef leva som de lär för att åtnjuta respekt och förtroende men att i egenskap 

av chef måste våga att fatta obekväma beslut som gynnar organisationen, oavsett om det kan 

uppfattas negativt bland medarbetarna. En respondent berättade att han försöker var 

närvarande och tillgänglig för sina medarbetare. Vidare påpekade han vikten av att våga 

erkänna om man inte kan svara på en fråga men att man önskar återkomma med svaret senare. 

Att ge återkoppling och feedback betyder mycket för förtroendekapitalet och att de inte skall 

vara rädda för att erkänna att de inte vet allt som chef. Dessutom är det viktigt som chef att ta 

sig tid för medarbetarna och få de att känna sig sedda och värdefulla. Det underlättar ofta att 

ha en rak kommunikation där det tydligt framgår att chefen är ansvarig för det budskap som 

kommuniceras och att medarbetaren bör rikta eventuell irritation på om oönskvärt budskap 

mot chefen. Det gäller att minska tolkningsutrymme bland medarbetarna, då det kan resultera 

i en osäkerhet beträffande vem som sade vad. 
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4.3.9 Prestationsvärdering – Medvetenhet och värderingar 

När vi frågade respondenterna om prestationsvärderingen av deras arbete så visste majoriteten 

utifrån vilka mål och värderingar som deras prestationer mättes utifrån. Här menar de att allt 

arbete mäts och att det känns omfattande och strukturerat. Någon respondent nämnde 

medarbetarsamtalen som även verksamhetscheferna har med sina chefer där de får en 

återkoppling av hur de arbetar utifrån de uttalade värderingarna. De flesta visste även vad som 

förväntades av dem i deras arbete. Någon som var ny på sin post hade inte fått tagit del av 

introduktionsprogrammet som normalt används som ett verktyg för att ”checka av” saker 

vartefter de anses förstå och klara av dem. Respondent hade alltså inte gått programmet, vilket 

resulterade i att denne inte visste hur dennes jobb på chefspositionen uppfattades. Även de 

som jobbat inom företaget en längre tid var inte säkra på vad som förväntades av dem. En 

respondent nämnde ett självskattningssystem som var väldigt uppskattat där man svarar på 

frågor kopplade till presation och kunskap. Systemet gav sedan ett svar om vilka uppgifter de 

klarar av och vilka de måste lägga ner mer tid på. Fortsättningsvis påstod de allra flesta att det 

är ledningen som har tagit fram bedömningskriterierna men att de känner att det finns en 

lyhördhet hos ledningen om de skulle ha synpunkter på något i bedömningen. 

 

4.3.10 Lärande och utveckling  - Brist på extern utbildning 

Respondenterna svarade enhälligt på frågan om utbildning och lärande är viktigt för dem som 

arbetstagare. Någon sade att det är kul och inspirerande med utbildning samtidigt som nya rön 

ständigt kommer eftersom branschen hela tiden utvecklas. En annan efterlyste ett mentorskap 

för personer som är relativt nya på chefsposition för att få råd och tips i hur de kan 

vidareutvecklas och vilka utbildningar som är viktiga att delta i. De allra flesta upplevde att de 

erbjuds många interna utbildningar inom företaget och menar att Attendo Care är väldigt 

snabb på att snappa upp nyheter och anordna utbildning till sina medarbetare. En respondent 

menade att de ofta är välkommet att delta i en utbildning även om den inte omfattar ens egna 

arbetsuppgifter, vilket uppskattades eftersom de har valet att gå om de vill. Många menar att 

Attendo Care satsar stora resurser på utbildning av chefer men när de kommer på en högre 

chefspost, på regionsnivå, så minskar utbudet, vilket anses vara en brist. Samtidigt menade 

vissa att tillgången till externa utbildningar inte uppmuntras och att företaget ibland upplevs 

som snålt, eftersom de ofta anser att de externa utbildningarna var både för dyra och för 

tidskrävande. Lärande och utbildning anses vara en prioriterad fråga för företaget av alla 

respondenter där de menar att kravet är att varje medarbetare skall gå minst två utbildningar 
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per år. Varje verksamhetschef ansvarar för kompetensutvecklingen på sin enhet och anser de 

att de att behöver extra kunskap inom ett visst område så diskuteras det med högre instanser 

för att se om de kan ta in till exempel en föreläsare. Som tidigare nämnts så anses utbudet av 

interna utbildningar vara stort samtidigt som företaget sponsrar den som vill läsa en kurs på 

högskola med bidrag för kurslitteraturen men att de måste läsa kursen på sin fritid. 

 

4.3.11 Belöning och erkännande – Belöningssytem men låga löner 

När vi frågade respondenterna om belöning och erkännande så svarade många att de är nöjda 

med den belöning de får idag. Dock menade några att de inte får så mycket verbalt 

erkännande när de sitter på chefsnivå men att de samtidigt inte heller eftersöker det. Vidare 

anser många att det är viktigt att hårt arbete belönas och att de har belönats genom att bli 

befordrade men påpekar att lönen kunde vara högre på chefsnivå. En relativt ny medarbetare 

på chefsnivå saknade nästan helt feedback för det jobb denne utfört, vilket inte alls kändes 

stimulerande. Belöningssystemen som används idag anses ha både för- och nackdelar. 

Respons och feedback verkar vara varierande från verksamhet till verksamhet men många av 

respondenterna påpekade att de själva kan bli bättre på att ge positiv kritik till sina 

medarbetare. Många uppskattar den personalfond som delas ut av företaget i form av pengar 

till personalen på verksamheterna att göra något roligt för, eftersom den är till för 

medarbetarna och skapar en ”vi-känsla” i organisationen. De menar också att blommor och 

presenter som frekvent delas ut uppskattas och någon höll i tävlingar för att uppmuntra sin 

personal att arbeta tillsammans. Utbildning är också ett inslag som uppskattas av 

respondenterna. Bonussystemet för verksamhetscheferna fungerar som ett bra incitament för 

att arbeta hårdare mot att förbättra sin ekonomi, kvalitet och kundkontakt. Däremot så vänder 

sig några mot att de inom ett område räknar prestationerna inom kommunen, vilket innebär att 

en bra chef med ett uppskattat verksamhetsarbete kan falla på att en annan verksamhet inom 

kommunen inte fungerar lika bra. Detta anses varken vara rättvist eller uppmuntrande nog för 

att cheferna ska satsa fullt ut för att få full bonus. Respondenterna är överlag ense om att det 

är det lilla i vardagen som uppmuntrar medarbetarna mest. När det kommer till dem själva så 

är bonussystemet en morot för att ge det lilla extra. Många påpekar dock att vetskapen om att 

de kan vandra och avancera inom företaget som väldigt motiverande samtidigt som de anser 

att lönesättningen är för låg på chefsnivå. Någon menade också att det saknades lönesamtal 

för chefer och uppfattade att chefer inte fick möjlighet att diskutera sin lön. 
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4.3.12 Arbetsmiljö – Stress men frihet under eget ansvar 

Intervjuerna påvisade att de flesta av respondenterna ansåg att arbetsmiljö är en väldigt viktig 

del av sin arbetssituation och att de trivdes bra inom företaget. Många sade sig älska sitt jobb 

på grund av att arbetet var varierande, att ingen dag var den andre lik och de flexibla 

arbetstiderna. Respondenterna sade också att det är viktigt att de har kompetent personal 

omkring sig och på huvudkontoret för att själv känna trygghet och de kände att detta behov 

var bekräftat. Respondenterna menade också att de ofta själva har en stor del i om de trivs 

eller ej och att de måste arbeta aktivt för att uppnå bättre standard. Dock påpekade någon att 

chefernas arbetssituation ofta glöms bort och hamnar i skuggan av arbetet för att förbättra 

arbetsmiljön hos medarbetarna. De allra flesta var eniga om att ledningen satsar mycket på att 

förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och menar att detta sker systematiskt inom 

organisationen. Någon menade att detta är verksamhetsbundet samtidigt som en annan 

påpekade att de kan påverka själva om de bara försöker. Arbetet mot en bättre arbetsmiljö 

anses bli viktigare för företaget men en respondent menade att de måste öka bemanningen på 

vissa verksamheter för att kunna möta kundernas behov. I vissa regioner satsar Attendo Care 

mycket på utbildning och försöker upptäcka medarbetarnas talanger för att på så sätt skapa ett 

mervärde för brukarna. Ett unisont svar är att personalen är den största resursen som de måste 

ta hand om. 
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5 Analys 

5.1 Human Resource Management 
För att förtydliga kopplingen mellan Human resource management som presenteras i 

teorikapitlet och ett företags arbetsgivarvarumärke så vill vi här påvisa likheter och skillnader 

mellan de två begreppen. 

Bemanningsmålets uppgift, enligt HRM-modellen, är att se till att företaget är bemannat på 

korrekt sätt och vägen dit korsas med utformandet av ett företags arbetsgivarvarumärke. Både 

HRM-aktiviteterna och ett arbetsgivarvarumärke strävar efter att välja ut rätt personal till 

uppdraget och ansvarar för att personalen besitter rätt kunskap. Detta har visat sig vara ett 

problem i sig för Attendo Care, eftersom de uttryckligen från både lednings- och chefsnivå 

sagt att det är svårt att hitta rätt medarbetare till högre poster inom företaget. HRM-

avdelningen ser även till att personalen har rätt utbildning och erbjuder vidareutbildning vid 

behov. Attendo Care arbetar aktivt med utbildning inom företaget. Många av respondenterna 

ansåg att företagets insats för att vidareutbilda sin personal var tillfredsställande, eftersom de 

enligt företagsnormen skall erhålla två utbildningar per år. Andra menade att det var svårt att 

få ta del av extern utbildning, speciellt om den kostar pengar för Attendo Care. Från företagets 

sida menade de att utrymme ges för medarbetarna att delta vid externa utbildningar, eftersom 

de betalar för medarbetarnas kurslitteratur men påpekar vikten av att studierna inte skall 

inkräkta på arbetet.  Däremot så ingår det inte i utformandet av ett arbetsgivarvarumärke att 

fastställa praktiska detaljer kring kontraktsignering. Det ingår i både HRM- och 

arbetsgivarvarumärkesaktiviteterna att engagera och motivera personal, därför är de anställdas 

prestationer viktiga. Denna fråga är central vid HRM-arbetet, eftersom de inte bara arbetar 

med rekrytering utan också med utveckling och vidareutbildning av företagets personal. Det 

är även viktigt att arbetsgivarvarumärket är utformat på sådant sätt att företaget tillåter 

personal att utvecklas och utbildas då en av huvudaktiviteterna för ett arbetsgivarvarumärke är 

att behålla personalen inom företaget. Vid arbetsgivarvarumärkesarbete har interna mätsystem 

en central roll där de kan med hjälp av dessa kan analysera en enskild anställds arbete inom 

organisationen. Prestationsmålet kan liknas med arbetsgivarvarumärkets interna mätsystem, 

eftersom det fyller liknande funktioner för arbetet. När det kommer till 

ledningsförändringsmålen är det väldigt viktigt för HRM-arbetet att de anställda anpassar sig, 

accepterar och arbetar utifrån förändringarna. Enligt arbetsgivarvarumärkesarbetet så 

diskuteras inte hur ett ledningsbyte kan komma att påverka arbetsgivarvarumärket. Däremot 

är det viktigt att ha i åtanke att ett företags arbetsgivarvarumärke huvudsakligen är framtaget 
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av företagsledningen, vilket kan ge en indikation till att det inte går att garantera att 

arbetsgivarvarumärket överlever bytet. Enligt HRM:s administrationsmål så är det viktigt att 

HR-personalen upprätthåller data om de anställda och deras arbete. Torrington et al. (2008) 

menar att brister i administrationen kan försvåra för företaget att ha en långsiktig kontroll av 

företagets HR-funktioner, vilket behövs för att vinna förtroende och respekt. Inom ”employer 

branding” så talas det om interna mätsystem och vikten av att mäta de anställdas arbete, vilket 

görs genom administration och kontroller. 

Torrington et al. (2008) skriver vidare att de skiljer på HRM-arbete och 

personaladministration. De menar att HRM-arbetet är resurscentrerat och huvudsakligen styrt 

av ledningen som sköter planering, övervakning och kontroll över arbetet, vilken är en 

liknande beskrivning som för arbetet för arbetsgivarvarumärket. 

 

5.2 Ledningen – Behov av värderingar i praktiken 
Barrow och Mosley (2010) poängterar vikten av ledningens sätt att kommunicera och 

förstärka trovärdigheten av arbetsgivarvarumärket på ett effektivt sätt. Enligt respondenterna 

följer företagsledningens praktiska arbete med att informera medarbetarna om mål och 

strategier en fungerande mall.. Detta äger rum på regelbundna möten och lyfts fram via 

företagets interna- och externa sidor. Värderingarna är något som ständigt genomsyrar 

informationen på de regelbundna regionledningsmötena samt vad som skickas ut till de 

anställda. Dock är ledningens praktiska arbete utifrån värderingarna lika viktigt för att skapa 

förtroende och förstärka arbetsgivarvarumärket.  Även om kommunikationen följer en 

fungerande strategi så förtas det om det inte omsätts i praktiken. 

 

5.3 Externt rykte – Avsaknad av ambassadörer 
Enligt respondenterna så är mediabilden av Attendo Care övervägande negativ och det 

främsta sättet att förändra den är att ständigt sträva efter ökad kvalitetsutveckling. Bilden 

bland allmänheten av Attendo Care är enligt respondenterna väldigt blandad och företaget är 

sin storlek till trots relativt okänt. Utifrån resultatet på frågetermometern om arbetstagaren kan 

rekommendera sin arbetsgivare till presumtiva arbetstagare så brukar resultatet vara 

nedslående. Detta kan till stor del bero på frågetecken kring frågans betydelse och 

graderingen på skalan men det kan också vara ett tecken på varför ett företag med över 12.000 

anställda är förhållandevis okänt bland allmänheten. 
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Barrow och Mosley (2010) lyfter fram vikten av transparens och öppenhet i företag, speciellt 

när det kommer till negativa händelser som sätter sina avtryck på omgivningen och media. 

Flera av respondenter hade en negativ bild av Attendo Care på grund av det externa rykten 

innan de påbörjade sitt arbete där. Bilden har dock förändrats till det positiva och öppenheten 

kring eventuella felaktigheter samt de påföljande återgärderna har bidragit mycket till den 

positiva utvecklingen. 

 

5.4 Intern kommunikation – Ta tempen på tempen 
En fungerande intern kommunikation är ett av de viktigaste verktygen enligt White et al 

(2010) för att öka produktiviteten och fungerande relationer mellan ledning och arbetstagare. 

Enligt respondenterna är avståndet mellan ledningen och de anställda litet. De regelbundna 

mötena på olika nivåer syftar till att informationen verkligen når ut till de berörda parterna, 

vilket enligt respondenterna resulterar i att de önskvärda budskapen förmedlas.  

Den tredje frågan i Attendos kvartalsundersökning som kallas frågetermometern brukar 

uppvisa ett negativt resultat, vilket kan uppfattas motsägelsefullt då medarbetarna generellt 

sett trivs på sitt arbete. Detta kan bero på ett vanligt fenomen som Barrow och Mosley (2010) 

påpekar, att varje region eller enhet fokuserar främst på sig själv och inte företaget i dess 

helhet. Det kan innebära att den anställde trivs på sin enhet men känner sig osäker på hur 

företaget i stort fungerar. 

 

5.5 Värderingar och Socialt ansvarstagande (CSR) – Ovisshet och 

osäkerhet 
Tamm et al (2010) belyser centrala faktorer för att behålla talangfulla medarbetare, dessa 

faktorer är lön, karriärmöjligheter, arbetsbelastning, övervakning, sociala relationer samt 

arbetsförhållanden. För respondenterna var lönen och karriärmöjligheterna viktiga faktorer då 

de vill veta om de har chans att avancera inom företaget och ser detta som ett viktigt 

incitament för att göra ett bra jobb. Beträffande arbetsbelastningen så visste många redan 

innan de trätt in i chefsrollen att arbetet var krävande och menade att det ingår i 

“chefspaketet”. De värdesätter även sina arbetsförhållanden och många av respondenterna gav 

sken av att de trivdes och kunde stå för de värderingar som företaget signalerar. 
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De som ansåg att företaget arbetar med Corporate social responsibilty tyckte att det var bra 

om även om det inte var vedertaget. En respondent efterlyste en miljöpolicy, inte för att de 

skall se bra ut utåt utan för att det i dagens politiska debatt är viktigt att vara klimatsmart. De 

flesta av respondenterna var negativt inställda till idén att implementera arbete kring socialt 

ansvarstagande. Dock kände väldigt få av respondenterna till vad ett arbete utifrån CSR 

innebar eller vad det skulle kunna betyda för arbetsgivarvarumärket. De som var intresserade 

av ett CSR menade att det kunde ge ett mervärde till företagsvarumärket. Företaget skulle 

synas mer i sociala sammanhang och chansen att bli omskriven i media skulle öka vilket 

skulle kunna ge genomslagskraft för det externa ryktet. Sett till arbete kring socialt 

ansvarstagande utifrån ett internt perspektiv så innefattar det ett sundare förhållningssätt och 

balans mellan arbete och fritid (Barrow och Mosley, 2010). Flera av respondenterna sade sig 

redan ha en bra balans, vilket innebär att ett CSR-arbete inte skulle ge så stort effekt för 

medarbetarna på chefsposition. 

 

5.6 Interna mätsystem – Strävan efter ständig optimering 
Att mäta och utvärdera verksamheten med alla aktiviteter som utförs inom organisationen så 

är det viktigt att använda sig av interna mätsystem som ger en klar blid om hur arbete 

fortlöper. Enligt våra respondenter så sker undersökningar kontinuerligt för att de skall ha en 

så bred uppfattning som möjligt om något är på väg åt fel håll. Det årliga medarbetarsamtalet 

är det som personer på chefsposition anser är det mest givande, eftersom de under samtalet 

kommunicerar och för dialog med varje enskild medarbetare om vilka mål som ska uppnås 

och vilka strategier som skall användas. Här anser de att de får en bred förståelse för hur 

medarbetaren handlar i olika situationer samtidigt som de kan redogöra för medarbetaren vad 

som förväntas av dem. Enkäten som delas ut en gång i kvartalet anses vara ett trubbigt 

verktyg som endast ger en hint om statusen på arbetsplatsen. Dock anser de att verktyget är 

enkelt att använda samt att de relativt snabbt får svar om allt står rätt till. Genom dessa två 

instrument i kombination med regionmöten och verksamhetsmöten så anser majoriteten av 

intervjupersonerna att cirkeln för informationsflödet inom organisationen är fullbordat. 

Samtidigt som de kan läsa i företagets tidning om implementeringen av det balanserade 

styrkortet så var det endast två intervjupersoner som nämnde detta. I artikeln framgår det hur 

huvudkontoret arbetar aktivt med utformning och implementeringen av det balanserade 

styrkortet samt att de vid vissa enheter redan har börjat att använda verktyget. 
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Detta var för oss förvånande, eftersom varken regionchefer och verksamhetschefer som vi 

intervjuade refererade till det balanserade styrkortet som ett internt mätverktyg i idag befinner 

sig i introduktionsfasen. Vidare står det i artikeln att företaget räknar med att alla 

verksamheter inom företaget skall vid årets slut ha börjat att använda verktyget, vilket som 

tidigare nämnts endast kommunicerades av två respondenter vid intervjutillfället. Jakobsen et 

al (2010) förtydligade både för- och nackdelarna med det balanserade styrkortet och de menar 

att det är utformat för att granska och mäta drivkrafterna för framtida långsiktig framgång 

samt att det resulterar till en mer balanserad styrning.  

 

5.7 Servicesupport – Samarbete och självständighet 

I ett omsorgsföretag är det avgörande att dess brukare upplever att de får den hjälp och stöd de 

efterfrågar. Detta ställer höga krav på de anställda och därför är det väsentligt att även de 

upplever att de får den support de i sin tur behöver. Respondenterna upplevde att om behov 

föreligger så finns det en väl utbyggd supportstruktur i företaget. Detta skapar enligt Barrow 

och Mosley (2010) ett större förtroende för Attendo Care och fungerar därför som en 

katalysator för att stärka arbetsgivarvarumärket. Dessutom uppmanade ledningen regelbundet 

de anställda att samarbeta och vara lyhörda för sina medarbetares behov. Noterbart är att de 

flesta respondenter arbetade väldigt självständigt och endast i begränsad mån erfordrade 

support. 

 

5.8 Rekrytering och introduktion – Innovativa lösningar 
Dagens samtid med en brist på chefer ställer höga krav på Attendo Care att attrahera 

talangfulla ledare (Lagercrantz, 2009. Behovet får dock inte innebära att kraven på de 

presumtiva arbetstagarna sänks, vilket kan leda till ett försämrat förtroende bland 

medarbetarna, vilket i sin tur leder till färre positiva ambassadörer och därmed en än mer 

prekär framtida rekryteringsposition. Flera respondenter efterfrågade betydelsen av ett starkt 

arbetsgivarvarumärke och att ett centralt steg för att uppnå det är att öka kraven på 

arbetstagarna. Det skall vara väldigt svårt att få jobb hos Attendo Care enligt flera av 

respondenterna och de som får det skall uppleva det som en stor bekräftelse på deras 

lämplighet och kompetens. 
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Enligt Ployhart (2006) så ökar antalet arbetsansökningar till företag med ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Detta är ett dilemma som Attendo Care står inför. 

Rekryteringsprocessen för blivande chefer är väldigt kostsam och som en av respondenterna 

berättade, så visste inte ens alla som var kallade till intervju vilken tjänst de hade sökt. Att 

ständigt utvärdera och försöka optimera anställningsförfarandet i företaget är ytterst 

betydelsefullt samt att det bör vara en kontinuerligt pågående process. Introduktionsprocessen 

är även den lika viktig som rekryteringsprocessen (Barrow & Mosley, 2010). Det är viktigt att 

arbetstagaren vet vad denne kan förvänta sig av arbetsgivaren. Enligt respondenterna fungerar 

denna introduktionsprocess väl, de ansökande informeras om lönerna, bonussystemen, 

utvecklingsmöjligheterna samt supportfunktionerna i företaget i ett tidigt skede i 

rekryteringsprocessen. (ibid) 

 

5.9 Team management – Engagemang och tydlighet 
Ett av Attendo Cares ledord som de strävar efter är att förmedla engagemang. Detta skall 

genomsyra hela verksamheten. Cheferna har vidtagit flera viktiga åtgärder för att leva upp till 

kärnvärderingarna i företaget, enligt respondenterna. Till exempel så arbetar de med att 

minska avståndet mellan dem och medarbetarna samt att de skall vara synliga och 

tillgängliga. Andra viktiga aspekter som de arbetar med är återkopplingen och feedbacken till 

de anställda samt en rak och tydlig kommunikation. Enligt Barrow och Mosley (2010) är en 

god relation till sin närmaste chef avgörande för ifall de anställda kommer att trivas på sitt 

arbete. Medarbetare uppskattar olika former av ledarskap men gemensamt för de flesta är 

vikten av en öppen och förtroendeingivande miljö. Respondenterna informerade oss att 

ledningen i stort lever upp till ledordet engagemang. Detta för att de gör sig tillgängliga och är 

lyhörda för de anställdas behov. Därmed har de erhållit ett ökat förtroende för ledningen. En 

farhåga som vissa respondenter poängterade var att arbetet i stor utsträckning utfördes 

självständigt och därmed minskar öppenheten.  

 

5.10 Prestationsvärdering - Självskattningssystem 

Prestationsvärderingar används enligt Barrow och Mosley (2010) för att en organisation skall 

kunna skapa och erbjuda möjligheter för kommunikation mellan ledning och medarbetare 

samtidigt som detta ska förbättra medarbetarens prestation. Det centrala är att medarbetarna 

vet på vilka premisser deras arbete blir värderat och bedömningskriterierna har ofta större 
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genomslagskraft i kärnverksamheten om både arbetsgivare och arbetstagare tar fram 

riktlinjerna för arbetet tillsammans (ibid). Majoriteten av intervjupersonerna var medvetna om 

de mål och värderingar som deras arbete värderades utifrån. Detta ansåg respondenterna 

kommunicerades på medarbetarsamtalen, som dessutom är lönegrundande. En respondent 

berättade om ett självskattningssystem som flitigt användes av honom i samråd med sin chef, 

som i sin tur var framtaget av företagets ledning. Han ansåg att verktyget fungerade bra och 

gav honom en indikation om var i arbetet han befann sig. Enligt Barrow och Mosley (2010) är 

mycket vunnet om arbetsgivaren tar fram prestationskriterierna tillsammans med 

arbetstagaren, vilket inte var fallet inom Attendo Care. Här florerar olika uppfattningar då 

många menade att kriterierna endast var framtagna av ledningen men att de är lyhörda om de 

skulle ha synpunkter. Andra menade att de i samråd med sin chef tar fram dessa kriterier, 

vilket verkade resultera i en mer tillfredsställande tillvaro för arbetstagaren. 

 

5.11 Lärande och utveckling – Anpassningar och kompromisser 
Enligt Barrow och Mosley (2010) är möjligheten till fortbildning ett viktigt verktyg för att 

stärka arbetsgivarvarumärket och öka attraktionen. Respondenterna ansåg att det  var viktigt 

att erbjudas fortbildning av sin arbetsgivare och de allra flesta vartillfredsställda med det 

utbud av interna utbildningar som de erbjöds. Att vara chef i ett stort företag innebär ständiga 

förändringar och komplexitet och chefer måste skickligt skräddarsy deras uppgifter för att de 

ska matcha företagets behov samtidigt som kunden skall bli tillfredsställd (Barrow, 2010). 

Detta är grunden till varför många av respondenterna tyckte om utmaningen som kom med ett 

chefskap inom organisationen. Samtidigt som utbudet av interna utbildningar var stort så 

ansåg många att externa utbildningar borde prioriteras i högre utsträckning. Vid förfrågningar 

till sina chefer fick de ofta ett nekande svar, vilket för många försvårade möjligheterna att 

vidareutvecklas. Med stöd av Dragonis et als. (2009) artikel så innebär ett chefsjobb ofta 

anpassningar och kompromisser av företagets, medarbetarnas och konsumenternas behov, 

vilket är något chefer bör ha i åtanke när de nekar medarbetare något (ibid). 

5.12 Belöning och erkännande – Karriärsmöjligheter som belöning 
Det belöningssystem som används i en organisation fungerar som en symbol för 

arbetsgivarvarumärket både internt och externt. Detta kan handla om erkännande för det 

arbete de utför inom företaget samtidigt som företaget kan få ett externt rykte av att vara en 

uppskattande arbetsgivare. Barrow och Mosley (2010) menar att ett erkännande för sitt jobb 
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från sin arbetsgivare kan vara en kritisk faktor för att öka medarbetarens engagemang för den 

uppgiften de företar sig. Många av respondenterna var tillfredsställda beträffande hur deras 

chefer samt ledningen uppskattade deras arbete inom företaget. Samtidigt som många 

regionchefer menar att de inte får mycket verbalt erkännande så menar verksamhetscheferna 

att detta är väldigt personbundet till sin närmaste chef, många får mycket beröm medan andra 

sällan får det.  

 

När det kommer till belöningssystemet så fanns det saker som kan göras bättre men överlag 

var det inte många som förväntade sig någon belöning från sin arbetsgivare. Den monetära 

bonusen som finns tillgänglig för verksamhetschefer diskuterades inte mycket under intervjun 

men några påpekade att den kan tas bort till förmån till en högre månadslön. Respondenterna 

menar att ledningens riktlinjer och standarder för systemet var tillräckliga men att dessa inte 

anses vara fullt tillfredsställande, vilket innebär att effekten inte får maximal genomslagskraft. 

Majoriteten var däremot ense om att den lilla, oförväntade belöningen i vardagen i form av en 

blomma eller biobiljetter är mycket uppskattat hos medarbetarna. För cheferna själva var det 

många som poängterade att deras avancering inom företaget är en form av belöning och 

incitament för att fortsätta arbeta hårt.  

 

Fortsättningsvis vill vi nämna att en respondent som vid ett tillfälle lämnade företaget kom 

tillbaka efter några år efter att hennes förra chef kontaktat henne för att locka tillbaka henne. 

Detta uppfattade vi som väldigt effektivt, eftersom de under arbetstiden fått en god kontakt, 

vilket gjorde att chefen fortfarande hade henne i åtanke när en ny tjänst blev ledig. Detta 

handlande får stöd av Brun och Dugas (2008) teori om att det är viktigt att fortsätta att vårda 

relationen med före detta anställda för att dessa ska fortsätta tala gott om företaget och känna 

att de är välkomna tillbaka. Detta kräver omtanke från chefen men det är inte speciellt 

tidskrävande och effekten det har på arbetsgivarvarumärket är positiv.  

5.13 Arbetsmiljö – Kompetens och flexibla tider 
Arbetsmiljöarbetet hos Attendo Care överrensstämmer inte, enligt respondenternas svar, med 

den bild som Barrow och Mosley (2010) presenterar. De anställda på företaget lägger inget 

väsentligt värde på hur kontoret ser ut, oavsett om det inte är modernt eller funktionellt utan 

respondenterna menade att arbetsmiljö handlade mer om ett varierande arbete med flexibla 

tider så de kunde få arbetet att fungera med familjelivet. Respondenternas svar får däremot 

stöd av artikeln skriven av Elsbach och Bechly (2007) där respondenterna värdesätter att 
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arbeta med kompetent personal för att stimulera samarbetet och minska ”friktionen” mellan 

olika instanser inom företaget. Samtidigt höjdes ett varningens finger om att de inom företaget 

inte arbetar lika aktivt med chefernas arbetsmiljö som med de övriga medarbetarnas. För 

medarbetarna finns det tydliga riktlinjer och standarder som säkerställer deras arbetsmiljö och 

arbetssituation. Detta sågs som en besvikelse för en av respondenterna. Eftersom 

organisationen är stor och verksamheterna är många så kan skillnaden från en verksamhet till 

en annan variera väldigt och den arbetsmiljö som chefen skapar för sina medarbetare vara 

väldigt personbunden. 
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6 Diskussion och slutsats 
De främsta bidragande orsakerna till varför de anställda på ledningsnivå förblir kvar inom 

Attendo Care är att företaget ständigt arbetar med kvalitetsutveckling och har en tydlig 

struktur och riktlinjer. Andra centrala faktorer är att de anställda erbjuds stora 

karriärmöjligheter, det är ett stort företag med många olika positioner som gör det möjligt att 

avancera. Som chef har du också en betydande frihet under ansvar där du arbetar i hög 

utsträckning självständigt och dessutom har en möjlighet att påverka balansen mellan ditt 

arbete och din fritid. Enligt flera av respondenterna var lönenivån i företaget lägre än hos 

jämförbara konkurrenter men detta verkar trots allt inte bidra till ett försvagat 

arbetsgivarvarumärke för Attendo Care enligt respondenterna. 

Attendo Cares ledord som skall fungera som vägledare är, kompetens, engagemang och 

hjälpsamhet. Kompetens är en prioriterad fråga för Attendo Care men på grund av den 

ekonomiska krisen i världen har även satt sina avtryck på Attendo Cares verksamhet så har 

utbildningsmöjligheterna i viss mån begränsats. Det är önskvärt i takt med att den finansiella 

situation förbättras att fortsätta aktivt med fortbildning för de anställda. Speciellt då det är en 

högt eftertraktad förmån som bidragit till att stärka arbetsgivarvarumärket. Ett tydligare 

mentorskap skulle bidra till att förkorta inlärningsprocessen för nya chefer och förstärka 

ledorden engagemang och hjälpsamhet. 

Den interna kommunikationen inom Attendo Care verkar vara väl anpassad för 

verksamhetens behov. De regelbundna mötena på olika nivåer gör att informationsflödet 

färdas mellan de berörda parterna och bidrar till forum för betydelsefull dialog. Dock bör den 

interna mötesplatsen bli mer lättåtkomlig och mer enhetlig samt vara den sida som de 

anställda först möts av. Detta för att viktig information skall på ett smidigare sätt nå ut till 

medarbetarna. 

Det sker regelbundna undersökningar för att mäta och utvärdera verksamheten och dess 

aktiviteter. Frågetermometern som sänds ut till de anställda en gång i kvartalet bör till sin 

tredje fråga antingen revideras eller förtydligas för att mer korrekt avspegla uppfattningen 

bland de anställda. Huvudkontoret arbetar aktivt med att det balanserade styrkortet skall 

användas i verksamheten men det verkar inte som det är tydligt förankrat ute i alla regioner 

och verksamhetsområden. 
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår undersökning säga att Attendo Care arbetar aktivt med 

sitt arbetsgivarvarumärke men att det behöver bearbetas och förstärkas inom vissa områden. 

Att tillfredsställa medarbetarna är enligt vår uppfattning det främsta sättet att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Vi anser att ett lämpligt sätt att utöka denna studie vore att utföra exit-intervjuer för att 

undersöka före detta anställdas syn på Attendo Care samt att undersöka hur potentiella 

arbetstagare uppfattar Attendo Care som arbetsgivare. Vidare skulle det vara intressant att 

utöka undersökningen till andra aktörer för att se hur de arbetar med att skapa ambassadörer 

för sin verksamhet. Ytterligare en aspekt som skulle kunna föra forskningen fram är att 

undersöka effekterna av ett stärkt arbetsgivarvarumärke blir för brukarna. 
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Bilaga 1 
 

Frågeguide Employer branding 

Bakgrund 

 Berätta din titel och lite kort om din bakgrund 

 Hur länge har du arbetat för AC? 

 Vilken bild hade du av AC innan du började arbeta där? 

 Kan du definiera din bild av Employer branding? 

Ledning 

 Anser du att kommunikationen från ledningen överensstämmer med Attendo 

 Cares arbetsgivarvarumärkes anda? 

 Anser du att ledningen driver arbetet inom AC utifrån deras uttalade värderingar 

 och värdegrund? 

Intern kommunikation 

 Hur kommunicerar ni er employer branding internt inom Attendo care? 

 Vilket kommunikationsmedel anser ni är det mest effektiva att använda sig av 

 på en organisatorisk nivå, både från topp till botten och botten till toppen? 

Externt rykte 

 Hur anser du att AC uppfattas externt? 

 Ingår det i dina arbetsuppgifter och ansvar att förmedla en bra bild av AC? Om 

 ja, förklara hur. 

 Konsulterar ni de anställda vid utvecklingen av extern 

 marknadskommunikation? 
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Värderingar och socialt ansvarstagande 

 Hur upplever du att balansen mellan arbete och fritid fungerar? 

 Vet du om Attendo Care arbetar med CSR? 

 Om ja, på vilket sätt påverkar det din bild av Attendo care som arbetsgivare? 

Interna mätsystem 

 Hur undersöker ni att de önskvärda budskapen når ut bland de anställda? 

 Frågar ni de anställda om hur de uppfattar er som arbetsgivare? 

Arbetsmiljö 

 Hur stimulerande anser du att arbetsmiljön är för ditt arbete? 

 Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 Upplever du att de anställdas arbetsmiljö står högt upp på Attendos dagordning? 

Belöning och erkännande 

 Upplever du att du får beröm och/eller erkännande för ditt arbete? 

 Har Attendo care någon form av belönings- eller förmånssystem? 

 Om ja, vilka och anser du att någon form av incitament saknas? 

Lärande och utveckling 

 Anser du att lärande och utveckling är av väsentlig betydelse för dig som 

 arbetstagare? 

 Upplever du att du erbjuds möjligheter att utvecklas och vidareutbildas inom 

 Attendo? 
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 Är fortbildning en prioriterad fråga hos företaget? 

Prestationsvärdering 

 Mäter ni de anställdas prestationer utifrån era mål och värderingar? 

 Är de anställda medvetna om vad som förväntas av dem och hur de kommer att 

 bli bedömda? 

 Är bedömningen utformad av både arbetsgivare och arbetstagare? 

Service support 

 Tycker du att de anställda får tillräckligt med stöd från ledningen för att smidigt 

 kunna utföra sitt arbete? 

 Om inte, vad anser du skulle kunna förbättras? 

Team management 

 Anser du att du har ett bra samarbete med dina medarbetare? 

 Hur gör du för att dina medarbetare ska få förtroende för dig? 

Rekrytering och induktion 

 Vid rekrytering, hur arbetar ni med att identifiera presumtiva arbetstagare som 

 delar era värderingar? 

 Genom vilka informationsverktyg anser ni att ni kommunicerar mest med för att 

 attrahera presumtiva arbetstagare? 

 


