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Abstract 
 
In modern society, our work is no longer just a source of income but a tool for self-realization. 

From the employees' perspective corporate attractiveness, social values, economic benefits 

and development opportunities are important aspects taken into consideration when applying 

for a job and therefore important for companies to acknowledge. The theoretical framework 

therefore puts the employer brand promise and the importance of its compliance in focus.  

 

The study aims to investigate preferences among employees in the purchasing and design 

functions in the textile industry, and see how well they are achieved to draw conclusions 

about areas for improvement. At the same time, we want to see how much influence the 

geographical location has and how likely the employees are to share workplace-related 

information on social media. The study was conducted with a quantitative approach, where 

data was collected through web surveys with a convenience and snowball sampling method to 

reach out to relevant people. 

 

The survey gathered opinions from more than 23% of the sample field. Of these, almost 84% 

had post-secondary education and 30% had been employed for over 5 years, which confirms 

that the participants possesses experience and expertise that is valuable to their employers. 

Social values were regarded most important and to have a good relationship with colleagues 

and managers was ranked as the number one preference. A fun atmosphere scored second 

place. Fortunately, it is also a sense of belonging that employers seem to meet the best. 65% 

of the respondents graded 7 or higher on job satisfaction on a scale of 1-10. However, there is 

room for improvement, especially when it comes to factors such as salary, benefits and self-

image congruency. The result shows that the workplace location in itself was not remarkably 

important and as long as the job is meritorious it does not need to be situated in a big city. The 

study participants indicate that they are active on social media, but few of them express any 

positive or negative aspects about their employers on these platforms. Here we see a potential 

area for improvement when it comes to turning the employees into brand ambassadors for the 

company's employer brand. 

 

This research paper is written in Swedish. 

 

Keywords: employer branding, attractiveness, brand promise, brand equity, employee 

preferences, talents, textile industry



 

II 

 

Sammanfattning 

 

I det moderna samhället är arbetet inte längre enbart en inkomstkälla utan ett verktyg för 

självförverkligande. Ur de anställdas perspektiv är företagens attraktivitet, sociala värden, 

ekonomiska fördelar och utvecklingsmöjligheter viktiga aspekter som tas i beaktning när man 

söker sig till ett företag och därför betydelsefulla för företagen att efterleva. Uppsatsens 

teoretiska referensram sätter därför arbetsgivarlöftet och vikten av att det följs i centrum. 

 

Vi har funnit ett flertal forskningsstudier relaterade till arbetsgivarlöften, som genomförts 

inom olika branscher, men saknar undersökningar i textilbranschen där vi ser flera 

anledningar till varför det skulle vara aktuellt. Studiens syfte är därför att undersöka 

preferenser bland anställda inom funktionerna inköp och design på företag inom 

textilbranschen och se hur väl dessa uppnås för att kunna dra slutsatser om 

förbättringsområden. Samtidigt vill vi se hur stor inverkan den geografiska platsen har och 

hur benägna de anställda är att yttra sig om arbetsplatsrelaterad information på sociala medier. 

Studien har genomförts med en kvantitativ ansats, där datainsamling skett genom 

webbenkäter via bekvämlighet- och snöbollsurval för att nå ut till relevanta personer. 

 

Enkäten samlade in åsikter från drygt 23 % av urvalsramen. Av dessa hade nästan 84 % en 

eftergymnasial utbildning och 30 % hade varit anställda i över 5 år, vilket bekräftar att 

deltagarna besitter erfarenhet och kompetens som är värdefull för arbetsgivarna. Sociala 

värden var absolut viktigast för respondenterna i vår undersökning och att ha en god relation 

till kollegor och chefer toppade listan. En härlig och kul stämning på arbetsplatsen kom inte 

långt därefter. Lyckligtvis är det också en känsla av tillhörighet som arbetsgivarna lyckas 

uppfylla bäst. 65 % anger betyget 7 eller högre på hur nöjda de är med sin arbetssituation. Det 

finns dock utrymme för förbättring, speciellt när det kommer till faktorer som lön, förmåner 

och självbildskongruens. 

 

Resultatet visade att arbetsorten i sig inte var anmärkningsvärt viktig och så länge arbetet är 

meriterande behöver inte arbetsplatsen ligga i en storstad. Studiens deltagare anger att de är 

aktiva på sociala medier, men få av dem uttrycker sig positivt eller negativt om sin 

arbetsgivare via dessa plattformar i dagsläget. Här ser vi ett potentiellt förbättringsområde när 

det kommer till att få de anställda att bli varumärkesambassadörer för företagets employer 

brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: employer branding, arbetsgivarvarumärke, arbetsgivarlöfte, anställdas 

preferenser, talanger, textilbranschen 
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1 Inledning 
 
Här ges en överblickande bild av vad arbetstillfredställelse är och varför det är aktuellt just nu. 

Kapitlet fortsätter sedan med en forskningsöversikt, som lyfter tidigare studier och centrala aspekter 

inom ämnet. Avsnittet avslutas med studiens syfte och frågeställningar, som framkommit utifrån ett 

funnet gap i litteraturen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I det moderna samhället finns många tecken på att arbetet inte längre enbart utgör en 

inkomstkälla. Istället verkar alltfler se det som ett verktyg för självförverkligande. Ett 

exempel som påvisar den här trenden är uppkomsten av begreppet supertalanger, som enligt 

Dyhre och Parment (2013) ofta är högutbildade akademiker som vill arbeta på attraktiva orter 

och ständigt uppleva utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats, då man är rädd att stagnera 

någonstans innan man nått en önskvärd position. Viktiga faktorer för dessa högpresterande 

individer är att ständigt tilldelas mer ansvar och att kunna vara med och påverka företagets 

strategier. Författarna menar också att den yngre generationen inte aktivt söker sig till en viss 

bransch, utan letar mer efter ett arbete som är intressant och en arbetsgivare de kan identifiera 

sig med. Den här tendensen stärks ytterligare av trendanalysföretaget WGSN (2016) som har 

noterat ett problem med en ökande frekvens av jobbförflyttningar (job hopping
1
), det vill säga 

att den genomsnittliga anställningstiden blir allt kortare, speciellt kopplat till individer födda 

inom generation Y.  

 

Vi befinner oss i en situation där sociala medier ökar transparensen av organisationers interna 

verksamhet och arbetskultur (Dyhre & Parment 2013). Plattformar som Instagram, LinkedIn 

och Facebook öppnar upp möjligheterna för anställda att snabbt dela information om sin 

arbetsplats. Den här informella informationsspridningen bidrar till att skapa en bild av 

arbetsgivaren, som ofta kan upplevas mer genuin än det budskap som företaget själva 

marknadsför sig med. Dessa uppfattningar kan vara av stor betydelse när det kommer till hur 

väl de anställda kan identifiera sig med företaget. 

 

I ett blogginlägg på Great Place to Work, ett företag som utvärderar organisationers 

arbetskultur, skriver Niklas Harging (2016) att undersökning efter undersökning visar att det 

inte är hög lön och eleganta kontor som attraherar personalen. I stället menar han att 

medarbetarnas motivation avtar när de slutar utvecklas. Detta påstående kan backas av 

resultatet från TNS Sifo och Academic Works undersökning från 2015, där 6400 unga 

professionella i början av sin karriär deltog. De arbetsplatsegenskaper som toppade listan var 

en bra chef, trevliga arbetskollegor och bra stämning samt just goda utvecklingsmöjligheter. 

Aspekter som bra lön och förmåner kom först på en fjärde plats. Organisationen Universum 

Global (2016) genomför liknande mätningar årligen. 2015 besvarades deras enkäter av över 

35 000 respondenter som fick betygsätta sina svenska arbetsgivare. De fem faktorer som 

förknippades med de mest attraktiva företagen var de var snabbt växande, hade en 

inspirerande ledning, rekryterade endast de bästa talangerna, hade en kreativ och dynamisk 

arbetsmiljö och framgång på sin marknad. 

                                                 
1
 Vi har medvetet valt att inte alltid översätta engelska termer till svenska då vi anser att lämplig översättning 

ofta saknas. De som är översatta följs ofta av den engelska termen inom parentes för att ge ökad förståelse. 
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1.2 Forskningsöversikt 

 

Flera stora företag har idag insett värdet av att kartlägga sina anställdas preferenser för att, 

genom employer branding, kunna skapa en så attraktiv bild av sig själva som arbetsgivare 

som möjligt. Employer branding är ett begrepp som skulle kunna översättas till 

arbetsgivarmarknadsföring eller hantering av arbetsgivarvarumärket. Det kan särskiljas från 

den varumärkeshantering som bedrivs mot företagets övriga intressenter, då syftet istället är 

att öka bilden av företaget som en attraktiv arbetsplats hos potentiella och nuvarande anställda 

(Sullivan 2004). I attitydstudier ur de anställdas perspektiv undersöks vanligen företagens 

attraktivitet, sociala värden, ekonomiska fördelar, utvecklingsmöjligheter och 

applicerbarhetsgrad av kompetens (Berthon, Ewing & Hah 2005), vilka beskrivs vidare i 

teorikapitlet. Dessa subjektiva bedömningar är värdefulla i utvärderingsarbetet när det 

kommer till att se om arbetsgivarlöftet efterlevs. 

 

Arbetsgivarlöfte innefattar de löften och förväntningar man ger till de blivande och nuvarande 

anställda. Det kan i många fall liknas vid varumärkeslöftet, med skillnaden att mottagarna är 

företagets anställda istället företagets kunder. I forskning beskrivs en stark koppling mellan 

varumärkeslöftet och företagets identitet (Foster, Punjaisri & Cheng 2010), vilken kan 

kommuniceras ut på en rad olika sätt genom att belysa faktorer som stil, personlighet, 

geografisk plats, professionalitet och historiskt arv (Aaker 2004). Alla dessa aspekter bidrar 

till att bygga förväntningar bland de anställda, som är betydelsefulla att efterleva.   

 

I det konceptuella ramverk av employer branding som tagits fram av Näppä, Farshid och 

Foster (2014), se figur 1, beskrivs plats som en bidragande faktor till attraktivitet. Detta stödjs 

i en aktualitetsresearch av begreppet i Sverige, där det går att utläsa problem med brist på 

kvalificerad arbetskraft i mindre städer (Hadzialic 2015; Högborn 2016; Wernström 2016; 

Alm 2016). Det här antagandet styrks även av Dyhre och Parment (2013) som menar att 

supertalangerna tenderar att söka sig till attraktiva orter. 

 

Bellou (2010) har i sin forskning identifierat fem organisatoriska värderingar som är 

essentiella för att anställda ska trivas på företaget. Författarens forskning indikerar att de 

anställda upplever arbetstillfredsställelse om företagets processer och utvärderingar upplevs 

som rättvisa och om de anställda ges tillfälle att växa och utvecklas. Dessutom menar 

författaren att de anställda värdesätter om företaget stöttar dem, både professionellt och privat, 

samt om företaget anses vara en respektabel arbetsgivare. Resultatet visar också att 

tillfredsställelsen minskar om företaget lägger vikt vid konkurrens mellan organisationens 

medlemmar, vilket kan förklaras som en följd av globalisering och snabb teknologisk 

utveckling. Författaren poängterar att individers preferenser förändras över tid. Till exempel 

pekar resultatet av studien på att yngre anställda gärna jobbar fler timmar om de blir 

värderade och uppmärksammade inom företaget, medan äldre anställda anser att de redan 

bevisat sig själva och därför ser ogillande på intern konkurrens och förändringar. 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Likt tidigare nämnt är platsaspekten bara en av många bidragande faktorer till utvärderingen 

av den nuvarande arbetsgivaren. Klättringsmöjligheter internt, befogenhet att vara med och 
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fatta beslut om strategier och att man upplever att den egna kreativiteten uppskattas och 

tillvaratas är andra viktiga parametrar (Berthon, Ewing & Hah 2005). Det här har fått oss 

intresserade för att hur det ser ut i textilbranschen idag. Det finns flera studier, till exempel 

inom teknik- eller finanssektorn, likt Pietersis, van Leeuwen och Crawford (2005) och Näppä, 

Farshid och Foster (2014), men vi saknar studier kopplade till textilföretag då vi ser att 

problemen finns även där. 

 

I Veckans Affärer (Sjögren 2013) beskrivs en av de främsta anledningarna till klädkedjan 

JC’s tunga motgångar att de misslyckats med rekryteringen av nya profiler efter att flera 

nyckelpersoner valt att söka sig till konkurrenter. Även skjortvarumärket Eton har haft svårt 

att rekrytera tillräckligt bra sömmerskor till företaget i Gånghester, efter försök att flytta hem 

en del av produktionen från utlandet (Lagerfors 2014). Employer branding skulle därför vara 

aktuellt att studera även inom textilföretag. Dessutom har merparten av de undersökningar vi 

tagit del av genomförts ur ett arbetsgivarperspektiv och vi ser därför att vi kan bidra till 

vetskapen genom att addera ett arbetstagarperspektiv. Det saknas idag kunskap om 

bedömningen av värden i arbetsgivarlöftet, samt om anställdas kommunikation av employer 

brand i textilbranschen.  Enligt de Chernatony (2006) är värderingsöverensstämmelse, även 

känt som självbildskongruens, mellan företag och den blivande anställda i många fall att 

föredra vid rekrytering framför enbart tekniska färdigheter, eftersom värderingar styr 

individers beteenden och motivation, samtidigt som de är svåra att ändra på.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Vi ser ett cirkulärt samband då forskning tyder på att arbetstillfredställelse och 

självbildskongruens kan leda till att företag får anställda som agerar varumärkesambassadörer. 

Speciellt då detta som följd kan bidra till ett mer attraktivt employer brand, som kan 

underlätta rekrytering och att få nöjdare anställda. Därför är syftet att kartlägga generella 

värderingar och preferenser bland befintligt anställda på textilföretag i Borås, då vi vill rikta 

vårt fokus på just arbetstillfredställelse. Vi har valt att avgränsa oss till anställda med roller 

inom inköp och design med argumentet att vi vill fånga preferenser hos supertalangerna, då 

dessa funktioner oftast kräver en specifik kompetens och erfarenhet, som gör dem speciellt 

värdefulla för företagen. Ambitionen är att kunna se i vilken grad de anställda upplever att 

företagens arbetsgivarlöften efterlevs, men också hur stor inverkan den geografiska platsen 

har och hur benägna de anställda är att yttra sig om arbetsplatsrelaterad information på sociala 

medier. 

 

Våra frågeställningar är således: 

Hur bedöms ett antal värderingar och preferenser av anställda på textilföretag? 

Vilken betydelse har arbetsplatsens geografiska läge för arbetstagarna? 

Kommuniceras information om arbetsgivaren på sociala medier av de anställda idag? 
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2 Teoretisk referensram 
 
Här ges en fördjupande bild av vad ett arbetsgivarlöfte är och hur det kommuniceras. Vidare beskrivs 

vilka aspekter som vanligtvis studeras för att mäta arbetsgivarattraktiviteten. Kapitlet leder fram till en 

framtagen modell, som förklarar beståndsdelarnas förhållningssätt till varandra. Denna referensram 

ligger sedan till grund för vår studie. 
 

2.1 Vad är ett employer brand? 

 

Ett varumärke är ett namn, en term, symbol, design eller annat kännetecken som utmärker din 

specifika vara eller tjänst och skiljer den från andra säljare, samt skapar en igenkänning hos 

dina kunder (Patent och registreringsverket u.å.; American marketing association u.å.). En 

arbetsgivare är enligt Svenska akademiens ordbok (1901) en person som sysselsätter arbete, i 

synnerhet inom industri, hantverk eller jordbruk. Ett arbetsgivarvarumärke, eller employer 

brand, innebär således en arbetsgivares kännetecken som utmärker och särskiljer denne från 

andra arbetsgivare. 

 

Martin, Gollan och Grigg (2011) beskriver arbetsgivarvarumärket som det erkännande en 

arbetsgivare med högkvalitativ anställningsupplevelse och tydlig identitet har, vilket de 

anställda värderar och gärna talar gott om inför andra. Som tidigare nämnt ämnar employer 

branding till att både attrahera, såväl som behålla, de bästa talangerna (Backhaus & Tikoo 

2004; Sullivan 2004; Rokade & Singh 2015) 

 

2.1.1 Platsvarumärkets inverkan 

 

Även en plats, såsom en stad, kan ha ett varumärke. Bilden av en destination och dess 

associationer, både kognitiva och affektiva, har en stark koppling till besökarnas intentioner 

att återvända och rekommendera för andra. Precis som vanlig marknadsföring är 

platsmarknadsföring ett sätt att lyfta unika fördelar med platsen som ett sätt att skapa en 

identitet och samtidigt differentiera sig mot andra destinationer (Qu, Kim & Im 2011). 

Platsvarumärket kan också ha en inverkan på arbetsgivarnas varumärke och tvärtom. Det 

finns flera verkliga exempel på områden och organisationer som är starkt förknippade och har 

skapat en unik identitet tillsammans; Ikea och Volvo används i många hänseenden för att 

beskriva Sverige och Silicon Valley i Kalifornien har blivit ett centrum för världsledande 

teknikföretag som Google, Facebook och Apple. 

 

2.2 Varför är det önskvärt att ha ett employer brand? 

 

Med hjälp av employer branding kan företagen öka sitt employer brand equity, vilket kan 

översättas till arbetsgivarens varumärkeskapital. Inom employer branding ses de blivande och 

nuvarande anställda som företagets kunder och effekten av ett ökat 

arbetsgivarvarumärkeskapital kan bland annat noteras genom att fler söker sig till företaget 

samtidigt som det bidrar till att de befintligt anställda vill stanna kvar. Employer brand equity 

är därmed det resultat man önskar få ut av employer branding (Backhaus & Tikoo 2004). 
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Enligt Keller (1993) definieras varumärkeskapital som den differentierande effekt som 

varumärkeskunskap har på konsumentens respons på marknadsföringen av ett märke. Jiang 

och Iles (2011) menar att varumärkeskapital närmast kan förklaras som varumärkeslojalitet 

eller varumärkesstyrka, vilket innebär den hållfasthet eller styrka kundernas hängivenhet har 

till ett varumärke. Employer brand equity innebär följaktligen det värde som associeras med 

anställning på ett specifikt företag (Jang & Iles 2011).  

 

Employer brand equity kan påverkas av mätbara faktorer så som exempelvis löner och andra 

typer av förmåner. Den övervägande bilden av arbetsgivarvarumärket påverkas dock av 

mjuka omätbara värden, så som utveckling, företagskultur och ansvar. Det är en tillgång i 

form av associationer hos blivande och nuvarande anställda som skapats genom 

marknadsföring och smarta personalförvaltningsmetoder (Ambler & Barrow 1996). 

Potentiella och nuvarande anställda kan alltså reagera olika på liknande HR-aktiviteter från 

olika företag eftersom företagen har olika nivåer av employer brand equity kopplade till sig 

(Backhaus & Tikoo 2004). 

 

2.3 Arbetsgivarlöftet och vikten av att det efterlevs 

 

Ett centralt begrepp som återkommer i studier om employer branding är arbetsgivarlöfte, även 

kallat varumärkeslöfte, det vill säga vilka aspekter som ska tas hänsyn till för att företaget ska 

kunna efterleva, och gärna överträffa, de löften som ges till framtida och nuvarande personal 

(Näppä, Farshid & Foster 2014). Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att ett företags 

varumärkeslöfte härstammar ur ett företags identitet, vilket representerar företagets etos, mål 

och värderingar. Enligt Aaker (2004) räcker det inte med att bara skapa substans bakom ett 

varumärke. Företaget måste aktivt arbeta med sin kommunikation för att säkerställa att 

varumärkeslöftet matchar de uppfattningar som finns om det. Det här styrks vidare av 

Sengupta, Bamel och Singh (2015) som anser att arbetsgivarlöftet borde ligga i linje med de 

preferenser nuvarande och potentiella anställda har för att på bästa sätt kunna attrahera och 

behålla dem. 

 

De förväntningar som potentiella anställda har när de söker ett arbete och hur dessa sedan 

överensstämmer när man väl börjar arbeta för arbetsgivaren är viktiga att ta hänsyn till. Då de 

ansökande endast har en begränsad kunskap om organisationen när de väl inleder sitt 

arbetssökande väger upplevelsen av företagets image in till stor del (Rynes 1991). Den första 

kontakten med företaget, ofta genom en jobbannons, blir därför betydelsefull för den anställde 

i avgörandet om man ska söka sig till organisationen (Backhaus 2004). Westhoff, Elving, 

Schoonderbeek och Meeusen (2013) har i sin forskning studerat jobbannonser med och utan 

inslag av employer branding. Resultatet visar att annonser med beskrivning av 

företagskulturen och utvecklingsmöjligheterna var mer attraktiva än de som saknade den här 

typen av beskrivande inslag. Det engelska begreppet employer brand proposition är snarlikt 

arbetsgivarlöftet och innebär enligt Mosley (2007) att arbetsgivare måste klargöra för 

blivande och nuvarande anställda vilka rationella och emotionella fördelar de kan förvänta sig 

av företaget och att det även måste vara tydligt vad företaget förväntar sig av de anställda i 

gengäld. 
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I figur 1 nedan visas den konceptuella modell och de olika funktionernas samverkan som 

Näppä, Farshid och Foster (2014) utgått från i sin forskning inom den finansiella 

servicesektorn. Den ger en tydlig koppling mellan just HR- och marknadsföringssatsningar 

för att nå upp till de anställdas förväntningar, men också för att skapa en kultur som stimulerar 

företagets kärnvärden. I sin slutsats poängterar de vikten av att de anställda identifierar sig 

själva med det företag de arbetar för, då varje möte med en kund kan ses som en typ av 

interaktiv marknadsföring. Genom utbildning, förebilder och regelbunden feedback, kan man 

skapa förutsättningar för anställda som kan agera ambassadörer. Dessa anställda är 

gynnsamma för företaget både under och efter sin anställning genom positiv word of mouth 

(Näppä, Farshid & Foster 2014). 

 

 

Figur 1. Hur employer branding samverkar med corporate- och internal branding för att efterleva 

löftet mot sina anställda enligt Näppä, Farshid och Foster (2014). Modellen har översatts av oss. 

 

Enligt Ambler och Barrow (1996) sker en serie utbyten inom relationen mellan arbetsgivaren 

och den anställde. De fördelar som arbetsgivarvarumärket erbjuder den anställde 

parallelliserar de fördelar ett konventionellt produktrelaterat varumärke erbjuder en konsumet. 

Vidare argumenterar de att ett arbetsgivarvarumärke har, liksom ett produktvarumärke, en 

personlighet som kan positioneras på ett likartat vis, samt att traditionella marknadsförings- 

och forskningsmetoder således kan, och bör, appliceras vid arbetsgivarmarknadsföring 

(Ambler & Barrow 1996). Aaker (2004) anser att företaget måste leverera till sitt 

varumärkeslöfte. Företagets marknadsandelar (stock return), samt avkastning på investeringar 

(return on investment) har visat sig påverkas positivt om konsekvens förekommer mellan 

företagets varumärkeslöfte och efterlevnaden av det, exempelvis om den upplevda kvaliteten 

på företagets produkter är hög i förhållande till vad företaget lovar (Jacobson & Aaker 1987; 

Aaker 2004). På samma sätt kan företaget påverkas negativt om inkonsekvens mellan löfte 

och efterlevnad förekommer. Ett vanligt exempel på när ett företag får utstå kritik för att inte 

agera i enlighet med sina angivna värderingar är i samband med greenwashing, det vill säga 
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när företag utger sig för att vara hållbara aktörer och de i själva verket inte är det (Elving & 

van Vuuren 2011). 

 

2.4 Hur förmedlas ett arbetsgivarlöfte? 

 

Inom forskningen förekommer främst tre kanaler, genom vilka man kan kommunicera sitt 

arbetsgivarlöfte; Internal-, Corporate- och Employer branding. Det råder viss oenighet kring 

hur de olika kanalerna förhåller sig till varandra, då viss forskning indikerar att de är skilda 

aktiviteter, där till exempel employer branding främst handlar om att rekrytera talanger och 

internal branding ämnar kommunicera företagets kärnvärden till dess anställda (Foster, 

Punjaisri & Cheng 2010; Näppä, Farshid & Foster 2014). Andra forskare anser att employer 

branding är en komponent av internal marketing (Berthon, Ewing & Hah 2005), men det finns 

även de som anser att de olika kanalerna har en mer hoptvinnad och samspelande roll där de 

tillsammans levererar arbetsgivarlöftet (Backhaus & Tikoo 2004).  

 

I den här uppsatsen tar vi en ställning liknande den Backhaus och Tikoo (2004) tar och ser 

internal-, corporate- och employer branding som högst sammankopplade element. Detta för 

att arbetsgivarlöftet har sitt ursprung i företagets varumärkesidentitet (Foster, Punjaisri & 

Cheng 2010), vilket också, bland annat, kommuniceras genom dessa tre kanaler. Det här har 

sedermera lett till skapandet av ett teoretiskt ramverk som förtydligar samspelet mellan de 

olika kanalerna, vilket presenteras nedan och ligger till grund för det fortsatta arbetet i den här 

uppsatsen.  

 

2.4.1 Employer branding 

 

Ambler och Barrow definierade redan 1996 begreppet employer branding som det samlade 

värdet av de “funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar, som tillhandahålls vid 

anställning, och identifieras med det anställande företaget” (fritt översatt). För att, som 

företag, kunna etablera ett employer brand måste organisationen skapa “en bild av dem själva 

på den potentiella arbetsmarknaden som ett företag som, mer än alla andra, är ett fantastiskt 

ställe att arbeta på” (fritt översatt)(Ewing, Pitt, de Bussy & Berthon 2002). Enligt Näppä, 

Farshid och Foster (2014) härstammar employer branding ur olika delar av teorin om 

varumärkesbyggande. Till skillnad från internal branding handlar employer brand 

management om att bädda in företagets etos i den totala anställningsupplevelsen, istället för 

att endast försöka forma de nuvarande anställdas uppfattning av varumärket, menar Mosley 

(2007). 

 

Ett sätt att kommunicera sitt employer brand är via sociala medier. Om ett företag vill 

generera ett högre varumärkeskapital genom att låta sina medarbetare sprida information om 

särskilda element i företagets servicepaket via sociala medier är det viktigt att företaget 

stämmer av för att se om de anställda faktiskt tycker att erbjudandet är något att skryta om och 

framför allt hur de ser på företagets styrkor och svagheter (Gelb & Deva 2014). Vidare påtalar 

även Gelb och Deva (2014) den påverkan medarbetare kan ha via social media. Företag kan 

anställa personer vars främsta uppgift är att representera företaget på sociala medier, men alla 

anställda skulle potentiellt kunna kommunicera positiva aspekter med företaget på sådana 
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plattformar i sin privata roll, vilket enligt Gelb och Deva (2014) är ett exempel på att vara en 

varumärkesambassadör. 

 

Resultatet av effektiv employer branding är att det blir enklare och mindre kostsamt att 

rekrytera och behålla supertalanger, jämfört med konkurrenterna som måste lägga ner mer tid 

och pengar på att hitta rätt kompetenser (Rokade & Sing 2015). För att studera employer 

branding har flera forskare fokuserat på aktiviteter där just internal branding, corporate 

branding och employer branding samverkar (Foster, Punjaisri & Cheng 2010; Näppä, Farshid 

& Foster 2014). 

 

2.4.2 Internal branding 

 

Internal branding, även kallat internal marketing, beskrivs som funktionen att framgångsrikt 

rekrytera, utbilda och motivera sina anställda för att betjäna kunderna på bästa sätt (Ambler & 

Barrow 1996; Kotler 1994). Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att det finns en 

väsentlig skillnad mellan internal- och employer branding. Enligt dem fokuserar employer 

branding på att rekrytera rätt personal, medan internal branding till stor del handlar om 

användandet av varumärkesbyggande koncept internt inom en organisation för att få de 

anställda att leverera arbetsgivarlöftet till externa intressenter. För att detta ska vara möjligt 

måste personalen förstå varumärkets unika fördelar, bli tränade i att förmedla dem, samt bli 

backade av system för att underlätta kommunikation mellan dem (de Chernatony & Segal-

Horn 2001). 

 

Heskett (1987) menar att aktiviteter inom internal branding höjer servicekvaliteten och 

således påverkar kundnöjdheten positivt, vilket medför att det även reflekteras i företagets 

prestation och lönsamhet. Effektiv internal branding fokuserar dock inte enbart på anställda 

som är i direktkontakt med företagets kunder och andra intressenter. Samtliga arbetstagare bör 

involveras i företagets värderingar för att försäkra sig om att varumärkeslöftet upplevs 

konsekvent bland kunderna. Enligt Heskett’s (1987) kvalitetshjul, se figur 2, leder satsningar 

på servicekvalitet, där de anställda förstår och agerar i enlighet med företagets värderingar till 

högre tillfredsställelse, motivation och lojalitet bland de anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flöde som påvisar sambandet mellan 

satsningar på servicekvalitet och högre 

tillfredsställelse, motivation och lojalitet bland de 

anställda. Modellen har översatts av oss. 

Källa: Heskett (1987) 
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Utöver att indoktrinera befintlig personal belyser Kundu och Vora (2004) fördelarna med att 

gå ett steg längre och anställa individer med värderingar som redan överensstämmer med 

företagets värderingar, speciellt för företag där man vill att de anställda i stor utsträckning ska 

agera ambassadörer. Gelb och Deva (2014) menar att ett företag kan se nästan alla 

medarbetarrelaterade policys eller beslut om resurser som investeringar i företagets 

varumärke. Enligt författarna är det medarbetarna som gör varumärket till vad det är, eftersom 

det är medarbetarna som kan reducera kostnader inom försörjningskedjor, som möter 

kunderna och levererar varumärkesbudskapet till dem, samt skapar ett rykte om märket och 

gör arbetsmiljön attraktiv till potentiella blivande anställda. Vidare menar Gelb och Deva 

(2014) att medarbetare kan ses som delar av ett varumärke eller som varumärkesambassadörer 

och att det därför är betydelsefullt att de vet vad varumärket står för, för att kunna agera i 

enlighet med det och på så sätt bidra till varumärkeskapitalet. 

 

2.4.3 Corporate branding 

 

Ett bolags varumärke har en mer omfattande innebörd än produkterna de erbjuder. 

Marknadsföringen av företaget skiljer sig således på flera sätt från marknadsföringen av en 

produkt. Hatch och Schultz (2003) beskriver att de största skillnaderna ligger i avsändaren, 

mottagarna och tidsramen. Företagets varumärke kommuniceras av hela organisationen och 

inte bara av marknadsavdelningen. Budskapet riktar sig inte bara till slutkonsumenterna utan 

till företagets samtliga intressenter, såsom leverantörer, investerare och anställda. På så vis är 

inte budskapet begränsat till produktens livscykel utan till företagets livslängd. 

 

Einwiller och Will (2002) definierar corporate branding som en systematiskt planerad och 

implementerad process för skapandet och underhållet av ett fördelaktigt rykte genom att 

skicka signaler till alla dess intressenter. De menar att ett corporate brand kommuniceras 

genom beteende, kommunikation och symbolism. Vidare menar Foster, Punjaisri och Cheng 

(2010) att just beteendeaspekten kan referera till de anställdas beteende när de levererar 

företagets varumärkeslöfte mot potentiellt blivande anställda och mot sina medarbetare i 

organisationen. Då ett varumärke är ett löfte mellan ett företag och dess kunder, vilka i fallet 

med employer branding är företagets anställda, måste hela organisationen vara införstådda 

med löftet och vara engagerade i att leverera det 

 

I motsats till hur Näppä, Farshid och Foster (2014) beskriver sambandet mellan internal-, 

corporate- och employer branding, förslår Foster, Punjaisri och Cheng (2010) att internal 

branding och employer branding stärker varandra för att tillsammans skapa ett mer 

framgångsrikt corporate brand. Vidare kastar författarna ljus på Balmer och Grey’s (2003) 

åsikt om att ett corporate brand fungerar som ett kraftfullt navigeringsverktyg för olika 

intressenter gällande bland annat anställning, investeringar och konsumenters köpbeteende. 

 

2.5 Fyra betydelsefulla aspekter av arbetsgivarlöftet 

 

För att mäta hur attraktiv en arbetsgivare är introducerade Berthon, Ewing och Hah (2005) 

EmpAt-modellen, en förkortning för Employer Attractiveness, som består av fem faktorer: 

intressevärden, sociala värden, utvecklingsvärden, applikationsvärden och ekonomiska 
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värden. Modellen är en vidareutveckling av de ekonomiska-, funktionella och 

psykologiska fördelar, förknippade med en anställning, som Ambler och Barrow (1996) slog 

fast vid. De funktionella fördelarna beskrivs som användbara- och utvecklande aktiviteter; de 

ekonomiska som materiell- eller monetär belöning och de psykologiska som en känsla av 

riktning, samhörighet och syfte. Figur 3 visar den teoretiska referensram som tagits fram i 

samband med den här uppsatsen och baseras till stor del, men inte uteslutande, på EmpAt-

modellen.  

 

Figur 3. Framtagen teoretisk referensram. 

 

Till skillnad från EmpAt-modellen har referensramen presenterad i den här uppsatsen fyra 

värden istället för fem då applikationsvärde har fördelats under värdena för attraktivitet och 

utveckling. Resonemanget bakom justeringen är att vi i tidigare forskning noterat att 

applikationsvärdet inte haft en lika stor roll som de fyra andra värdena och upplevdes därför 

inte lika betydelsefull jämförelsevis. Biswas och Suar (2013) genomförde en studie där 

EmpAt-modellens olika komponenter testades för att rangordna vilka av dem som är viktigast 

för nuvarande såväl som potentiella anställda. Deras studie visade att sociala världen rankades 

högst och applikationsvärden rankades lägst, vilket ligger i linje med forskning som senare 

genomfördes av Reis och Braga (2016). De ursprungliga författarna till EmpAt-modellen 

studerade universitetsstudenter, vilket enligt oss gör det mer rimligt att ha applikationsvärde 

som egen kategori jämfört med att, som oss, undersöka nuvarande anställda. Slutligen anser vi 

att det går bra att fördela applikationsaspekterna under just attraktivitetsvärden och sociala 

värden istället, för att inte bortse från dem helt. 

 

Även Jiang och Iles (2011) har i sina studier funnit ett positivt samband mellan organisatorisk 

attraktivitet och medarbetarbaserat varumärkeskapital, förkortat EBBE (Employee Based 

Brand Equity). I likhet med EmpAt-modeller har de kategoriserat medarbetarbaserat 

varumärkeskapital i fem variabler; ekonomiska värden, sociala värden, utvecklingsvärden, 

intressevärden och varumärkestillit, som samtliga innefattas i referensramen som presenteras i 

den här uppsatsen. 
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2.5.1  Attraktivitetsvärden 

 

Attraktivitetsvärden är till stor del baserad på ”Interest value” i EmpAt-modellen (Berthon, 

Ewing & Hah 2005). Organisatorisk attraktivitet beskrivs av Aiman-Smith, Bauer och Cable 

(2001) som en “attityd eller uttryckt positiv känsla gentemot en organisation och att se 

organisationen som en önskvärd entitet med vilken en relation initieras” (fritt översatt). Den 

attraktiva aspekten handlar således om till vilken grad den anställda är intresserad och 

engagerad av sitt arbete, hur väl arbetet överensstämmer med individens egna värderingar och 

intressen och huruvida den anställde upplever att dennes kunskap och kreativitet tillvaratas 

och värdesätts.  

 

Om den anställde upplever en överensstämmelsen mellan sina egna värderingar och 

organisationens (person-organisation fit) har det en positiv inverkan för personen, såväl som 

för företaget (Posner, Kouzes & Schmidt 1985). En upplevd överensstämmelse mellan en 

persons och organisations värderingar påverkar också hur attraktiv organisationen är i den 

jobbsökandes ögon (Cable & Judge 1996). Attraktion till en organisation, vars personlighet 

liknar och stämmer överens med en arbetstagares faktiska- och ideala bild av sig själv 

innefattas av självbildkongruens-teorin (self-congruity theory) (Nolan & Harold 2010). 

 

Dessutom har det påvisats att arbetstagare värdesätter om företaget anses vara en respektabel 

arbetsgivare (Bellou 2010), vilket innebär att även arbetsgivarens prestige hamnar under 

attraktivitetskategorin. För att bli en attraktiv arbetsgivare måste företaget skapa ett 

arbetsgivarvarumärke som är trovärdigt, särskiljande och övertygande, vilket Jiang och Iles 

(2011) beskriver som varumärkestillit i sin EBBE-modell. 

 

2.5.2 Sociala värden 

 

Sociala värden innefattar kulturen på arbetsplatsen och behandlar i vilken grad den anställde 

känner sig som en i gruppen, om man upplever att arbetsmiljön är spännande, om 

arbetsplatsen är en rolig plats med bra stämning, om det förekommer goda relationer med 

kollegorna och om en laganda finns (Berthon, Ewing & Hah 2005). Enligt den forskning som 

Tansel och Gazîoğlu (2014) genomfört finns en koppling mellan en dålig relation mellan chef 

och arbetstagare och låg arbetstillfredsställelse, framför allt på större företag. Vidare anser 

Bellou (2010) att det är viktigt att arbetsgivaren stöttar de anställda professionellt, såväl som 

privat. Vikten av support och tillhörighet styrks ytterligare av Jiang och Iles (2011) som 

menar att goda relationer med chefer och kollegor i stor utsträckning påverkar den anställdas 

vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Resultatet av den forskning Biswas och Suar (2013) har 

publicerat instämmer då fler än 80% av de tillfrågade ansåg att en god relation med chefer, 

såväl som kollegor är viktigt för dem. 

 

2.5.3 Ekonomiska värden 

 

Ekonomiska värden behandlar huruvida den anställde upplever att den får en lön man 

förtjänar, vilka löneförhöjningsmöjligheter som finns, om andra kompensationer och förmåner 

förekommer samt hur trygg anställningsformen är (Berthon, Ewing & Hah 2005). Enligt Jiang 
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och Iles (2011) är ekonomiska fördelar, såsom löner, bonusar och boendeförmåner viktiga 

inom både rekrytering, såväl som bevarandet av anställda. Williams, McDaniel och Nguyen 

(2006) upptäckte i sin analys ett samband mellan anställdas attityd och lönetillfredsställelse, 

samt ett måttligt samband mellan lönetillfredsställelse och intentioner att sluta. Dessutom 

visar den forskning som Williams, McDaniel och Ford (2007) utfört att indikationer finns på 

att de medarbetare som är nöjda med sina förmåner också är mindre benägen att lämna 

organisationen. Gällande löneförhöjningar pekar författarnas forskning på ett starkt samband 

mellan hur tillfredsställd en anställd är med sin löneförhöjning och den anställdes 

arbetsprestation. Vidare visade det sig att tillfredsställelsen med löneförhöjningen ökade av 

den anställdes tro på att löneökningen enbart var baserad på den anställdes prestationsnivå. 

Nolan och Harold (2010) identifierar bland annat lön som ett instrumentellt attribut, ett 

gripbart kännemärke, för ett företag och Näppä, Farshid och Foster (2014) kontextualiserar 

instrumentet som en del av kopplingen mellan employer branding och corporate branding. 

 

2.5.4 Utvecklingsvärden 

 

Enligt Berthon, Ewing och Hah (2005) berör utvecklingsvärden frågor om arbetsgivarens 

uppmärksamhet och uppmuntran mot den anställde, vilket resulterar i stärkt självförtroende. 

Dessutom behandlas karriärsmöjligheter och om arbetsplatsen fungerar som en språngbräda 

inför framtida anställningar. Vidare behandlas också applikationsvärdesrelaterade aspekter 

såsom i vilken grad de anställda kan applicera sin kompetens på arbetet, samt möjlighet att 

hjälpa och lära andra (Berthon, Ewing & Hah 2005). Här tas också hänsyn till de noteringar 

Bellou (2010), samt Jiang och Iles (2011), gjort som indikerar att arbetstagare gärna vill ha 

tillfälle att växa och utvecklas. Vidare stryker Jiang och Iles (2011) även under på vikten av 

självförverkligande och att den anställde möts av intressanta utmaningar på arbetsplatsen. 

Genom att förse de anställda med möjlighet till karriärsutveckling kan företag öka de 

anställdas hängivenhet till företaget och därmed minska sin personalomsättning (Nouri & 

Parker 2013). Författarnas forskning berörde främst unga, välutbildade och ambitiösa 

medarbetare och föreslår bland annat medarbetarsamtal som specifikt berör 

karriärsutvecklingsmöjligheter och effektiv internutbildning för att minska företagens 

personalomsättning. 
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3 Metod  
 
Här definieras forskningsfält och vald urvalsram för att ge en förståelse för studiens kontext. Därefter 

förklaras och motiveras den metod som tillämpas i undersökningen. Kapitlet avslutas med att beskriva 

hur databearbetning och analys kommer genomföras för att besvara studiens frågeställningar, samt 

förklara avgränsningar och ge metodkritik. Uppsatsen har en abduktiv ansats då vi förhåller oss till 

både teori (referensramen) och empiri (den egna studien) för att leda fram till en slutsats.  

 

3.1 Studiens forskningsfält och urvalsram 

 

Vårt totala forskningsfält består av textilföretag i Sverige. Av praktiska anledningar har vi valt 

att låta textilföretagen i Borås vara den urvalsram som får representera forskningsfältet. Borås 

är den stad i Sverige som uppmärksammats mest för sin historiska textilindustri och 

marknadsförs idag som Europas handelsnav genom initiativet The reliable deal (2012) via den 

ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås. Här har flera av Sveriges mest väletablerade 

textilföretag sina huvudkontor, såsom Gina Tricot, Eton Shirts, Nelly.com, Ellos, Craft 

Sportswear och modekoncernen Consortio Fashion Group, för att bara nämna några. 

Samtidigt är Borås inte ens med på listan över Sveriges tio största städer (Statistiska 

Centralbyrån 2015) och närmsta storstad, Göteborg, ligger cirka 55 minuter bort om man 

pendlar med kollektivtrafik. Här ser vi ett potentiellt problem när det kommer till rekrytering 

och möjliggör för oss att väva in vikten av den geografiska platsen för de anställda.  

 

Samtliga företag som fått möjlighet att representeras i undersökningen är belägna i Borås 

kommun och bedriver verksamhet inom textilbranschen. De agerar inom spridda segment, 

alltifrån modenäthandel och herrekipering till arbetskläder och hemtextil. Företagens 

värdeprocesser varierar också, från att tillverka och sälja produkter i egna kanaler, till att köpa 

in externa varumärken eller sälja sina produkter via återförsäljare. Outsourcing av produktion 

förekommer i stor utsträckning, men även företag som äger sin egen produktion finns 

representerade i forskningsfältet. Företagen varierar i storlek gällande antal anställda, årlig 

omsättning och geografisk spridning samt antal år företagen bedrivit sin verksamhet. 

  

3.2 Urval 

 

Studiens urvalsgrupp består av anställda på textilföretag i Borås inom med yrkesroller 

relaterade till inköp och design. Vi uppskattar att det totala forskningsfältet därmed består av 

cirka 400 anställda. Via anställda, rekryterare och LinkedIn har vi fått totalt 350 bekräftade 

tjänster inom dessa funktioner. Av dessa arbetar cirka 65-68 personer på Gina Tricot, 77 

personer på Ellos Group, 47 personer på Nelly och 64 personer inom koncernen Consortio 

Fashion Group, bestående av Haléns, Cellbes och Bubbleroom. För fullständig lista se bilaga 

2. Därtill tillkommer ett uppskattat antal tjänster inom företag som vi inte fått uppgifter från. 

 

Det främsta argumentet till vår urvalsbegränsning är att vi vill fånga preferenser hos 

supertalangerna. Då rollerna inom inköp och design oftast kräver en specifik kompetens och 

erfarenhet, gör detta de anställda till speciellt värdefulla för företagen. Detta kan även kopplas 
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till det WGSN (2016) noterat; att de anställda bär en stor del av varumärkeskunskapen, som är 

betydelsefull för företagen. Därför har vi gjort en avgränsning mot potentiellt anställda som 

eventuellt saknar denna kunskap. Ett annat argument är att företag ofta huserar en rad olika 

funktioner, utöver de som är relaterade till inköp och design, vilket skulle kunna innebära att 

resultatet av undersökningen kan bli svårt att generalisera till just textilföretag om fler 

yrkesgrupper är representerade. Yrkesroller som är relaterade till andra typer av funktioner 

skulle kunna ha olika preferenser, vilket gör att studiens resultat då skulle kunna påverkas av 

variabler som är mer yrkesrelaterade. Slutligen var det viktigt för oss att studiens omfattning 

skulle vara praktiskt hanterbar inom den angivna tidsramen, vilket ytterligare motiverar en 

avgränsning i urvalet. 

 

På grund av den natur uppsatsens forskningsfråga har, skulle ett sannolikhetsurval inte gå att 

tillämpa. Ett sannolikhetsurval innebär att en lista över urvalsramens totala population 

upprättas, där varje individ har lika stor sannolikhet att få medverka i undersökningen. Det 

skulle följaktligen krävas uppgifter om exakt vilka det är som arbetar med inköp och design 

på textilföretagen i Borås. Då forskningsfrågan innebär avgränsningar gällande både industri 

och geografi används istället ändamålsenligt urval. För att få ett urval som är tillfredsställande 

utförs ett bekvämlighets- och snöbollsurval, vilket uppnås genom att initialt söka upp, för 

studien relevanta, personer och sedermera använda deras nätverk för att nå ut till ytterligare 

intervjuobjekt (Bryman & Bell 2011). 

 

3.3 Forskningsmetoder som förekommer inom employer branding 

 

För att kartlägga preferenser och värderingar hos nuvarande såväl som blivande anställda 

förekommer ofta kvantitativa datainsamlingsmetoder inom forskningen (exempelvis Punjaisri, 

Evanschitzky & Wilson 2009; Bellou 2010; Sengupta, Bamel och Singh 2015; Kucherov & 

Samokish 2016). Det förekommer också diverse kvalitativa metoder, såsom fallstudier 

(Näppä, Farshid & Foster 2014), intervjuer (Berthon, Ewing & Hah 2005; Moroko & Uncles 

2008; Jiang & Iles 2011) samt olika former av normativa studier (Backhaus & Tikoo 2004; 

Edwards 2009; Foster, Punjaisri & Cheng 2010; Lundkvist 2015). Syftet med de kvalitativa 

studierna skiljer sig ofta från de kvantitativa på så vis att de ofta beskriver employer branding 

på ett konceptuellt sätt, medan de kvantitativa studierna istället skildrar de anställdas och 

potentiella anställdas, preferenser, deras uppfattning om vad en attraktiv arbetsgivare är, med 

mera. Dessutom skildrar de kvalitativa studierna ofta arbetsgivarens perspektiv, som följd av 

att intervjuobjekten allt som oftast är chefer och rekryterare. 

 

3.4 Webbaserad enkätundersökning 

 

Data till den här undersökningen samlades in genom webbaserade frågeformulär som 

respondenterna blivit tilldelade via länk, som antingen skickats via riktade e-mail eller som 

lagts upp på sociala medier. Enkäten syftar till att generera data som representerar anställdas 

uppfattningar och preferenser på textilföretag i Borås. Den här typen av information hade inte 

varit möjlig att generera inom studiens tidsram genom kvalitativa datainsamlingsmetoder, då 

vi inte skulle haft möjlighet att nå ut till tillräckligt många för att få ett representativt resultat. 

Vidare erbjuder också den valda datainsamlingsmetoden respondenterna ett visst mått av 
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anonymitet som möjliggör frågeställningar av känsligare art, såsom förtroende för företagets 

ledning, uppfattning om lön, med mera. 

 

För att ge respondenterna en förståelse för enkätens kontext inleds den med en 

informationstext som dels förklarar att den är en del av ett examensarbete, men också 

motiverar undersökningens syfte och varför personen blivit tillfrågad att delta. Den anger 

också en uppskattning av hur lång tid den tar att genomföra och belyser respondenternas, samt 

deras arbetsgivares, anonymitet och avslutas med våra namn, mailadresser och 

telefonnummer. Målet med informationstexten, utöver ökad förståelse kring undersökningens 

kontext, var att genom ett seriöst och professionellt intryck skänka en känsla av trygghet för 

att öka svarsfrekvensen. 

 

3.4.1 Utformning och val av frågor 

 

Som tidigare nämnt publicerade Berthon, Ewing och Hah en mätskala för 

arbetsgivarattraktivitet, EmpAt-modellen, år 2005. Eftersom den i stor utsträckning ligger till 

grund för det teoretiska ramverk som presenterats i föregående kapitel, baseras också frågorna 

i den utdelade enkäten på modellen. Samtliga frågor, utöver de av demografisk karaktär, 

ämnar på ett eller annat sätt att svara mot en aspekt ur EmpAt-modellen. Somliga frågor är av 

en mer direkt karaktär, såsom relationen mellan respondenten och dess kollegor, medan andra 

bidrar till att skapa en kontext, såsom hur länge respondenten arbetat på den nuvarande 

arbetsplatsen. EmpAt-modellen publicerades ursprungligen på engelska och eftersom 

undersökningen genomförts på svenska, har frågorna översatts i syfte att underlätta arbetet. 

Då väldigt lite publicerad forskning inom ämnet behandlar platsaspekten av employer 

branding, förekommer också frågor om respondentens bostadsort och pendlingstid samt hur 

viktig arbetsorten är för respondenten. De här frågorna är ämnade att sprida ljus på platsens 

vikt i relation till företaget och den anställde. Slutligen förekommer också frågor som ska 

kartlägga aktivitetsgrad på sociala medier och de anställdas preferenser kring förmåner. 

 

För att svara på studiens frågeställningar fungerar frågorna som indikatorer för det uppfattade 

arbetsgivarvarumärket, om de anställda agerar varumärkesambassadörer, de anställdas 

preferenser kring förmåner, arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, och så vidare. Enligt Bryman 

och Bell (2011) är det fördelaktigt om enkäten kan innehålla fler än en indikator för varje 

koncept, eftersom det ökar chansen att generera en så rättvisande bild som möjligt. Detta har 

beaktats i den här undersökningen genom att ha med ett flertal frågor som är relaterade till 

respektive värdekategori.  

 

Enkäten bestod av 18 frågor och den uppskattade svartiden var fem minuter. Sex stycken 

frågor var av demografisk karaktär, varav tre öppna, två av nominalskala och en av kvotskala. 

Dessa frågor fungerade dels som filterfrågor för att säkerställa att respondenterna ingick i den 

population vi ämnade undersöka, och dels som indikatorer på platsens roll i sammanhanget. 

Vidare innehöll enkäten tre frågor av ordinal typ, fyra stycken intervallfrågor som skulle 

besvaras i likertskala, samt åtta frågor av nominal karaktär. Enkäten skapades i Google 

Formulär där det är möjligt att göra frågorna obligatoriska, vilket innebär att samtliga frågor 

måste fyllas i på varje sida innan respondenten kan gå vidare, och sedermera slutföra 

undersökningen. Obligatoriska frågor medför alltså minimering av partiella bortfall, men ökar 

därmed också risken för fullständiga bortfall, det vill säga att respondenten antingen skickar 

in en fullständig enkät eller väljer att helt avstå från medverkan i undersökningen. Se bilaga 1 
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för komplett överblickande lista över mätområden, frågor och mätskalor. Se bilaga 3 för 

enkätöversikt så som den presenterades för studiens deltagare. 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

 

När respondenterna svarat på samtliga obligatoriska frågor och skickat in enkäten har de 

automatiskt sparats i Google Formulär. Den här tekniska lösningen har gjort det möjligt för 

oss att övervaka resultatet under insamlingsperioden, både på en sammanslagen nivå och på 

respondentnivå. När insamlingsperioden var över och önskat antal svar var uppnått kunde vi 

ladda ned svaren till Excel för att forma diagram och, genom olika grupperingar, kunna göra 

intressanta jämföranden som varit aktuella för undersökningen och våra frågeställningar. För 

att kunna göra ytterligare analys har programmet SPSS använts, där till exempel 

korrelationstest genomförts. Vid ett korrelationstest presenteras ett eventuellt samband och 

den statistiska signifikansen av det sambandet. Det här gör det möjligt för oss att bedöma om 

variablerna är beroende eller oberoende av varandra, det vill säga om en variabel påverkar en 

annan (Bryman & Bell 2011). 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Eftersom det urval som gjorts är ändamålsenligt, snarare än sannolikhetsmässigt, kan 

resultatet inte generaliseras för en hel population, vilket är en följd av att någon urvalsram inte 

kunde skapas. Detta innebär att undersökningen brister i dess externa validitet (Bryman & 

Bell 2011). För att den här uppsatsen, trots detta, ska uppnå en så hög grad av kvalitet som 

möjlig kommer följande kriterier att beaktas vid insamlande och analys av data.  

 

3.6.1 Reliabilitet och Validitet 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är reliabilitet och validitet begrepp som är viktiga kriterier för 

bedömning av kvaliteten på kvantitativ forskning. Reliabilitet handlar i stor utsträckning om 

huruvida en undersökning är möjlig att återupprepa och mätningens konsekvens, det vill säga 

mätningens stabilitet över tid. På grund av undersökningens begränsade tidsram och 

tillgängliga respondenter kommer stabiliteten inte att testas, men frågorna har utformats med 

denna aspekt i åtanke.  

 

Validitet innebär att en undersökning mäter det den är avsedd att mäta (Bryman & Bell 2011). 

som följd av den valda urvalsmetoden brister studiens externa validitet, men för att säkerställa 

att vi ändå mäter det koncept studien syftar till att mäta lades mycket tid ned på att formulera 

frågor utifrån god teoretisk grund. Vidare har frågorna till stor del också formulerats utifrån 

frågeformulär använda vid tidigare undersökningar utförda av internationella 

tredjepartsorganisationer såsom Universum Global och Great Place to Work, vilket ger 

studien så kallad uppenbar validitet (face validity). 

 

För att försäkra oss om att undersökningen var användarvänlig och bestod av frågor som gick 

att förstå samt kom i en rimlig följd, utfördes pilotundersökningar på en mindre grupp 

människor som inte deltog i den skarpa undersökningen. Detta gav oss möjlighet att 

identifiera och åtgärda brister i formuläret innan den skarpa undersökningen ägde rum. 
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3.7 Avgränsningar 

 

En faktor som inte behandlas i vår enkätundersökning är platsvarumärket Borås Stad. Vi är 

medvetna om att platsvarumärket har en inverkan på arbetsgivarnas employer brand men har 

ändå valt att begränsa oss till enkätfrågor som kan ge oss information för att forma 

förbättringsförslag till arbetsgivarna. Därmed har vi undvikit den typ av frågor som är utom 

arbetsgivarnas kontroll att förändra, såsom preferenser i arbetsorten eller vikten av 

arbetsstadens rykte. För att kunna generalisera vårt resultat har det också varit viktigt att inte 

ställa frågor som är alltför knutna till Borås som stad. Samtidigt har Borås Stad har en lång 

historia av att vara en textilstad och marknadsförs fortfarande aktivt som det, vilket gör starka 

skäl till att det skulle kunna speglas positivt för de textila företag som agerar i Borås. Att inte 

ta denna faktor i beaktning innebär att generaliserbarheten till andra platser, som inte har 

samma starka platsvarumärke, kan påverkas negativt. 

 

Vi har även valt att inte ställa frågor om huruvida den anställde upplever att de förväntningar 

man hade på sina arbetsgivare innan man började sin anställning överensstämde med hur det 

faktiskt blev att arbeta på företaget. Anledningen är att enkäten inte enbart riktar sig till 

nyligen anställda och frågan är av sådan art att det kan vara svårt för de som varit anställda i 

exempelvis 10 år eller längre att besvara frågan. 

 

3.8 Metodkritik 

 

Bristen på öppna frågor i vår enkät innebär att vi kan ha missat viktiga nyanser av 

respondenternas åsikter som vi initialt inte haft i åtanke och därför inte lämnat utrymme för i 

enkäten. Nyanser som hade varit enklare att upptäcka och konkretisera via kvalitativa 

intervjuer. Vi har också valt att inte lägga in könstillhörighet som möjlig 

forskningsgruppering, då vi inte fann det nödvändigt för vår frågeställning och slutsats att 

analysera skillnader mellan kön. Det här skulle kunna tillföra kritik till studien av de som 

skulle vara intresserade av att utläsa sådan information. 

 

Eftersom urvalet har samplats enligt snöbollsmetoden, där respondenterna fick sprida enkäten 

vidare till kollegor, har vi inte haft möjlighet att följa upp om respondenterna faktiskt tillhör 

vår målpopulation. Genom att inkludera filterfrågor kan dock ifyllda enkäter som inte tillhör 

vårt urval identifieras och markeras som bortfall, förutsatt att svaren är sanningsenliga. 

 

När modellen för bedömning av arbetsgivarattraktivitet, EmpAt, utvecklades av Berthon, 

Ewing och Hah (2005) kunde den endast generaliseras för sistaårselever på universitet, då 

detta var den population författarna drog sitt urval från. Modellen har emellertid använts i 

andra sammanhang av andra forskare där den applicerats på universitetselever såväl som 

anställda på företag (Biswas & Suar 2013; Reis & Braga 2016). Dessutom har respekterade 

internationella tredjepartsorganisationer som Universum Global och Great Place to Work 

använt frågor inspirerade av modellen i undersökningar inom fältet. Med detta i åtanke anser 

vi att modellen lämpar sig för den här studien trots dess ursprungliga begränsningar. Då vår 

undersökning till stor del baseras på tidigare nämnda forskares modeller och undersökningar 

har också frågornas formulering färgats av dem. Enkäten som används i den här studien 

innehåller en mängd frågor som ska fånga de anställdas preferenser, däribland olika 

likertskalor finns att hitta. Dessa frågor har olika svarsskalor, vilket är en effekt av tidigare 

forsknings influenser vid byggandet av enkäten och kan ses som kritik då olika skalor är 

svårare att jämföra eller ställa mot varandra. 
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Tyvärr var vi tvungna att utesluta resultatet av fråga 17 i vår analys. Frågan berörde vanligt 

förekommande förmåner, där de tillfrågade ombads rangordna sex stycken alternativ. Syftet 

med frågan var att få en indikation på vilka förmåner som var mest attraktiva och om dessa 

skiljde sig åt mellan olika typer av grupper beroende på pendlingstid, ålder och 

arbetsfunktion. Vi konstruerade frågan i Google Formulär så att respondenterna endast kunde 

ange ett svar per rad och kolumn, vilket skulle motsvara att endast ett alternativ kunde få 

rankas som nummer ett och så vidare. Problemet var att flera respondenter i början av 

insamlingsperioden inte uppfattade instruktionerna och då frågan var obligatorisk kunde de 

inte komma vidare och skicka in enkäten. Efter att flera personer hört av sig om en misstänkt 

bugg i enkäten valde vi att öppna upp frågan så att flera alternativ kunde rankas på samma 

nivå. Problemet var att våra instruktioner fortfarande löd “1=mest intressant” och “6=minst 

intressant”, när alla tidigare likertskalor i enkäten designats i omvänd ordning. Vi har också 

fått bekräftat av flera respondenter att de tolkat skalan på olika sätt. Med den här vetskapen 

valde vi att plocka bort frågan från analysen då resultatet inte kan anses som tillförlitligt. 

 



 

- 19 - 

 

4 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras en sammanställning av det insamlade materialet. Avsnittet inleds med att 

presentera respondenternas demografi och arbetssituation. Därefter ges en överblick över den 

geografiska platsens betydelse och deltagarnas aktivitet på sociala medier innan slutligen deltagarnas 

preferenser delges i betydelseordning. Avslutningsvis görs ett antal, för studien intressanta, 

jämföranden mellan grupper. För att ge en tydlig översikt används diagram och tabeller som 

kompletteras av en kort förklarande text.  

 

4.1 Respondenternas demografi 

 

Under insamlingsperioden tog vi emot 96 stycken kompletta enkäter, varav 92 godkändes och 

fyra markerades som bortfall. Detta ger oss en täckningsgrad om 23% av urvalsramen. 

Bortfallen berodde på misstänkt dubblett, verksamhet på annan ort eller misstolkning av 

arbetstitel, vilket gjorde att vi inte kunde kontrollera om respondenten tillhörde urvalsramen. 

 

 
Figur 4. Antal respondenter per födelseår 

 

 

 

      

Figur 5. Eftergymnasial utbildning Figur 6. Bostadsort 
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Åldersfördelningen hos respondenterna sträcker sig från 23 år till 58 år. Medelåldern är 34 år 

och 63 % är födda mellan åren 1980 och 1990. 54 respondenter bor i Borås, 19 stycken bor i 

Göteborg och 17 bor i mindre närliggande orter så som till exempel Landvetter, Bollebygd, 

Fristad, Svenljunga och Sjömarken. Den absoluta majoriteten av deltagarna har 

eftergymnasial utbildning, de flesta inom textil, där bland annat linjer inom modedesign och 

skrädderi samt för att bli Textilekonom, Textilingenjör eller Civilekonom finns representerat.  

 

4.2 Respondenternas arbetssituation 

 

För att presentera respondenterna på ett anonymt sätt har vi valt att dela in yrkesrollerna i 

olika arbetsfunktioner som visas i figur 8 nedan. Under “Inköp” återfinns bland annat 

Inköpskoordinator, Inköpare och assistenter. Designer, Print Designer och assistenter 

representeras under kategorin “Design”. I kategorin “Produktutveckling” finns bland annat 

Produktutvecklare, Direktriser och Produkttekniker. Kategorin för “Kvalitet & Hållbarhet” 

innefattar yrkesroller som exempelvis Kvalitetsansvarig, Hållbarhetschef och CSR Manager. 

Under “Supply Chain Management” återfinns roller som Supply Chain Manager, Planner och 

Brand Supply Planner. Roller som går under kategorin “Ekonomi” är till exempel Business 

Controller, Ekonomichef och Ekonom. Under “Annat” finns yrkesroller som Säljare och 

Stylist. Drygt 18 % av respondenterna har antingen ordet Manager eller Chef i sin arbetstitel. 

 

 

Figur 7. Antal år som anställd Figur 8. Arbetsfunktion 

 

 

Figur 9. De anställdas uppfattning om 

personalomsättning på den egna arbetsplatsen 
    Figur 10. Pendlingstid enkel väg 
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Vidare visar undersökningen att fler än två tredjedelar, 65 personer, har varit anställd i mindre 

än fem år medan fyra personer har varit kvar på samma arbetsplats i över 15 år. Av de 92 

respondenterna känner över 77% till sin arbetsgivares kärnvärden, mål och vision på en 

övergripande nivå, nästan 20% känner till dem i detalj. En respondent känner inte till sin 

arbetsgivares kärnvärden, mål och vision alls. Genomsnittsvärdet för hur nöjda deltagarna är 

med sin arbetssituation blev 6,84 på en skala 1-10, där 82 % anger betyget 6 eller högre och 

39% anger betyget 8 eller högre.10% betygsatte sin arbetstillfredställelse med 4 eller lägre. 

Figur 9 illustrerar respondenternas uppfattning om personalomsättning på deras arbetsplats. 

Drygt en tredjedel av de tillfrågade uppfattar den inte som högre än på något annat företag. 

Lika många ser dock en problematik med den, både som följd av hög såväl som låg 

omsättning av personal. 

 

4.3 Vikten av det geografiska läget 

 

Drygt 66 % av respondenterna uppskattar att deras pendlingstid från hemmet till 

arbetsplatsen, enkel väg, inte överstiger 30 minuter medan 21 % pendlar i över 50 minuter för 

att komma till sin arbetsplats (se figur 10). Respondenterna fick också ta ställning till 

huruvida de kunde tänka sig att flytta för att komma närmare en arbetsplats om de erbjuds ett 

nytt jobb (se figur 11). 43 individer (46,7%) svarade Nej på frågan medan 22 stycken angav 

att de kunde tänka sig att flytta förutsatt att det nya arbetet var meriterande för deras karriär. 

Under “Övrigt” faller de som angett egna svar; “Ja, om det är ett jobb som jag inte skulle 

kunna tacka nej till, oavsett ort”, “Om jag blev arbetslös”, “Det beror precis på hur min 

livssituation ser ut för tillfället. Men närheten till en storstad hade varit attraktivt, ca 1-2 mils 

pendlingsavstånd.” och “Om det är ett jobb jag verkligen vill ha och det ligger för långt bort 

för att pendla ifrån”. 

 

 

 

Figur 11. Öppen för flytt om nytt jobb erbjuds 
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Vid fördelning av svarsalternativ efter ålderskategori (se tabell 1) är det anmärkningsvärt att 

den absoluta majoriteten av personer födda mellan 1970-1980 har svarat Nej på frågan. Bland 

de som är födda 1980-1993 är det drygt 42 % som inte vill flytta, men jämfört med tidigare 

åldersgrupp kräver de i betydligt högre utsträckning att arbetet ska vara meriterande för att 

motivera flytt. Över 7 % har även angett egna faktorer för att motivera en flytt, vilket ingen 

annan åldersgrupp har gjort.  

 

Resultatet visar ingen noterbar skillnad i genomsnittsålder per svarsalternativ. De som svarade 

Ja var i genomsnitt 37 år gamla och de som svarade Nej var i genomsnitt 36 år. 

Genomsnittsåldern var lägst, 31 år, för de som svarade “Ja, endast om arbetet är meriterande 

för min karriär (måste inte vara i en storstad)”. 

 

4.4 Aktivitetsgrad på sociala medier 

 

På frågan “Har du någon gång publicerat bild från, eller text om, din arbetsplats på sociala 

medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn?” svarade 56,5% att de hade gjort det och 

43,5% svarade att de inte hade gjort det. När det kommer till fördelar kopplat till den egna 

arbetsplatsen är det vanligast att prata med familj och vänner, vilket valdes av 97 % av 

respondenterna. 93 % svarade att de pratar om fördelar med sin arbetsplats med sina kollegor 

och 67 % pratar med om fördelar med sina branschkollegor. Knappt 12 % nämner fördelar 

med sin arbetsplats på sociala medier och ingen valde alternativet att de aldrig pratar om 

fördelar. Respondenterna talar även om nackdelar i hög utsträckning. 95 % berättar om dem 

för familj och vänner, 88 % pratar med kollegor och 37 % angav att de pratar om nackdelar 

med branschkollegor. En person har nämnt nackdelar på sociala medier. 3 % svarade att de 

aldrig pratar om nackdelar kopplat till sin arbetsplats. 

 

4.5 Respondenternas preferenser och i vilken grad de uppnås 

 

I den här delen av enkäten fick respondenterna först ta ställning till ett antal aspekter, 

baserade till stor del på EmpAt-modellen. Den första delen (4.5.1) berör generella preferenser 

Åldersgrupp Antal Ja 

Ja, endast om arbetet 
är meriterande för min 

karriär (måste inte 
vara i en storstad) 

Ja, om arbetsplatsen 
ligger i en storstad och 
arbetet är meriterande 

för min karriär 

Nej 
Annat 
svar 

Född  
1958-1970 

10 20% 20% 20% 40% - 

Född  
1970-1980 

16 18,75% 6,25% 6,25% 68,75% - 

Född 
1980-1993 

66 7,57% 28,79% 13,64% 42,43% 7,57% 

Tabell 1. Svarsfördelningen på poneringsfrågan “Du erbjuds ett nytt jobb. Skulle du kunna tänka 

dig att flytta för att komma närmare den nya arbetsplatsen?” 
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i karriären utan koppling till någon specifik arbetsplats. I den andra delen (4.5.2) har 

respondenterna fått ange hur väl den nuvarande arbetsgivaren efterlever ett antal påståenden 

kopplade till referensramens fyra olika värden. 

 

4.5.1 Generella preferenser 

 

De två preferenser som toppade listan var en god relation till kollegor och chefer samt en 

härlig och kul stämning på arbetsplatsen, vilka båda faller under kategorin för sociala värden 

(se tabell 2). Lön som motsvarar prestation kom först på en fjärde plats. Andra preferenser 

som värderas i högre grad är anställningstrygghet och företag som ger tillbaka till samhället. 

Längst ned på listan bland de valbara preferenserna kom att arbeta för ett prestigefullt företag 

med gott rykte med ett genomsnittsvärde på 4,85, vilket måste anses som ett högt lägstavärde. 

 

 

Preferens 

Genomsnitt 
Likertskala 1-

7 

Ha en bra relation till mina kollegor och chefer 6,53 

En härlig och kul stämning 6,32 

Ett företag som uppskattar och tillvaratar min kreativitet 6,21 

Lön som motsvarar min prestation och kompetens 6,16 

Anställningstrygghet 6,11 

En organisation som jag känner att jag hör hemma i 5,98 

Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget 5,84 

En innovativ arbetsgivare med nytänkande metoder och framtidstänk 5,64 

Ansvar och möjlighet att påverka strategier 5,60 

Ett företag som tar ansvar och ger tillbaka till samhället (Corporate Social 
Responsibility) 5,58 

Trivsamma arbetslokaler 5,43 

Ett företag som erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet och hållbarhet 5,39 

Möjlighet att bidra vid flera steg i processflödet 5,34 

Den ort eller stad som arbetet finns i 5,03 

Arbeta för ett prestigefyllt företag med gott rykte 4,85 

Totalt genomsnittsvärde: 5,73 
 

Tabell 2. Generella preferenser i värderingsordning efter genomsnittsvärde 
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4.5.2 Preferenser kopplat till den egna arbetsgivaren 

 

Påstående 

Håller 
inte alls 

med  
(1) 

Håller 
inte 
med  
(2) 

Varken 
eller (3) 

Håller 
med 
(4) 

Håller 
verkligen 

med  
(5) 

Genomsnitt 
Likertskala 

1-5 

Jag känner mig som en "del av 
gruppen" i företaget 

4 2 12 47 27 3,99 

Jag tror att min arbetsplats är attraktiv 
på arbetsmarknaden 

1 9 17 42 23 3,84 

Jag har möjlighet att balansera arbetet 
med privatlivet på ett tillfredställande 
sätt 

2 7 16 48 19 3,82 

Mitt arbete ger mig 
karriärsutvecklingsmöjligheter 

4 10 20 48 10 3,54 

Min arbetsgivare tillvaratar min 
kreativitet och kompetens 

4 6 30 43 9 3,51 

Jag har befogenhet att fatta egna 
beslut och vara med och påverka  
i den utsträckning jag önskar 

3 11 27 38 13 3,51 

Företaget bryr sig verkligen om mitt 
välmående 

5 10 31 41 5 3,34 

Mina personliga värderingar matchar 
företagets värderingar och kultur 

4 13 28 45 2 3,3 

Jag har ett förtroende för 
organisationens ledning 

7 8 37 37 3 3,23 

Min arbetsgivare erbjuder förmåner 
som intresserar mig 

8 11 37 29 7 3,17 

Det geografiska läget är perfekt 15 22 21 22 12 2,93 

Jag får en lön som motsvarar min 
prestation och kompetens 

8 29 24 30 1 2,86 

Totalt antal svar: 
Antal svar i procent: 
Totalt genomsnittsvärde: 

65 
5,9% 

 

138 
12,5% 

 

300 
27,2% 

 

470 
42,6% 

 

131 
11,8% 

 

 

3,42 
 

Tabell 3. Resultatet av hur väl respondenterna anser att den egna arbetsgivaren uppfyller angivna 

påståenden. Presenteras i ordningen mest uppfyllt till minst uppfyllt efter genomsnittsvärde. 

 

De tre påståenden som stämmer bäst in på respondenternas arbetssituationer är att de känner 

tillhörighet (80,4%), upplever att deras arbetsgivare är attraktiv (70,6%) samt att de har 

möjlighet att balansera arbetet med privatlivet på ett tillfredställande sätt (72,8%). Längst ned 

på listan hamnade lön som motsvarar respondentens prestation, där drygt 40% inte höll med 

om att de fick en lön de var förtjänta av. Störst spridning bland svaren fick påståendet om det 
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geografiska läget. 13% ansåg att arbetsplatsens läge var perfekt, medan 16,3% inte alls höll 

med om det.  

 

Det totala genomsnittet hamnar på 3,42 och differensen i genomsnittsvärdet för det mest 

uppfyllda påståendet (3,99) och det minst uppfyllda (2,86) är endast 1,13 vilket skulle kunna 

tolkas på två sätt; att det finns stora skillnader på de representerade arbetsplatserna eller att 

påståendena inte uppfylls i signifikant högre eller lägre utsträckning. Genom att slå ihop 

samtliga 1104 svar (92 respondenter multiplicerat med tolv påståenden) kan vi få en bättre 

uppfattning om spridningen och konstatera att sistnämnda tolkningssätt stämmer bäst. “Håller 

med” har fått högst svarsfrekvens, vilket kan ses som positivt för arbetsgivarna. “Håller inte 

alls med” har fått 5,9% av svaren, där det geografiska läget är den största orsaken. “Håller 

verkligen med” har fått 11,3% av svaren och, förutom de tre påståenden som toppar listan, är 

det befogenhet att fatta egna beslut och det geografiska läget som fått flest svar. 

 

 

 
 

Figur 12. ”Om det finns påståenden 

[presenterade i tabell 3] som du inte håller 

med om, gör det skäl till att du skulle vilja 

byta arbetsplats?” 

Figur 13. ”Känner du att du har för få 

valmöjligheter konkurrensmässigt för att 

kunna byta arbetsgivare?” 

 

Efter att respondenterna fått rannsaka sin arbetssituation svarade 39 av dem att de överväger 

att byta arbetsplats på grund av påståenden som de inte höll med om (se figur 12). Lika många 

svarade att dessa ouppfyllda aspekter inte gjorde skäl till att man ville byta arbetsgivare. 

 

4.6 Jämföranden mellan grupper 
 

4.6.1  Variabler i relation till arbetstillfredställelse 

 

Genom ett sambandsdiagram (Scatter diagram) kan vi se om det finns ett samband mellan 

respondenternas ålder och hur nöjda de är med sin arbetssituation i dagsläget. Diagrammet, 

som presenteras i figur 14, antyder att något sådant samband inte existerar, men för att 

ytterligare säkerställa resultatet genomfördes även ett Pearson’s r-test. Körningen 

genomfördes med ålder som oberoende variabel och nöjdhet som beroende variabel, vilket 

presenteras i figur 15. Resultatet indikerar en svag negativ korrelation mellan variablerna, 

vilket skulle kunna tolkas som att nöjdhet inte är något man lyckats uppfylla ju äldre man är. 
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Den statistiska signifikansen är dock 0,433, vilket innebär att ålder och arbetstillfredställelse 

inte påverkar varandra. 

 

 
 

Figur 14. Födelseår (x-axel) och värdering av den nuvarande arbetssituationen (y-

axel), där 10 är extremt nöjd och 1 är extremt missnöjd. 

 

 

Figur 15. Korrelationsresultat från Pearson’s r-test av ålder och arbetstillfredställelse 

 

Antal år som 
anställd 

Andel 
anställda 

Nöjdhet 
Likertskala 

 1-10 

 Pendlingstid 
Andel 

anställda 

Nöjdhet 
Likertskala  

1-10 

Mindre än ett 
år 

24% 7,32  

Mindre än 10 
minuter 

23% 7,19 

1-5 år 46% 6,59  10-30 minuter 43% 6,75 

6-10 år 18% 6,59  30-50 minuter 13% 7,25 

11-15 år 8% 6,86  50-70 minuter 12% 6,82 

Längre än 15 år 4% 7,75  

Längre än 70 
minuter 

9% 5,75 

 

Tabell 4. Genomsnittsvärdet av nöjdhet över 

sin nuvarande arbetssituation angett i olika 

intervallfördelningar utefter antal år som 

anställd. 

 

Tabell 5. Genomsnittsvärdet av nöjdhet 

över sin nuvarande arbetssituation angett i 

olika intervallfördelningar utefter pendlingstid 

i minuter, enkel väg. 
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Respondenternas svar på hur nöjd man är med sin arbetssituation kategoriserades också 

utefter hur många år de varit anställda på företaget (se tabell 4) och hur lång pendlingstid de 

har från hemmet till arbetsplatsen (se tabell 5). Resultatet i tabell 4 indikerar att längden på 

anställningstiden inte har något samband till högre arbetstillfredställelse. Snarare visar det 

intressant nog att de två ytterligheterna är de som är mest nöjda, det vill säga de som varit 

anställda kortast tid och längst tid. Pendlingstiden visade sig ha ett negativt samband först vid 

en pendlingstid på 30 minuter eller mer.  

 

För att säkerställa resultatet utfördes ytterligare korrelationstester i form av Spearmans rho. 

Mellan antal år som anställd och tillfredsställelse visade testet en svag positiv korrelation på 

0,077 med en statistisk signifikans på 0,466. Korrelationen mellan pendlingstid och 

tillfredsställelse var svagt negativ på -0,100 och den statistiska signifikansen var 0,344.  

 

4.6.2 Kännedom om kärnvärden 

 

Anmärkningsvärt är att det inte ser ut att finnas en utbrett större kännedom om företagens 

kärnvärden bland de som varit anställda under en längre tid. Resultaten pekar faktiskt på att 

det är respondenter som varit anställda i mindre än 5 år, som i högre utsträckning har 

kännedom om företagens visioner och mål (se tabell 6). Däremot har vi räknat ut att 

genomsnittåldern för respondenterna är högre bland de som svarat att de känner till 

kärnvärdena i detalj (37 år), än de som känner till dem på en övergripande nivå (33 år) eller är 

osäkra (30 år). 

 

Antal 
Ålders- 
median 

Ja, i 
detalj 

(3) 

Ja, på en 
övergripande nivå 

(2) 
Osäker 

(1) 
Nej 
(0) 

Kännedomsvärde 
i genomsnitt 

(skala 0-3) 

Anställd mindre 
än ett år 

22 28 18,2% 81,8% - - 2,182 

Anställd 1-5 år 42 31 28,6% 66,6% 2,4% 2,4% 2,214 

Anställd 6-10 år 17 34 - 100% - - 2 

Anställd 11-15 år 7 42 28,6% 57,1% 14,3% - 2,143 

Anställd i över 15 
år 

4 50 - 100% - - 2 

 

Tabell 6. Korstabell som visar kännedom om företagens kärnvärden, mål och visioner utifrån 

anställningslängd. Kännedomsvärde fås genom att multiplicera procentsatsen med värdet på svaret 

och sedan summera resultatet för raden. 

 

4.6.3 Preferenser inom olika arbetsfunktioner 

 

Som visas i tabell 7 finns en del skillnader i preferenser bland de olika yrkesfunktionerna, där 

vi valt att jämföra de fem största funktionerna som representerades i vår undersökning. Den 

preferens som hade störst skillnad i genomsnittsvärde var ”ett företag som tar ansvar och ger 

tillbaka till samhället”, där avdelningen för kvalitet och hållbarhet värderat den högst (6,6 av 

7) och logistikavdelningen värderat den lägst (5 av 7). Nästan lika stor skillnad var det på 
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ansvar och möjlighet att påverka strategier, där återigen avdelningen för kvalitet och 

hållbarhet värderat den högst (6,8 av 7) medan produktutvecklingsfunktionen värderat den 

lägst (5,21 av 7). Mest överens var avdelningarna när det kom till vikten av en god relation till 

kollegor och chefer samt möjligheten till goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. 

 

 
Inköp Design 

Produkt- 
utveckling 

Kvalitet & 
Hållbarhet 

Supply Chain 
Management 

Differens 

Goda utvecklingsmöjligheter inom 
företaget 

5,92 6,06 5.63 6 5,6 -0,4 

Ansvar och möjlighet att påverka 
strategier 

5,32 6 5,21 6,8 6,2 -1,59 

Den ort eller stad som arbetet 
finns i 

5,18 4,75 5,16 4,6 4,6 -0,58 

Ha en bra relation till mina 
kollegor och chefer 

6,56 6,63 6,47 6,4 6,4 -0,23 

Arbeta för ett prestigefyllt företag 
med gott rykte 

4,89 5 4,89 4,8 4 -1 

Möjlighet att bidra vid flera steg i 
processflödet 

5,16 5,63 5,37 5,8 5,8 -0,64 

Trivsamma arbetslokaler 5,53 5,5 5,37 5,4 4,8 -0,73 

En härlig och kul stämning 6,39 6,75 6,16 5,6 6,2 -1,15 

Ett företag som uppskattar och 
tillvaratar min kreativitet 

6,21 6,63 6,32 5,8 6,2 -0,83 

Ett företag som erbjuder 
produkter och tjänster av hög 
kvalitet och hållbarhet 

5 5,88 5,53 6 5,6 -1 

Lön som motsvarar min prestation 
och kompetens 

6,11 6,06 6,53 6 6,4 -0,53 

Ett företag som tar ansvar och ger 
tillbaka till samhället (Corporate 
Social Responsibility) 

5,32 6,06 5,74 6,6 5 -1,6 

En innovativ arbetsgivare med 
nytänkande metoder och 
framtidstänk 

5,5 5,88 5,68 6 5,4 -0,6 

En organisation som jag känner 
att jag hör hemma i 

5,84 6,25 6,11 6,2 5,4 -0,85 

Anställningstrygghet 6,34 5,88 6,05 5,2 6 -1,14 
 

Tabell 7. Korstabell som visar genomsnittsvärdet (likertskala 1-7) av olika preferenser inom fem 

arbetsfunktioner. Högerkolumnen visar differensen av det högsta och lägsta värdet. 
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Om vi jämför värdena för varje preferens kan vi se att designgruppen är de som värderar ett 

prestigefullt företag mest. De värderar även en härlig och kul stämning, interna 

utvecklingsmöjligheter samt uppskattning av kreativitet i högre utsträckning än de andra 

funktionerna. Kategorin för inköp är de som värderar arbetsorten, trivsamma arbetslokaler och 

anställningstrygghet högre än de andra. Innovation och framtidstänk samt produkter av hög 

kvalitet värderas högst av kvalitet- och hållbarhetsfunktionen. Lön som motsvarar prestation 

och kompetens har värderats högst av respondenter inom produktutveckling. 

 

4.6.4 Preferensvärde jämfört med uppfyllt värde 

 

För att få en indikation på förhållandet mellan respondenternas värderingar och hur väl de 

uppnås har vi ställt några generella preferenser från tabell 2 mot motsvarande påståenden i 

tabell 3. Då dessa frågor har blivit besvarade i olika typer av likertskalor har vi räknat om 

deras genomsnittsvärden till motsvarande värden på en skala 1-100 för att bli jämförbara med 

varandra. Skillnaden mellan preferens och uppfyllelse ger oss inga sanna absoluta värden, då 

enheterna inte går att ställas mot varandra på grund av dess skilda design. Till exempel anger 

inte en liten differens att företaget presterar bra, utan innebär bara att de anställda värderar 

aspekten i samma utsträckning som den uppfylls. Vi motiverar ändå att en jämförelse är 

intressant då det ger oss en slags indikation på om det finns stora glapp mellan 

önskningar/förväntningar och upplevt uppfyllt värde.  

 

Preferens 

Preferensvärde 

Genomsnitt 
(Skala 1-100) 

 
Jämförande aspekt 

Uppfyllt 
värde 

Genomsnitt 
(Skala 1-100) 
 

 

Skillnaden 
mellan 

preferens 
och 

uppfyllelse 

En organisation som jag 
känner att jag hör 
hemma i 

85,4  

Jag känner mig som en "del av 
gruppen" i företaget 

79,8  -5,6 

Ett företag som 
uppskattar och 
tillvaratar min 
kreativitet 

88,7  

Min arbetsgivare tillvaratar 
min kreativitet och kompetens 

70,2  -18,5 

Lön som motsvarar min 
prestation och 
kompetens 

88  

Jag får en lön som motsvarar 
min prestation och kompetens 

57,2  -30,8 

Goda 
utvecklingsmöjligheter 
inom företaget 

82,9  

Mitt arbete ger mig 
karriärsutvecklingsmöjligheter 

70,8  -12,1 

Ansvar och möjlighet att 
påverka strategier 

80  

Jag har befogenhet att fatta 
egna beslut och vara med och 
påverka 
i den utsträckning jag önskar 

70,2  -9,8 

 Tabell 8. Preferensvärde jämfört med uppfyllt värde.  
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5 Diskussion 
 
I det här kapitlet kopplas studiens resultat samman med den teoretiska referensramen som 

presenterades i kapitel 2. Under varje rubrik diskuteras resultatet i relation till relevant litteratur och 

avslutningsvis kopplas resultatet till de fyra betydelsefulla aspekterna av arbetsgivarlöftet. 
 

5.1 Arbetstillfredsställelse 

 

Tre av de organisatoriska värderingar som Bellou (2010) identifierat som bidragande till 

trivsel på arbetsplatsen har undersökts. Likt Bellous forskning visar också våra resultat att 

deltagarna värderar utvecklingsmöjligheter högt (5,84 av 7). Att arbeta för ett prestigefullt 

företag med gott rykte var också något som värderades högt av respondenterna (4,85 av 7), 

vilket även detta ligger i linje med Bellous forskning. Andra aspekter respondenterna 

värderade högt var “En innovativ arbetsgivare med nytänkande metoder och framtidstänk”, 

“Ett företag som tar ansvar och ger tillbaka till samhället” och “Ett företag som erbjuder 

produkter och tjänster av hög kvalitet och hållbarhet” som alla skulle kunna vara aspekter av 

vad Bellou kallar “en respektabel arbetsgivare”. Slutligen anser respondenterna att de har 

möjlighet att balansera arbetslivet med privatlivet (3,82 av 5), samt att arbetsgivarna bryr sig 

om deras välmående (3,34 av 5), vilket Bellou (2010) menar är viktigt. 

 

Trots att de flesta respondenter indikerade en tillfredsställese blev medelvärdet av deras svar 

6,84 på skalan mellan 1-10. En möjlig förklaring till varför medelvärdet inte är högre skulle 

enligt våra resultat kunna vara det glapp som existerar mellan de anställdas preferenser och 

hur väl de anser att de uppnås (se tabell 8). 

 

5.2 Vikten av det geografiska läget 

 

Platsens inverkan på arbetsgivarvarumärket har påvisats i media såväl som litteratur. Mindre 

orter upplever svårigheter med kompetensförsörjningen samtidigt som supertalanger söker sig 

till större, attraktiva orter (Dyhre & Parment 2013). I vår studie anger 40% att det geografiska 

läget för deras arbetsplats inte är perfekt. Samtidigt kan detta härledas till att majoriteten av 

dessa respondenter (62%) bor i Göteborg eller en annan ort utanför Borås och således angett 

att de måste pendla i 30 minuter eller mer. Vi kunde inte urskilja någon större skillnad i 

genomsnittålder för de som tyckte att det geografiska läget var perfekt (35 år) och för de som 

inte tyckte det (33 år). En intressant notering är att deltagarna som bor i Borås värderar en 

prestigefull arbetsgivare i något högre utsträckning (4,88 av 7) än vad respondenterna som bor 

i Göteborg gör (4,7 av 7).  

 

Enligt Näppä, Farshid och Foster (2014) är den geografiska platsen en bidragande faktor till 

en arbetsgivares attraktivitet. Vårt resultat visar att arbetsorten inte är viktigast för 

respondenterna, men på en skala mellan 1-7 var medelvärdet ändå 5,03, vilket fortfarande kan 

ses som en betydelsefull värdering. De respondenter som värderade det geografiska läget 

högst var de som jobbar med inköp och produktutveckling. De som värderade arbetsorten 

högt var i genomsnitt 36 år gamla och inte anmärkningsvärt mycket äldre än de som 

värderade den lågt (34 år).  
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Runt hälften av respondenterna skulle kunna tänka sig att flytta om de erbjöds ett nytt jobb, 

men att den nya arbetsplatsen ligger i en storstad var i sig inte en avgörande faktor för de 

flesta av deltagarna, endast för 14% av deltagarna. Generellt skulle man kunna påstå att 70-

talisterna antingen svarat ett renodlat Ja eller Nej på frågan, medan 80- och 90-talisterna i 

mycket större utsträckning svarat Ja så länge arbetet, åtminstone, är meriterande. Den äldsta 

åldergruppen representeras av jämförelsevis få respondenter, men svaren är också betydligt 

mer spridda. 

 

5.3 Aktivitetsgrad på social medier 

 

Respondenternas svar gällande yttrandebenägenhet kring arbetsplatsen visar att fler än 50% 

av dem någon gång har lagt ut bild eller text om sin arbetsgivare på sociala medier. Knappt 

12% belyser fördelarna med sin arbetsgivare i dessa medier och endast en person har någon 

gång nämnt nackdelar. Enligt Gelb och Deva (2014) kan ett företag öka sitt varumärkeskapital 

genom att låta sina medarbetare sprida information om positiva aspekter med företagets 

servicepaket på sociala medier, förutsatt att de anställda faktiskt tycker att det är något 

positivt. Då mer än hälften av respondenterna angett att de någon gång publicerat text om 

eller bild från arbetsplatsen, utan att alltså uttala sig i större utsträckning om för- eller 

nackdelar, uppenbarar sig en outnyttjad resurs. Företag kan anställa personer vars främsta 

uppgift är att representera företaget på sociala medier, men alla anställda skulle potentiellt 

kunna kommunicera positiva aspekter med företaget på sådana plattformar i sin privata roll, 

vilket enligt Gelb och Deva (2014) är ett exempel på att vara en varumärkesambassadör. Med 

det sagt indikerar studiens resultat också att väldigt få respondenter idag kan ses som 

varumärkesambassadörer på sociala medier när det kommer till företagets employer brand.  

 

5.4 Preferenser och hur väl de uppnås 

 

5.4.1 Sociala värden 

 

De preferenser som toppade vår lista skulle kunna jämföras med studien av Berthon, Ewing 

och Hah från 2005 där en god relation till kollegor och chefer, en härlig och kul stämning på 

arbetsplatsen samt en lön som motsvarar prestation också återfinns bland topp fem. En 

anledning till att uppskattning av kreativitet värderas högre än i studien av Berthon, Ewing 

och Hah (2005) skulle kunna vara att våra respondenter inte är universitetsstudenter utan 

yrkesaktiva inom kreativa funktioner såsom design och produktutveckling. 

 

Det råder ett samförstånd bland forskare om vilken påverkan relationen mellan arbetsgivare 

och anställda har på arbetstagarens vilja att stanna kvar på företaget. Bellou (2010) poängterar 

vikten av att arbetstagaren stöttas av arbetsgivaren såväl privat som professionellt. Jiang och 

Iles (2011) forskning visar att en god relation mellan chefer och kollegor får anställda att vilja 

stanna kvar på företaget, samtidigt som Tanzel och Gazîoğlu (2014) ser en länk mellan låg 

arbetstillfredsställelse och en dålig relation mellan chef och arbetstagare. Våra deltagare 

rapporterar att de känner sig som en del i gruppen (3,99 av 5), att företagen bryr sig om deras 

välmående (3,34 av 5) samt har förtroende för organisationens ledning (3,23 av 5). Dessa 

faktorer skulle i teorin alltså potentiellt kunna kopplas till varför 65% angav siffran 7 eller 

högre på arbetstillfredställelse. Dessutom ligger våra resultat i linje med Bisawas och Suars 
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(2013) forskning där en god relation mellan chefer och kollegor var viktigt för 80% av de 

tillfrågade. I våra resultat gavs en god relation mellan chefer och kollegor ett medelvärde på 

6,53 av 7, vilket kan tolkas som att även de anställda på textilföretagen i Borås tycker att det 

är mycket viktigt. 

 

5.4.2 Attraktivitetsvärden 

 

Enligt Posner, Kouzes och Schmidt (1985) har en överensstämmelse mellan organisationens 

och den anställdes värderingar, så kallad självbildskongruens (Nolan & Harold 2010), en 

positiv inverkan för personen liksom för företaget. Enligt resultatet av vår undersökning 

känner en övervägande majoritet till sin arbetsgivares kärnvärden, mål och vision i antingen 

detalj eller på en övergripande nivå. Nästan hälften av respondenterna håller med om att 

”personliga värderingar matchar företagets värderingar och kultur”. Även det här skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till varför så många respondenter angav att de är nöjda med sin 

arbetssituation i dagsläget. Samtidigt är det noterbart att 18% inte höll om det. Om en 

överensstämmelse finns mellan en organisation och en jobbsökares värderingar ökar det hur 

attraktiv organisationen är för jobbsökaren (Cable & Judge 1996). 

 

”Arbeta för ett prestigefullt företag med gott rykte” hamnade längst ned på listan över valbara 

preferenser. Resultatet är intressant om man samtidigt väger in svaren från andra 

prestigerelaterade frågor, då vi ser vissa motsägelser. Till exempel svarade 65 av 92 

respondenter att de upplevde sin nuvarande arbetsgivare som attraktiv på arbetsmarknaden, 

vilket skulle kunna bidra till att preferensen om en prestigefull arbetsplats inte upplevs lika 

viktig eftersom den redan är en uppnådd faktor. Samtidigt, på frågan om man skulle vara 

öppen för att flytta om man erbjöds ett nytt jobb, svarade 23,9% att de var öppna för flytt om 

det nya arbetet var meriterande för karriären. Här skulle man också kunna tänka sig att en 

prestigefull arbetsgivare spelar stor roll då ett välkänt företag kan vara en av flera bidragande 

faktorer som gör ett arbete meriterande. Ett prestigefullt och attraktivt företag skulle 

därför, undermedvetet, kunna vara en mer betydelsefull preferens än vad resultatet visar. 

 

Den forskning som Bellou (2010) genomfört indikerar att yngre anställda värderar 

uppskattning i högre utsträckning än vad de äldre gör. Vårt resultat visade inte på någon 

anmärkningsvärd skillnad i genomsnittsvärdering av uppskattning för de som var födda 1958-

1969 (6,1 av 7), 1970-1979 (6,06 av 7) och 1980-1993 (6,26 av 7). 

 

 

5.4.3 Utvecklingsvärden 

 

Bellou (2010) samt Jiang och Iles (2011) påstår att anställda vill kunna växa och utvecklas, 

vilket styrks av resultaten från den här studien. Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget 

var en preferens som undersökningens deltagare angav att de uppskattar, vilket indikerades 

med ett medelvärde på 5,84 av 7. Mer än hälften av respondenterna angav att de håller med 

(48 stycken) eller verkligen håller med (10 stycken) på frågan om deras nuvarande arbete ger 

dem karriärsutvecklingsmöjligheter. Av studiens deltagare anser 44% att 

personalomsättningen är hög på deras arbetsplats, varav 27% anser att det är ett problem. 

Trendföretaget WGSN (2016) kopplar hög personalomsättning till förlorad organisatorisk 

varumärkeskunskap, vilket i längden kan leda till varumärkesamnesi. Nouri och Parker (2013) 

menar att ett företag kan öka de anställdas hängivenhet till företaget genom att förse 
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arbetstagarna med karriärsutvecklingsmöjligheter. Detta ska enligt författarna minska 

företagets personalomsättning i slutändan. Det bör dock tilläggas att drygt 6% av studiens 

deltagare även såg en problematik i att personalomsättningen var för låg på deras arbetsplats. 

 

5.4.4 Ekonomiska värden 

 

När respondenterna angav sina preferenser var “lön som motsvarar min prestation och 

kompetens” en av de aspekter som hade högst medelvärde på 6,16 på en skala från 1-7. När 

de fick ange hur väl preferensen uppfylldes hade löneaspekten lägst medelvärde (2,86 av 5). 

Av de preferenser som jämfördes med motsvarande uppfyllnad fanns störst glapp kopplat till 

den här aspekten (se tabell 8). Enligt Williams, McDaniel och Nguyen (2006) finns en 

koppling mellan hur nöjda de anställda är med sin lön och attityd till arbetet, såväl som deras 

intentioner att sluta. Eventuell löneförhöjning påverkar de anställdas arbetsprestation och om 

höjningen baseras på prestationsnivå ökar även tillfredsställelsen med löneökningen 

(Williams, McDaniel & Ford (2007). Av de som inte höll med om att lönen motsvarade 

prestation och kompetens i vår studie angav 48% att det faktiskt övervägde att byta 

arbetsgivare.16% av dem ville inte svara på om det skulle göra skäl till att leta efter annat 

arbete.  

 

Även anställningstrygghet värderas högre i vår studie (6,11 av 7) än vad deltagarna i studien 

av Berthon, Ewing och Hah (2005) (5,75 av 7). Vi kan bara spekulera i om det finns en 

koppling till att flera av de större textilföretagen under det senaste året gått ut med varslingar 

(Lönnroth 2016; Karlsson 2016). Osäkra tider skulle potentiellt kunna vara en orsak till att de 

anställda är mer måna om att få behålla sina arbeten. 
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6 Slutsatser 
 
Nedan presenteras slutsatser kring vårt insamlade material med tidigare kapitel som utgångspunkt. 

Kapitlet besvarar slutligen uppsatsens frågeställningar och bidrar med ett antal rekommendationer som 

sammanställts utifrån egna reflektioner. Avslutningsvis nämns metodkritik och förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Sociala värden viktigast för supertalangerna 

 

Studiens syfte var att undersöka preferenser bland supertalanger på företag inom 

textilbranschen och se hur väl dessa uppnås för att kunna dra slutsatser om 

förbättringsområden. Enkäten samlade in åsikter från drygt 26% av det totala forskningsfältet, 

vilket kan ses som en ansenlig täckningsgrad. Av dessa hade nästan 84% en eftergymnasial 

utbildning, 30% hade varit anställda i över 5 år och 18% hade antingen ordet Chef eller 

Manager i sin arbetstitel. Dessa uppgifter bekräftar att vi nått ut till en önskad urvalsgrupp, då 

våra deltagare besitter erfarenhet och kompetens som är värdefull för arbetsgivarna. 

 

Absolut viktigast för respondenterna i vår undersökning var att ha en god relation till kollegor 

och chefer. Detta var samtliga yrkesroller också mest överens om. En härlig och kul stämning 

på arbetsplatsen kom inte långt därefter. Lyckligtvis är det också en känsla av tillhörighet som 

arbetsgivarna i Borås lyckas uppfylla bäst. Samtidigt vill vi poängtera att även om det finns 

skillnader i preferensernas genomsnittsvärden kan samtliga valbara aspekter ses som 

önskvärda på en arbetsplats. Det var endast en aspekt, att arbeta för ett prestigefyllt företag, 

som fick ett lägre genomsnittvärde än fem på en skala 1-7, vilket måste anses som ett högt 

lägstavärde.  

 

Över lag är arbetsgivarna i Borås duktiga på att tillgodose sina anställdas preferenser. Det här 

kan bland annat konstateras av att 65% anger betyget 7 eller högre på hur nöjda de är med sin 

arbetssituation. Vi gav respondenterna tolv påståenden med ursprung från alla värden i vår 

referensram och över hälften av svaren angav att de höll med om att de stämde in på deras 

arbetssituation. Framförallt att de hade intrycket av att deras arbetsplats var attraktiv på 

arbetsmarknaden. Samtidigt låg 18% av svarsandelen under alternativen för “håller inte med” 

och 27% under “varken eller” så det finns utrymme för förbättring. Speciellt när det kommer 

till faktorer som lön, förmåner och kärnvärden som matchar ens egna värderingar, då drygt 

42% har angett att de överväger att byta arbetsgivare för att dessa aspekter inte uppfylls. 

 

Resultatet visade att arbetsorten i sig inte var anmärkningsvärt viktig och så länge arbetet är 

meriterande behöver inte arbetsplatsen ligga i en storstad. Samtidigt var geografisk plats den 

aspekt som uppfylldes sämst, men detta har snarare en koppling till att flera av deltagarna bor 

i Göteborg eller på annan ort utanför Borås och således måste pendla. Studiens deltagare 

anger att de är aktiva på sociala medier, men få av dem uttrycker sig positivt eller negativt om 

sin arbetsgivare via dessa plattformar i dagsläget. Här ser vi ett potentiellt förbättringsområde 

när det kommer till att få de anställda att bli varumärkesambassadörer för företagets employer 

brand. 
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6.2 Praktiska implikationer 

 

Uppsatsens bidrag till praktiken presenteras nedan i form av ett antal förbättringsområden 

relaterade till employer branding, som vi utläst från resultat och diskussion. Ambitionen är att 

dessa ska vara applicerbara även utanför det studerade forskningsfältet. 

 

6.2.1 Kärnvärden för att öka självbildskongruens 

 

Studiens resultat visar att det finns förbättringspotential i att öka kunskapen om arbetsgivarnas 

kärnvärden, visioner och mål. Genom att identifiera företagets olika processer och aktiviteter, 

stora som små, och implementera kärnvärdena i allt man gör ökar det trovärdigheten av 

företagets varumärke eftersom budskap då går i konsekvent linje med handling. Först när de 

anställda har kunskap om de kärnvärden, riktlinjer och policys som finns kan de agera utifrån 

dem och bli önskvärda ambassadörer, förutsatt att de egna värderingarna matchar företagets. 

Just självbildkongruens har visat sig vara en alltmer betydelsefull motivationsmotor för 

arbetssökande supertalanger, vilket är ytterligare en anledning till att ha uttalade värdeord. 

Dessa underlättar sökningen efter en arbetsplats där värderingar matchar ens egna, vilket 

innebär att företagen i större utsträckning kan få ansökningar av talanger med 

överrensstämmande intressen.  

 

6.2.2 Engagera de anställda på sociala medier 

 

En outnyttjad resurs som uppdagas i studiens resultat är de anställdas höga aktivitet på social 

media. En stor del av de anställda sprider bild och text om sin arbetsgivare på plattformar som 

Instagram, Facebook och LinkedIn, men väldigt få pratar om vilka positiva och negativa 

aspekter som finns med arbetsplatsen. Genom satsningar på utbildning och positiva förebilder 

för personalen kan arbetsgivaren få de anställda att förstå vilka unika fördelar som finns med 

företaget och därmed skapa förutsättningar för att de ska bli varumärkesambassadörer. I 

slutändan är det här en investering i företagets totala varumärke då en ambassadör förstår 

fördelarna med arbetsplatsen och gärna sprider företagets goda rykte på social media likväl 

som till vänner och bekanta på andra sätt. Eftersom de anställda är de som gör företagets 

varumärke till vad det är kan hängivna anställda också resultera i operativa fördelar, till 

exempel att leverera ett tydligt varumärkesbudskap till kunderna. 

 

6.2.3 Skapa och lyft fram interna karriärmöjligheter 

 

I den här studien, likväl som i forskning, har vikten av att växa och utveckla sin karriär inom 

företaget påvisats. Genom att ge de anställda intressanta och spännande utmaningar samt 

möjlighet till karriärsutvecklingsmöjligheter kan deras hängivenhet till företaget öka, vilket 

sedermera kan minska företagets personalomsättning. Supertalanger vill ständigt se 

möjligheter till utvekling på en arbetsplats för att nå sin drömposition utan att stagnera på 

vägen. Arbetsgivaren kan upplysa medarbetarna om vilka möjligheter som finns genom till 

exempel effektiv internutbildning och medarbetarsamtal där karriärsutveckling står överst på 

agendan. Slutligen är det viktigt att stärka medarbetarnas självförtroende genom 

uppmärksamhet och uppmuntran. 
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6.3 Vetenskapliga implikationer 

 

Den här studien bidrar till att öka kunskapen om vilka preferenser arbetstagare inom 

textilbranschen har gentemot sin arbetsplats, samt hur väl de anställda anser att de uppfylls. 

Dessutom bidrar uppsatsen till en ökad förståelse kring hur arbetstagarnas preferenser 

rangordnas mellan olika yrkesgrupper inom textila företag. Vidare belyser uppsatsen också 

hur aktiva anställda är om sin arbetsgivare på sociala medier, samt platsens påverkan på hur 

attraktiv en arbetsplats är i en arbetstagares ögon. 

 

Slutligen bidrar uppsatsen till ökad kunskap om arbetsgivarmarknadsföring där fokus är på 

arbetstagarperspektivet, samt att fylla ett gap i litteraturen om arbetsgivarmarknadsföring. Få 

publikationer har tidigare behandlat arbetsgivarmarknadsföring och anställdas preferenser 

inom den textila sektorn, vilket varit den här uppsatsens huvudsakliga fokus. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

 

Det hade varit intressant för ämnet att göra en jämförande studie där man tittade på 

preferenser bland potentiella anställda, så som studenter inom relevanta utbildningar för 

textilbranschen. Vi kan i resultatet se en tendens till att det som värderas högre också är de 

aspekter som uppfylls i en lägre utsträckning, till exempel lön som motsvarar prestation, men 

också omvänt, till exempel en prestigefull arbetsplats som värderas lägre men uppfylls väl. 

Det hade därför varit intressant att studera blivande supertalangers preferenser för att se om 

resultatet hade blivit liknande, eller om de anställda, troligtvis undermedvetet, värderar 

aspekter som inte uppnås högre och inte uppmärksammar de som redan är uppfyllda. 

 

Det skulle även vara intressant att studera förväntningar, det vill säga vilken information om 

arbetet och dess för- och nackdelar deltagarna hade innan anställning inleddes för att sedan 

jämföras med hur väl dessa överensstämde med varandra efter en period in på anställningen. 

Detta var något som inte undersöktes i den här studien då det bedömdes vara svårt för 

respondenter som varit anställda på företaget en lång tid att minnas vilka förväntningar de 

hade innan anställning. 

 

För att vidare undersöka platsens påverkan skulle det vara intressant att titta på vilka 

aktiviteter inom employer branding som används på företag i stora städer och jämföra dem 

med aktiviteter på företag i mellanstora- och mindre städer. Finns det en lika utbredd 

användningsgrad eller förståelse för fördelarna av employer branding på de båda platserna? 

Vad skiljer eventuella aktiviteterna åt? Det hade varit intressant om det gick att dra slutsatser 

om aktiviteter som rekommenderades eller var mer slagkraftiga för att attrahera talanger till 

mindre städer då supertalanger, enligt definition, kännetecknas av att lockas till större 

attraktiva städer. 
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Bilaga 1 
 

Mätområde Enkätfråga Mätskala 

Kontrollfråga Arbetar du på ett textilföretag i Borås? Dikotom 

Demografi 1. Vilket år är du född? 

2. Har du en eftergymnasial utbildning? 

3. Om du svarade Ja eller Pågående ovan, vad heter utbildningen? 

5. Vilken ort eller stad bor du i? 

Kvot/Intervall 

Nominalskala 

Nominalskala 

Nominalskala 

Arbetsplats 4. Vilken är din arbetstitel? 

8. Hur länge har du arbetat för din arbetsgivare? 

9. Känner du till din arbetsgivares kärnvärden, mål och vision? 

10. Hur upplever du personalomsättningen på din arbetsplats? 

14. Om det finns påståenden (i fråga 13**) som du inte håller med 

om, gör det skäl till att du skulle vilja byta arbetsplats? 

15. På det stora hela, hur nöjd är du med din arbetssituation just nu? 

16. Känner du att du har för få valmöjligheter konkurrensmässigt 

för att kunna byta arbetsgivare? 

Nominalskala 

Ordinalskala 

Nominalskala 

Nominalskala 

Nominalskala 

 

Likertskala 1-10 

Nominalskala 

Vikten av 

geografiskt läge 

6. Hur lång tid uppskattar du att det tar för dig att ta dig från din 

ytterdörr till din arbetsplats enkel väg? 

7*c. Den ort eller stad som arbetet finns i 

13**c. Det geografiska läget är perfekt 

18. Du erbjuds ett nytt jobb. Skulle du kunna tänka dig att flytta för 

att komma närmare den nya arbetsplatsen? 

Ordinalskala 

 

Likertskala 1-7 

Ordinalskala 

Nominalskala 

Sociala medier 11. Har du någon gång publicerat bild från, eller text om, din 

arbetsplats på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller 

LinkedIn? 

12. För- och nackdelar finns med de flesta arbetsplatser. Med vem 

eller vilka har du pratat om dessa? 

a. Jag har pratat om fördelar… 

b. Jag har pratat om nackdelar… 

Nominalskala 

 

 

 

Nominalskala 

Nominalskala 

Attraktivitets- 
värden 

7*c. Den ort eller stad som arbetet finns i 

7*e. Arbeta för ett prestigefyllt företag med gott rykte 

7*g. Trivsamma arbetslokaler 

7*j. Ett företag som erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet 

och hållbarhet 

7*m. En innovativ arbetsgivare med nytänkande metoder och 

framtidstänk 

7*n. En organisation som jag känner att jag hör hemma i 

13**a. Mina personliga värderingar matchar företagets värderingar 

och kultur 

13**b. Jag tror att min arbetsplats är attraktiv på arbetsmarknaden 

13**c. Det geografiska läget är perfekt 

17***b. Boendelösning i arbetsstaden under vardagarna för att 

minimera pendlingstid 

17***d. Betald pendlingskostnad, såsom busskort eller för bensin 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

 

Likertskala 1-7 

 

Likertskala 1-7 

Ordinalskala 

 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

Likertskala 1-6 

 

Likertskala 1-6 

Sociala värden 7*d. Ha en bra relation till mina kollegor och chefer 

7*h. En härlig och kul stämning 

7*l. Ett företag som tar ansvar och ger tillbaka till samhället 

(Corporate Social Responsibility) 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 
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7*n. En organisation som jag känner att jag hör hemma i 

13**f. Jag har möjlighet att balansera arbetet med privatlivet på ett 

tillfredställande sätt 

13**h. Jag känner mig som en "del av gruppen" i företaget 

13**i. Företaget bryr sig verkligen om mitt välmående 

13**k. Jag har ett förtroende för organisationens ledning 

17***a. Daglig kostnadsfri hälsosam lunchbuffé 

17***c. Kostnadsfritt träningskort och bidrag för 

friskvårdsaktiviteter 

17***f. Arrangerade fester och after works på ett mer regelbundet 

stadie 

Likertskala 1-7 

Ordinalskala 

 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

Likertskala 1-6 

Likertskala 1-6 

 

Likertskala 1-6 

 

Ekonomiska 

värden 

7*f. Möjlighet att bidra vid flera steg i processflödet 

7*a. Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget 

7*k. Lön som motsvarar min prestation och kompetens 

7*o. Anställningstrygghet 

13**e. Jag får en lön som motsvarar min prestation och kompetens 

13**j. Min arbetsgivare erbjuder förmåner som intresserar mig 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

Utvecklings- 
värden 

7*b. Ansvar och möjlighet att påverka strategier 

7*i. Ett företag som uppskattar och tillvaratar min kreativitet 

13**d. Min arbetsgivare tillvaratar min kreativitet och kompetens 

13**g. Mitt arbete ger mig karriärsutvecklingsmöjligheter 

13**k. Jag har befogenhet att fatta egna beslut och vara med och 

påverka i den utsträckning jag önskar 

17***e. Kompetensutveckling genom kostnadsfria kurser 

Likertskala 1-7 

Likertskala 1-7 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

Ordinalskala 

 

Likertskala 1-6 

 

*7. Vad värderar du på en arbetsplats generellt? Berätta i vilken grad de olika aspekterna är viktiga 

eller helt oviktiga för dig 

**13. Nedan kommer några påståenden om dig och din nuvarande arbetsplats. Berätta i vilken 

utsträckning du håller med eller inte alls håller med 

***17. Vi har listat ett antal förmåner som erbjuds av olika företag idag. Vilka förmåner intresserar 

dig mest? 
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Bilaga 2 
 

 

 

Textilföretag i Borås 

Antal anställda 
inom inköp 
och design 

Verifierat av 

Gina Tricot ca 65-67 anställda Rekryterare via telefon, 2016-05-09 

Nelly.com ca 47 anställda Anställd via mail, 2016-04-26 

Consortio Fashion Group ca 64 anställda Anställd via telefon, 2016-05-09 

Morris Stockholm ca 8 anställda Rekryterare via telefon, 2016-05-09 

Newhouse ca 8 anställda Rekryterare via telefon, 2016-05-09 

Eton Shirts ca 7 anställda Identifierade på LinkedIn, 2016-05-01 

Ellos Group  ca 77 anställda Anställd via mail, 2016-05-17 

Craft Sportswear ca 13 anställda Identifierade på LinkedIn, 2016-05-01 

Hemtex ca 12 anställda Identifierade på LinkedIn, 2016-05-01 

Fristad Kansas ca 40 anställda Anställd via mail, 2016-05-16 

Care of Carl 3 anställda Anställd via mail, 2016-05-16 

8848 4 anställda Anställd via mail, 2016-05-16 

Övriga aktörer 50 anställda Uppskattat antal 

Totalt: 400 anställda  
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