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Sammanfattning
Employer branding modellen har blivit allt mer vanlig för arbetsgivare att använda i
syfte att förbättra deras rykte om att vara en attraktiv arbetsgivare. Användandet av
employer branding har som mål att attrahera, rekrytera och behålla de mest talangfulla
arbetstagarna. Men lön prioriteras inte i modellen. Har därför employer branding
påverkat lön till något negativt? Vårt syfte med studien är att undersöka employer
branding modellen och hur stor inverkan den har på anställdas lojalitet till att vilja
stanna på företaget. Men även att undersöka lönens betydelse. Teorierna som används är
organisatorisk rättvisa och Herzbergs tvåfaktor teori. Herzbergs tvåfaktor teori
benämner lön som en grundfaktor för att man som arbetare inte ska uppleva missnöje
och vilja lämna organisationen. Tidigare forskning hänvisar att idag ställs stora krav på
arbetsgivaren att möta medarbetarnas behov. Därför kan man inte bortse från lön genom
att enbart fokusera på en stark employer branding. Undersökningen baseras på en
kvantitativ studie och genomfördes med en webbaserad enkät. Från resultatet framgick
att det fanns ett samband mellan employer branding och viljan att stanna eller lämna
organisationen. Det fanns även en korrelation mellan lön och employer branding som
tyder att bra lön ger hög grad av employer branding. Det visades också att det fanns ett
starkt samband mellan lön och viljan att lämna eller stanna i organisationen. Slutsatsen
som togs var att lön fortfarande har en stor betydelse för arbetstagare.
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1. Inledning
”Under tiden jag jobbat med employer branding så har begreppet gått från att ha varit okänt
och otydligt, till att bli välkänt och otydligt. Idag säger nästan alla arbetsgivare att de arbetar
med ”employer branding”, men när man tittar lite närmare så lägger man väldigt olika under
paraplyet” - Linus Holmgren, VD på Talent Talk (Drafiit, 2017)
En Googlesökning ger över 171 miljoner träffar om employer branding. Materialet handlar
om rekryteringsstrategier och hur man lyckas med modellen. Det förekommer även siffror
som visar på att modellen är användbar för att dra ner på personalkostnader (Lindholm, 2018,
12 februari; Burgess, 2016, 29 mars). Vidare hävdas det att organisationer som inte använder
modellen kommer få mindre ansökningar och inte klara av att täcka sina personalbehov
(Drury, 2016). Men vad är egentligen employer branding?
Employer branding skapades i mitten av 1990-talet av Ambler och Barrow. De ansåg att
arbetsgivare borde använda sig av marknadsföring för att förbättra rekrytering och för att få
befintliga anställda att stanna. Genom att använda sig av marknadsföring skulle anställda eller
potentiella anställda få känslor som associerades till företagets varumärke och därmed lockas
till att vilja arbeta hos dem. Tanken var att det ska fungera på samma sätt som när företag
riktar in marknadsföring åt önskade kunder. På liknande vis som kunder är lojala till ett visst
mobilföretag kan även anställda bli lojala till sitt företag (Ambler & Barrow, 1996). För att
lyckas med lojalitet hävdar Backhaus och Tikoo (2004) att en unik företagskultur krävs, vilket
även gör arbetstagare motiverade att arbeta mot organisationens mål. En annan viktig del i
modellen är att företaget visar upp sina erbjudande i form av fördelar, övertag eller belöningar
till arbetstagaren. Det kan bestå av olika incitament som exempelvis utvecklingsmöjligheter
och karriärutveckling. Det är dock minst lika viktigt att det företaget lovar även uppfylls
(Barrow & Mosley, 2005).
På samma sätt som marknadsföring kan leda till att kunder betalar ett högre pris för ett
attraktivt varumärke så har det visat sig att employer branding även kan påverka lön. Ritson
(2002) menar på att företag med ett starkt employer branding kan erbjuda en lägre lön än
konkurrenter vars employer branding är svagare. Även Burgess (2016, 29 mars) skriver i en
artikel i Harvard Business Review att ett företag med dåligt rykte behöver betala minst 10 %
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mer i lön för att kunna locka anställda.
Däremot finns det annan forskning som kommit fram till att lön är en väldigt viktig faktor för
att anställda ska stanna på en arbetsplats. Lee och Lin (2014) fick fram att lön hade en stor
betydelse när arbetstagare utvärderade hur nöjda de var på sitt arbete. Även KPMG:s (2017)
undersökning om varför unga främst tenderade att byta organisation stärker det resultatet. I
denna studie lyfts högre lön fram som den främsta anledningen till organisationsbyte, därefter
kommer utvecklingsmöjligheter och på tredje plats personliga skäl. Lön har länge varit viktigt
och Herzberg et al. (1993) ansåg med sin studie i slutet av 1950-talet att om lönen inte
stämmer med förväntningar kommer det leda till vantrivsel och slutligen avbruten anställning.
Detta visar på att lön i någon mening varit viktigt under en längre tid.
Employer branding modellen har stort fokus på att arbetstagare ska få positiva associeringar
till företaget, genom att erbjuda incitament som ska göra företaget attraktivt. Däremot lägger
modellen inget fokus på lön. Snarare är det viktigaste med modellen att den generera en
tillhörighet för arbetstagaren så att denne genom lojalitetskänslor manas till att stanna inom
företaget. Det finns dock mycket forskning som visar på att lön har betydelse, exempelvis kan
en lön som inte motsvarar arbetstagarens förväntningar leda till att denne lämnar
organisationen (Herzberg et al, 1993; Lee & Lin, 2014; Wiley, 1997). Frågan är då om
employer branding faktiskt har betydelse i det större perspektivet. För om man som
arbetstagare inte erbjuds konkurrenskraftig lön, varför ska arbetstagaren vara lojal mot
företaget?

1.1 Syfte och frågeställningar
Mycket tyder på att employer branding fått starkt genomslag på arbetsmarknaden samtidigt
som lönen tycks bli bortprioriterad. Därför är syftet med studien att undersöka employer
branding modellen och hur stor inverkan den har på anställdas lojalitet. Kan en sådan viktig
faktor som lön förlorat sin innebörd hos arbetstagare. Från syftet har följande frågeställningar
formulerats:
•

Finns det samband mellan employer branding och att vilja stanna i organisationen?

•

Finns det ett samband med att inte vara nöjd med lönen och viljan att lämna
organisationen?
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1.2 Avgränsningar
Employer branding är en bred modell som förekommer inom arbetslivet och har en mängd
olika begrepp. Denna studie fokuserar främst på intern employer branding som avser till att
behålla personal. Employer value proposition ingår i analysmetoderna för att mäta hur
förväntningar stämmer med upplevelserna. Däremot avgränsar uppsatsen mot extern
employer branding.

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen består av ytterligare fem delar, som har följande ordning: Tidigare forskning, teori,
metod, resultat och diskussion. I nästkommande kapitel redovisas den tidigare forskning som
berör employer branding och lön. Därefter följer den teoretiska referensramen som berör två
teorier där Herzberg et al. (1993) diskuterar motivation – och hygienfaktorer, samt diskussion
om Organisatorisk rättvisa. I metodkapitlet rapporteras bearbetning och genomförande.
Följande kapitel är resultatavsnitt som kommer att beskriva resultatet av enkäten utifrån
frågeställningarna. Detta kommer ske genom tabeller och förklaring samt en analys i slutet av
avsnittet. Därefter redovisas en avslutande diskussion om uppsatsen. Här kommer det även
tidigare kapitlen diskuteras i relation till resultatdelen, där man jämför resultatet/analysen med
tidigare forskning och till våra frågeställningar.

2. Tidigare forskning
I den här delen presenteras den tidigare forskning som gjorts om employer branding
modellen samt om hur faktorer påverkar attityd till lön. Första delen presenterar modellen
om employer branding och hur den är tänkt att fungera. Därefter går den djupare in på intern
employer branding som handlar om hur man behåller personal och slutligen diskuteras hur
employer branding påverkar attityd till lön från både arbetstagare och arbetsgivares
perspektiv.
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2.1 Employer branding modellen
Ambler och Barrow (1996) myntade begreppet employer branding och definierade det
som”paketet av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som tillhandahålls av
arbetet/anställningen och identifieras med det anställande företaget” (s. 187, egen
översättning). De tre definitionerna kommer från Aaker (1991) som delade in kategorierna i
tre sätt att marknadsföra sig och hur kunder får nytta av att köpa eller ta del av en service. När
sedan Ambler och Barrow (1996) använder dessa tre kategorier till employer branding
förklaras de funktionella fördelarna som utveckling och/eller användbara aktiviteter. Vidare
förklaras de ekonomiska fördelarna som materiella eller monetära belöningar, medan de
psykologiska fördelarna beskrivs som den känsla av tillhörighet, riktning och mening som
employer branding ger de anställda.
Genom att använda sig av marknadsföringsteknik så skulle rekryteringen förbättras och
personal skulle stanna eftersom de kände tillhörighet till företaget. Man hade en vision om att
använda en intern marknadsföring för att motivera anställda och öka deras produktivitet
genom att skapa identitet till företaget. Det skulle även leda till att personalen skulle bli
självmotiverade, kunder skulle få ett bättre intryck och organisationen skulle nå bättre resultat
(Ambler & Barrow, 1996). Tanken bakom employer branding är att associeringen till
företagets varumärke ska förstärkas. Ett starkt varumärke kan leda till att individer associerar
en positiv känsla eller attityd till märket, vilket i sin tur skapar värde till företaget och man
särskiljs från sina konkurrenter (Aaker, 1991). Detta kan komma att bli väldigt viktigt i yrken
där det råder brist på arbetskraft och där det är väsentligt att locka till sig de mest talangfulla
arbetstagarna, även känt som War of talents (Lievens & Highhouse, 2003).
Genom att dela upp modellen i två underkategorier extern employer branding (övre delen av
figur 2.1) och intern employer branding (nedre delen av figur 2.1) kan företag utnyttja
modellen för att skapa en association till företaget. Den externa delen riktar sig utåt mot
potentiella anställda för att uppnå attraktivitet genom associationer till företagets varumärke,
medan den interna riktar in sig mot de befintliga anställda för att uppnå produktivitet genom
identifikation och lojalitet till företaget (Backhaus & Tikoo 2004).
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Figur 2.1 Employer branding ramverk (Backhaus & Tikoo, 2004, s.505).

Genom användning av modellen strävar man efter att människor ska få ett känslomässigt band
till märket, vilket i sin tur leder till association och lojalitet. Att ha ett starkt externt employer
branding anses viktigt både för befintlig och potentiell personal då det visar på att företaget är
attraktivt (Sullivan, 2004). Det ger en möjlighet för utomstående att få en bild av hur det är att
arbeta på företaget vilket gör det lättare vid rekrytering. Ett företag som har ett starkt
employer brand får nästan dubbelt så många ansökningar som ett mindre etablerat företag,
vilket gör att företag kan välja från en större grupp av talanger (Drury, 2016).
Det är viktigt att påpeka att det företaget erbjuder faktiskt stämmer överens med deras interna
employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). Intern employer branding kan ses som ett sätt
att skapa långsiktiga resultat. Genom att bygga employer branding inifrån blir företaget mer
attraktivt och motiverar anställda samt behåller personal (Barrow, 2008). Intern employer
branding är vad ledningen gör för att medarbetarna ska få en starkare relation till företagets
employer branding. Genom en stark organisationskultur och tydliga värderingar kan
medarbetarna lättare identifiera sig med företaget (Kaliprasad, 2006). Det går även att se att
om en organisation har en rättvis arbetsplats, förenklar detta arbetstagarens möjligheter att
kunna identifiera sig med organisationen samtidigt trivas bättre (Eib, 2015). Men hur ska en
organisation då gå tillväga för att upprätthålla trivsel? Cropanzano et al. (2007) menar att det
som är viktigt att visa på är att organisationen är rättvis eftersom det annars finns en stark
korrelation till att medarbetare vill lämna organisationen. Detta är ett sätt att visa på att
arbetsgivaren bryr sig om den anställde vilket skulle kunna förklara varför man lyckas att
behålla personal. Genom att använda employer branding incitament visar modellen på att om
ett företag satsar på sin personal, leder detta i sin tur till att den anställde känner ett starkare
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band till företaget och därför vill stanna.
Barrow och Mosley (2005) har även diskuterat begreppet employment value proposition
(EVP). EVP är en presentation över vad företaget erbjuder för fördelar, övertag eller
belöningar till arbetstagare. Stämmer inte det externa erbjudandet med det interna finns det
dock risk att de förväntningar som arbetstagaren har inte uppfyllts och att det så kallade
psykologiska kontraktet bryts. Ett psykologiskt kontrakt beskriver krav som är outtalade och
oskrivna regler till relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare (Argyris, 1960; Levinson
m fl, 1962; Rousseau, 1995). Ett brutet psykologiskt kontrakt kan innebära negativa
konsekvenser, bland annat genom uppsägning. Det psykologiska kontraktet handlar om
relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och vilka förväntningar man har på
varandra. Dessa förväntningar kan vara av stor betydelsen och kan innefatta förväntningar på
lön, arbetstimmar eller känsla av säkerhet och nöjdhet. Därför är det viktigt att det företaget
marknadsför sig med utåt faktiskt stämmer överens med verkligheten (Robinson & Rousseau,
1994).

2.2 Intern Employer branding
Ambler och Barrow (1996) definierade Employer branding som de funktionella, ekonomiska
och psykologiska fördelarna ett företag erbjuder sina anställda. Då det kan vara svårt att rent
konkret förstå vad definitionen innebär följer här en förklaring till varje del i definitionen.

2.2.1 Funktionella fördelar
Företag behöver kunna erbjuda individuella utvecklingsmöjligheter och utmanande
arbetsuppgifter till sina medarbetare för att kunna uppfylla den funktionella delens villkor och
på så vis behålla sin personal (Ambler & Barrow, 1996). Något som även Herzberg et al.
(1993) konstaterade i slut av 50-talet, men då istället diskuterades det som motivationsfaktorer
och syftade till att motivationsfaktorer var avgörande för hur tillfredsställda de anställda
kommer att vara. Berthons et al. (2005) studie kom fram till att genom att företag erbjuder
karriärutveckling och en framtidsvision blir de attraktiva för anställda. De antydde även att
medarbetare som får använda sin kunskap och även lära sig av kollegor, samt har balans
mellan arbete och fritid, kommer välja att stanna kvar på organisationen.
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2.2.2 Ekonomiska fördelar
Ekonomiska fördelarna förklarar Ambler och Barrow som att anställda kan ta del av fördelar
från företaget de jobbar på i form av materiella ting eller rent ekonomiska belöningar. I och
med att modellen uppkom från de anställda på golvet, handlade det ekonomiska mer om
belöningar än om lön. Dyhre och Parment (2013) hävdar även att lönens betydelse har
minskat och att idag är arbetet något mer än bara försörjning. Herzbergs teori hävdar istället
att lön är en grundförutsättning till varför anställda inte vantrivs. Har anställda
otillfredsställande lön, som inte stämmer överens med deras egen förväntan eller lägre i
jämförelse med andra så kommer det leda till vantrivsel och uppsägning. Bertons et al. (2005)
studie menar på att studenters attityd till företag är att de som kan erbjuda högre lön än
genomsnittet är attraktiva. Detta gäller även högre kompensation, trygg jobbsäkerhet och goda
möjligheter till befordran inom organisationen, som också nämns som ekonomiska fördelar.
En aspekt att uppmärksamma när det gäller befordran och belöningar är att det kan tolkas som
orättvisa om det inte går till den medarbetare som genom sin kompetens och status på
företaget upplevs ha gjort sig förtjänt av det, enligt organisatorisk rättvisa (Adam, 1965).

2.2.3 Psykologiska fördelar
Den avslutande fördelen beskriver Ambler och Barrow (1996) som den emotionella och som
handlar om att ge de anställda tillhörighet, riktning och mening. Tikoo och Backhaus (2004)
beskriver om organisationskulturen och hur anställda känner identitet till företaget är kärnan
till ett starkt internt employer branding. Det kommer leda till att anställda känner lojalitet till
företaget och det kommer även öka anställdas produktivitet. När en medarbetare känner en
samhörighet med ett företags värderingar och identifierar sig med företaget, uppkommer ofta
en känsla av syfte och inre tillfredställelse av att vara del av något större (Barrow & Mosley,
2007). Berthons et al. (2005) menar vidare att det psykologiska fördelarna kommer uppfyllas
om arbetsgivaren erbjuder en spännande arbetsmiljö och arbetsuppgifter där den anställde får
användning för sin kreativitet. Även en positiv arbetsmiljö som erbjuder god relation till
kollegor, chefer och en lagatmosfär är tilltalande för en arbetstagare.

2.3 Employer branding och lön:
Cable och Turban (2003) samt Keller (1993) menar att ett starkt positivt varumärke bidrar till
att kunder är villiga att betala ett högre pris jämfört med en produkt från ett okänt märke. På
liknande sätt menar Cable och Turban (2003) att individen är villig att göra avkall i sitt
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löneanspråk och acceptera en lägre lön i ett företag med ett starkt positivt employer branding.
Utöver denna möjlighet har en arbetsgivare med ett starkt positivt employer branding större
chans att få fler sökande när de utlyser en tjänst (Edwards, 2010).
Även Ritson (2002) har identifierat att employer branding påverkar lön. Han beskriver att
employer branding kan ha samma positiva effekt som ett starkt varumärke genererar. Ett
starkt varumärke har starka konkurrensmöjligheter och märket skapar även lojalitet. Genom
denna lojalitet får företag förtroende och skapar en långvarig relation till kunderna. Märket
kan även påverka kunder att betala mer för en produkt eftersom märket är attraktivt. Företag
kan använda samma metod i sin relation med arbetstagare. Genom ett starkt employer brand
kommer kostnader minska deras rekryteringsutgifter, som och andra sidan belastar fler
personer att behandla ansökningar. Relationen mellan de anställda och arbetsgivaren
förbättras och anställda stannar längre. Men det bästa, ur ett arbetsgivarperspektiv, är enligt
Ritson (2002) att kunna attrahera personal och samtidigt erbjuda lägre lön än konkurrenter
vars employer brand är svagare. Detta borde därför vara arbetsgivarens mål att upprätthålla
starkare employer branding för att undvika konflikt gentemot arbetstagaren.
Även om individen kan tänka sig att göra avkall på sitt löneanspråk om företaget har ett gott
anseende, rankas lön ändå högt när en individ ombeds utvärdera hur nöjd denne är med sitt
arbete (Lee & Lin, 2014). Dagens arbete ställer stora krav att arbetsgivaren måste möta
medarbetarnas behov, både nuvarande och blivande. En av faktorerna som är viktig för
arbetsgivaren är att tillgodose arbetstagaren med lön, som måste möta medarbetarnas
föreställning då det är en av grundstenarna när man utvärderar ett arbete. Lee & Lins studie
undersöker skillnader mellan löntillfredställelse, psykologiska kontrakt och jobbentusiasm.
Psykologiskt kontrakt är ett begrepp som används inom arbetspsykologin som representerar
delade synsätt, uppfattningar, förväntningar och informella skyldigheter mellan arbetsgivare
och arbetstagare (Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994). Löntillfredställelse är allmänt en
reaktion av positiva och negativa känslor en anställd har om sin lön. Löntillfredställelse
definieras som i vilken grad som anställda är nöjda med sin nuvarande lön. Specificerat
jämför anställda sin lön med den ansträngning de utför sitt arbete med. Det jämförs även i
relation till andra arbetare och deras lön och utifrån allt sammantaget bestämmer man hur
mycket av sin prestation man ska göra på arbetet. Är lönen lägre i jämförelse med andra blir
engagemanget sämre. En bra lönstrategi kan locka till sig och behålla talanger, och förhindra
att anställda lämnar sina företag på grund av missnöje med lönen.
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Alla företag använder lön som belöning till sina arbetstagares ansträngningar på jobbet.
Därför ska de vara omtänksamma i sin lönedesign och metod. Viktiga incitament att fullfölja
är principer som rättvisa och motivation. Undersökningen från Lee och Lin indikerar att
relationen mellan medarbetarnas löntillfredställelse, psykologiska kontrakt och jobbentusiasm
är väsentlig. Anställda bryr sig om en rimlig lönemekanism, motiverande personalstrategi
(HR), lämpligt belöningssystem och tillgängliga kommunikationskanaler. Uppfylls dessa krav
kan man koppla det till rättvisa och anställda känner trivsel och samhörighet, likt
organisatorisk rättvisa (Eib, 2015). När en anställd uppfattar sin lön lägre än
marknadsgenomsnittet, skapar det en dålig attityd, mindre ansträngning för sin organisation
och man ges en känsla av att vara trött och att man vill lämna sitt arbete. En koppling till detta
går att utläsa från teorin organisatorisk rättvisa, som antyder att orättvisa i organisation skapar
otillhörighet. Organisationen bör därför regelbundet genomföra löneundersökningar och
förstå genomsnittslönen på marknaden. Därefter kan man anpassa lönemekanismen grundat
på organisationens ekonomiska ställning. I och med att en otillfredsställande lön kan skapa
vantrivsel på arbetet är det möjligt att lönen påverkar valet om vilken tjänst en potentiell
arbetssökande väljer att söka. Med individuell lön ökar den upplevda kontrollen hos individen
(Murray & Gerhart, 2000) och med upplevd kontroll ökar motivationen och
arbetstillfredsställelsen (Spector, 1986). En möjlig spekulation är att individuell lön kan
upplevas som mer attraktivt än lön enligt kollektivavtal, för att den egna kontrollen är högre
vid individuell lön än då lönen styrs enligt kollektivavtal.
En tänkbar förklaring kan finnas i Herzbergs tvåfaktor teori. Herzberg et al. (1993) skiljer
mellan faktorer som motiverar och faktorer som gör att medarbetare trivs på sitt arbete.
Faktorer som har med arbetsuppgifter samt personlig och professionell utveckling
kategoriseras som motivationsfaktorer. Medan faktorer som är kopplade till trivsel såsom
arbetsmiljö, förmåner, och omgivning i vilken arbetet utförs kategoriseras som hygienfaktorer
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). En möjlig tolkning av Herzbergs teori är att
avancemang är en form av personlig och professionell utveckling, och att avancemang därför
bör ses som en motivationsfaktor. Lee och Lin (2014) menar att lönen som företaget erbjuder
måste möta de anställda eller blivande anställdas föreställningar.
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3. Teori
För detta avsnitt presenteras den välkända teorin om Herzbergs tvåfaktor-teori och hur vi
kopplar det till vårt ämne. Därefter görs en redovisning av teorin om organisatorisk rättvisa.
Sist kommer ett övervägande om teorierna, där likheter kopplas ihop samt diskutera hur
teorierna kommer användas för att besvara frågeställningarna.

3.1 Herzbergs Tvåfaktor-teori
För att förstå relationen mellan lön, employer branding och vilken betydelse det har för att
stanna eller lämna organisationen, är det relevant att utifrån Herzbergs tvåfaktor-teori
undersöka hur lön och andra incitament förhåller sig till varandra. Herzberg et al. (1993)
menar att lön är en hygienfaktor och han jämförde hygienfaktorer med medicinsk hygien, en
god hygien botar inte sjukdomen men kan förebygga uppkomsten av sjukdom. På liknande
sätt bidrar hög trivsel inte till att arbetsmotivationen ökar men däremot reducerar den
obehagskänslor. Det vill säga att lön inte bidrar till motivationen men hygienbehoven måste
vara uppfyllda för att individen ska trivas på arbetet och inte vilja sluta (Herzberg, Mausner &
Snyderman, 1993). Till vår studie blir Herzbergs teori relevant att koppla, eftersom Herzberg
et al. (1993) benämner hygienfaktorer som en grundläggande faktorer för ett arbete, där
exempelvis lön tillhör den faktorn. Det employer branding modellen försöker undvika är att
fokusera på vissa av grundfaktorerna och istället fokusera på motivationsfaktorer, utifrån
Herzbergs et al. (1993) argumentation skulle detta utgöra en brist i employer branding
modellen. Teorin förklarar att employer branding måste fokusera på lön, eftersom att det är en
stark grundfaktor i Herzbergs tvåfaktor-teori.
Herzberg gjorde en studie på 1950-talet i USA och den bidrog till slutsatser om att det fanns
två huvudfaktorer som kunde relatera till effekterna: Motivationsfaktorer tillförde
tillfredställelse och Hygienfaktorer kunde leda till missnöje (Forslund, 2013). Herzberg
skiljde på negativa- och positiva faktorer, där positiva fungerade som motivation och de
negativa skapade hygien. Hygienfaktorerna är grundfaktorer för ett arbete, men ger inte en
ökad grad av tillfredsställelse. För att skapa tillfredställelse krävs att man tillfredsställer de
lägre faktorerna, det vill säga hygienfaktorerna för att sedan gå vidare till de högre behoven.
När man kompletterar hygienfaktorerna med motivationsfaktorer kan det bidra till att både
arbetstagarens motivation och produktiviteten ökar (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993).
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Faktorerna inom hygien kan inte höja arbetsmotivationen i sig utan ger endast en
grundläggande innebörd hos arbetarna om vad de vill ha som tillfredsställer dem.
Hygienfaktorerna inriktar sig på att i förebyggande syfte minimera missnöjdhet. Enligt
Herzberg syn kan man inte med hygienfaktorer motivera en individ, men om organisationer
inte tillgodose sina hygienfaktorer är risken stor att arbetstagare kommer att vantrivas.
Hygienfaktorer måste vara uppfyllda innan motivation uppstår och det är viktigt att poängtera
att både motivations- och hygienfaktorer krävs för att skapa motivation på arbetet.
Motivationsfaktorer berör inre faktorer som kopplas till tillfredställelse. Motivation ses om en
psykologisk term för faktorer som väcker, formar och riktar beteende mot olika mål för
individen. Som ledare för en arbetsplats bör man utifrån denna modell använda motivation.
Herzberg upptäckte från sina studier att faktorer som kopplas direkt till arbetet är
motivationsfaktorerna och påverkar en arbetare på ett helt annat sätt än hygienfaktorerna.
Motivationsfaktorerna gör att arbetaren känner tillfredställelse, engagemang och motivation i
arbetet.
Inom employer branding finns det väldigt mycket forskning om motivation och Herzberg et
al. (1993) fastslog att motivationsfaktorer ökade produktivitet, men att de inte var av
betydelse om inte hygienfaktorer fungerade och uppfyllde anställdas förväntan. I forskning
om employer branding nämns mycket om att man ska använda modellen för att motivera och
behålla personal, däremot tar modellen inte upp lön som en avgörande del i förutsättningarna
till att behålla personal. Enligt Herzberg så är det viktigt att skilja de båda faktorerna åt, det
vill säga att företag inte endast kan motivera utan att ta hänsyn till grundförutsättningar såsom
lön och anställningsförhållanden.
Däremot kopplar employer branding både hygien- och motivationsfaktorerna till modellen
som incitament. Tillämpar man det på Herzbergs teori så skapar även employer brandings
incitament olika slags tyngd hos arbetsgivaren. Nedan finns en uppdelning över Herzbergs
hygien- och motivationsfaktorer i jämförelse med employer branding incitament.
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Tabell 2.1 Jämförelse mellan Hygien faktorer, motivation faktorer och employer branding
incitament
Hygienfaktorer

Motivationsfaktorer

Employer branding incitament

Lön och andra förmåner

Erkännande

Materiella/monetära belöningar

Org. Administration & policy

Personlig utveckling

Företagsvärderingar

Arbetsmiljö

Karriärutveckling

Karriärutveckling

Chefer/ledning

Ansvar

Bra chef

Relationer

Prestation

Trevliga kollegor/god stämning

Status

Arbetsuppgifter

Utmanande arbetsuppgifter

Arbetstrygghet

Befordran

Arbetstrygghet

Privatliv

Balans mellan arbete och fritid
Flexibel arbetsplats/arbetstid

Kommentar: Employer branding incitament är ett urval av olika incitament som modellen använder frekvent
vid förklaring av modellen. Vår undersökning har inte hänsyn till materiella/monetära belöningar.

3.2 Organisatorisk rättvisa
I relation till personalomsättning diskuteras begreppet organisatorisk rättvisa, som genom ett
flertal undersökningar har kunnat påvisa ett samband mellan dålig organisatorisk rättvisa och
viljan att lämna organisationen (Cohen-Charash & Spector, 2000). Teorin bygger på att
arbetstagare upplever behandlingen som sker på arbetsplatsen ur ett moraliskt perspektiv. Det
kan betraktas som en individuell utvärdering av organisationens etiska och moraliska
ståndpunkt (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007). Om det inte uppfylls kan man uppleva
orättvis behandling, som i sinom tid klipper banden till relationen man har som arbetstagare
till organisationen. En orättvis behandling signalerar för arbetstagaren vilket värde man har
för arbetsgivaren (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007).
Det går även att koppla organisatorisk rättvisa till det psykologiska kontraktet, som beskriver
krav som är outtalade och oskrivna regler för relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare
(Argyris, 1960; Levinson m fl, 1962; Rousseau, 1995). Psykologiska kontrakt finns som en
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stabil faktor på arbetsplatsen. Genom att arbetstagare utför arbetsuppgifter väl erbjuder
psykologiska kontraktet en trygghet till arbetstagaren. Upplevelsen är liknande med
organisatorisk rättvisa där arbetstagaren ser sig som en värdefull medlem av organisationen
om rättvis behandling sker. Detta bidrar även till att denne känner en tillhörighet och stolthet
inför organisationen. Det psykologiska kontraktet värderar rättvisan på liknande vis, där man
som anställd betonar vikten av att kontraktet uppfylls. Konsekvenserna blir detsamma om
arbetsgivaren bryter det psykologiska kontraktet, anställda upplever då besvikelser som
skapar illojalitet och mindre engagemang (Turnley & Feldman, 1998). Samma sak gäller för
organisatorisk rättvisa där det visas på att om en anställd blir orättvist behandlad skadas
relationen till organisationen.
Det finns även tre kärndimensioner i organisatorisk rättvisa som är följande: distributiv
rättvisa, procedurmässig rättvisa och interaktionell rättvisa. Distributiv rättvisa betonar
fördelningen av lön, bonusar och arbetsförmåner för anställda. Distributiv rättvisa handlar om
när en arbetstagare upplevs beviljas lika mycket som denne gav till organisationen (Adam,
1965). Ett exempel kan vara om en befordran gått till den mest kvalificerade individen,
snarare än den individ som har bäst ställning gentemot ledningsgruppen. I den andra
kärndimensionen återfinns den procedurmässiga rättvisan, som förklarar att det är viktigt hur
processen upplevs. Den procedurmässiga rättvisan ska vara opartisk, tillämpas regelbundet
och vara redo att förändras och justeras (Leventhal, 1976). Sista dimensionen som är
interaktiv rättvisa inriktar sig på interaktion sinsemellan människor, när organisationen ska
fastställa ett beslut. Det är viktigt att samma information når alla led. Samma dimension
betonar också att upplevelser av hur man bli behandlad av organisationen ska vara likvärdig
med alla andra medarbetare och det ska finnas lika mycket ärlighet och respekt för alla (Bies,
2001).
Ovanstående tre kärndimensioner fyller enskilt en värdefull uppgift till organisationen och
arbetstagare. Forskare hävdar dock att det finns en gemensam samverkan av komponenterna.
Cropanzano et al.(2007) uttrycker det som rättvis processeffekt och det förklaras som att ett
antal negativa effekter som bildas kring orättvisa, kan till viss del minska om någon av
rättvisekomponenterna uppfylls. I praktiken kan det innebära att en arbetstagare kan acceptera
oförmånligt utfall om samma arbetstagare ändå anser att det finns en tydlighet i utfallet, eller
att man har hanterats på informativt korrekt sätt.
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Ett stort antal undersökningar har granskat konsekvenser med att behandlats rättvist och
orättvist i en organisation. Rättvisan underlättar för arbetstagare att identifiera sig med
organisationen och uppleva trivsel (Eib, 2015). Det finns även mycket som tyder på att
engagemang, ökad kundnöjdhet, minskning av interna konflikter och ökade prestationer hos
medarbetare ökat genom organisatorisk rättvisa. Tyler (1994) förklarar det som att man blir en
värdig medlem av organisationen om rättvis behandling sker och man känner en tillhörighet
och stolthet för den. Samma stolthet kan leda till att man blir motiverad att arbeta hårdare och
hjälpa organisationen att nå framgång. Sker organisatorisk orättvisa innebär det konsekvenser
för likväl arbetsgivare som arbetstagare då det skadar arbetsförhållanden. En organisatorisk
orättvisa kan utlösa exempelvis sorg, ilska och förakt från arbetstagare till organisationen. Får
dessa känslor slagkraft kan det leda till frånvaro från arbetet, spridning av dåligt rykte mot
företaget, sabotage och minskat engagemang. Därför blir denna teori blir det därför relevant
för vår undersökning, eftersom vi vill titta på vad som får arbetstagare att inte vilja vara kvar i
organisationen. Upplevelse av att blir rättvist eller orättvist behandlad kommer avgöra
arbetstagarens trivsel i organisationen

3.3 Överväganden av teorier
Herzbergs tvåfaktor-teori är än idag, femtio år senare, användbar till att förklara motivation på
arbetsplatser. Det anmärkningsvärda är att trots att teorin är gammal, korrelerar den relativt
bra med dagens snabba förändring på arbetsmarknaden. Den får dock återkommande kritik för
att den endast beskriver ett svagt samband av ekonomisk belöning och motivation, som
tydliggörs genom hygienfaktor. Den kausala förklaringen ifrågasätts av Basset-Jones et al
(2005). Men till denna undersökning används dock inte teorin som en kausal
förklaringsmodell, utan teorin används istället som en begreppsapparat till Herzbergs hygienoch motivationsfaktorer, vilket gör teorin applicerbar i vår studie.
Begreppsapparaten kan även kopplas till organisatorisk rättvisa som i sin tur har en stark
koppling till det psykologiska kontraktet. Alla tre teorier visar på en koppling mellan
individers förväntan på arbetsgivaren och hur väl arbetsgivaren sedan uppfyller det. För om
exempelvis inte förväntan på lön stämmer till individers upplevelse av lön gentemot
arbetsinsats, skapas en känsla av orättvisa. Genom orättvisan känner individen ingen
samhörighet till organisationen (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007). På liknande vis kan
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man genom Herzbergs begrepp om hygien- och motivationsfaktorer förklara att om lön, som
är en hygienfaktor inte uppfylls kan arbetstagaren uppleva vantrivsel på arbetet. Det är genom
Herzbergs begreppsapparat och organisatorisk rättvisan som vi vill försöka att ge en
förklaring till varför ouppfyllda förväntningar kan det leda till vantrivsel och att arbetstagaren
lämnar organisationer. Ett komplement kring detta blir det psykologiska kontraktet, obrutet
kontrakt leder till en ökad upplevelse av trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Det leder till
förtroende för företaget. Om kontraktet bryts upplever anställda besvikelse som minskar deras
lojalitet och engagemang till företaget (Turnley & Feldman, 1998).

3.4 Sammanfattning till metod
I avsnittet om teori och tidigare forskning framkom det att employer branding består av olika
incitament som samverkar för att skapa de funktionella, ekonomiska och psykologiska
fördelarna. Fördelarna är oberoende av varandra, men används för att gemensamt skapa
begreppet employer branding. Tanken bakom intern employer branding är att behålla sin
nuvarande personal. För att lyckas med det behöver det komma inifrån organisationen och nå
ut till arbetslivets alla nivåer, vilket leder till att hela organisationen genomsyras av employer
branding. Utifrån tidigare forskning har vi kunnat identifiera åtta incitament som kan härleda
till employer branding och som har stark koppling till Herzbergs hygien- och
motivationsfaktorer. Dessa incitament kommer vara en grundläggande förutsättning vid
skapandet av variabler och index.
Det slutgiltiga vi tar med oss in i metoden är frågan om vad det är som får arbetstagare att
vilja lämna eller stanna i organisationen. Med hjälp av Herzbergs begreppsapparat och
organisatorisk rättvisa samt ett kompletterande av psykologiska kontraktet ska det hjälpa oss
besvara våra frågeställningar.
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4. Metod
Metodkapitlet är uppdelat i nio delar i följande ordning: Ansats, enkät, urval,
tillvägagångsätt, resultat, variabler, analys, begränsningar, etik och sammanfattning till
resultatdelen. Följebrevet till enkäten, enkäten och kodboken finns längst bak i uppsatsen som
bilaga ett, två och tre.

4.1 Ansats
Den metodologiska ansatsen är kvantitativ metod som bygger på en webbaserad enkät.
Kvantitativ metod användes för att kunna göra sambandsanalyser och på så sätt få klarhet i
attityder till arbetsmarknaden. Från enkäten ges också större utrymme att göra jämförande
analyser, eftersom alla deltagare i enkäten utgår från samma frågor och svarsalternativ. Stor
del av tidigare forskning inom employer branding har gjorts för arbetsgivares intresse,
därigenom blir det av intresse att undersöka det på kvantitativ nivå med fokus på arbetstagare.

4.2 Enkät
För att mätningen ska vara stabil och pålitlig måste undersökningen ta hänsyn till validitet och
reliabilitet (Trost, 2008). I den här undersökningen har enkäten använt ett enkelt språk
(bilaga 2). Första avsnittet behandlar deltagarnas grundläggande information: ålder, kön,
utbildningsnivå och hur mycket de arbetar. Andra avsnittet behandlar vilka incitament som
respondenterna upplever som viktiga. Tredje avsnittet handlar om hur incitamenten uppfylls
på respondenternas arbete, det frågas även om de tänker stanna på arbetsplatsen i längre än
två år. Frågorna för dessa avsnitt är en sammanslagning av olika incitament som i tidigare
forskning kännetecknas av employer branding. Frågorna är konstruerad på en femgradig
likertskala som mäts från 1 till 5, där andra avsnittet hade 1: Inte alls viktigt till 5: Mycket
viktigt. Det tredje avsnittet hade 1: Låg grad till 5: Hög grad och de sista frågorna har 1:
Stämmer mycket dåligt till 5 Stämmer mycket bra.
Frågorna som berör respondentens egna förväntningar och upplevelser av sitt arbete startar
med ”Min arbetsplats uppfyller:” samt ”Hos min nuvarande arbetsgivare”. Att använda dessa
inledningsfraser gör att respondenterna lättare kan relatera till frågan och mäter närmare
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respondenternas attityder och upplevelser. Enkäten är även upplagd för att först fråga vad
respondenten tycker är viktigt på en arbetsplats, för att sedan fråga vad deras arbetsplats
uppfyller. Genom att först få reflektera över vad man tycker är viktigt så kan svaren bli mer
sannenligt utifrån att man har hunnit reflektera innan man svarar på vad sin egen arbetsplats
uppfyller, samt hur väl deras egen arbetsplats uppfyller deras förväntan (Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen, 2003).

4.3 Urval
Urvalet i studien begränsades till personer som arbetar och det valet grundar sig i att studien
ämnar undersöka respondenternas upplevelse och attityder till arbetslivet. För att delta i
studien behövde även respondenten vara mellan 18 – 67 år gamla. Den lägre åldersgränsen
beror på problematik att få målsmans godkännande för de under 18 år samt att få
godkännande skulle även påverka anonymiteten som värderas högre. Den övre åldern grundar
sig i att pensionsålder är 67 år och därmed är de över 67 år inte lika relevanta i
undersökningen.

4.4 Tillvägagångsätt
Enkäten delades från två datorer vid samma tidpunkt. Enkäten är uppbyggd genom ett Google
formulär som ger administratörer tillgång till att se hur många respondenter som besvarat
enkäten i realtid. Det gjorde att enkäten kunde stängas efter en vecka då antal respondenter
var uppfyllda. Delningen av enkäten skedde genom sociala nätverk som Facebook och
Linkedin med uppmuntran att dela vidare. Därefter delades enkäten i två Facebookgrupper
som det fanns tillgång till, varav en är en större offentlig grupp utan kopplingar till bekanta.
Utöver egen delning användes snöbollsurval, vilket betyder att personer från vårt kontaktnät
valts ut och som därefter förde vidare enkäten till sina kontakter, som i sin tur förmedlade
vidare enkäten (Trost, 2008). Enkäten blev offentligt delad sex gånger av bekanta men även
genom privata meddelanden. Genom att använda den metoden kunde enkäten utvidgas och
urvalen breddades.
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4.5 Resultat
Den webbaserade enkäten fick ihop sammanlagt 153 stycken svar, varav 151 svar var
fullständiga. Bortfallet är därför endast två stycken deltagare, som förklaras som internt
bortfall då vi inte kan bearbeta dessa två eftersom enkäten är ofullständig och saknar svar.
Från 151 svarande var det snedfördelat kring vilket kön som var majoritet för enkäten. 65 %
bestod av kvinnor och resterande 35 % var män. Åldersspannet blev lyckosamt då vi fick med
i stort sett hela arbetsmarknadens åldrar, från 21-64 år. Snedfördelning är dock tydlig även
här, där de flesta respondenter har en ålder mellan 23-30 år och med ett typvärde på 28 år.
Medelvärdet blev något högre på grund av ett fåtal höga åldrar i enkäten som anses vara
extremvärden och visar 32 år. Ytterligare en tydlig snedfördelning är utbildningsnivå för
respondenterna där totalt för män och kvinnor är det 80 % som har eftergymnasial utbildning,
vilket innebär 122 stycken av respondenterna.

4.6 Variabler
Studiens beroende variabel var stanna i organisationen, den mäts genom att respondenterna
fick göra ett ställningstagande om de vill stanna kvar hos deras nuvarande arbetsgivare i minst
2 år eller längre. Frågan är utformad på en likertskala mellan 1: Stämmer mycket dåligt, till 5:
Stämmer mycket bra (Bryman, 2008). Genom att variabeln stanna i organisationen är den
beroende, så mäter studien vad som får respondenterna till att stanna eller lämna företaget.
För användning av studiens oberoende variabler, användes lön och employer branding till att
mäta respondenternas förväntan och upplevelse. Det har konstruerats frågor på likertskala där
alla de oberoende frågorna började i andra avsnittet med: Det är viktigt med (…) och i tredje
avsnittet Min arbetsplats uppfyller (…), som då avslutades med samma incitament i båda
avsnitten fast i skiftande ordning. Variabeln lön mättes genom ett ställningstagande om det är
viktigt med bra lön och om arbetsplatsen uppfyllde bra lön. En sammanslagning av
variablerna lön gjordes sedan för att undersöka om förväntningarna stämmer med upplevelse
av den egna lönen. Formeln för den nya variabeln ser ut följande och kommer benämnas som
Förväntan på lön: (Viktigt Bra Lön – Upplevd Bra Lön) / 2. Den nya skalan hamnar mellan
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– 4 till + 4. Det beror på att högsta svarsalternativet är fem och lägsta är ett. Om det som är
viktigt är högt och upplevelsen låg kommer det bli ett positivt resultat och det betyder att
förväntningarna inte stämmer med upplevelsen. Om resultatet istället är negativt betyder det
att förväntningarna överträffas. Ett resultat där förväntningarna möts med upplevelsen blir
istället noll-resultat. Den förutsättningen påverkar i sin tur riktningar i tabeller.
Employer branding mättes genom samma skala och genom åtta påståenden över employer
branding incitament där respondenten själv fick bedöma hur viktiga incitamenten är samt
deras upplevelse av dem på deras arbetsplats. Employer branding incitamenten behandlades i
undersökningen på intervallnivå, då det skapades index vilket höjer nivån på variabeln
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Indexet som skapades innehåller totalt 16
incitament som användes till enkäten i avsnitt två och tre. För att undersöka reliabiliteten
kring om incitamenten är tillförlitliga med varandra, utfördes ett Cronbach´s Alfa test.
Alfanivån för våra 16 incitament blev 0.669, vilket är precis under den godkända nivån som är
0.7. Vi övervägde resultatet och valde att godkänna alfanivån eftersom det är precis under 0.7
(e.g Carman, 1990). I det andra avsnittet i enkäten fanns hälften av dessa 16 incitament och
som berördes av vad individer tycker är viktigt på en arbetsplats. Dessa incitament är
kopplade till employer branding genom tidigare forskning. Från de åtta incitamenten som är
kvar berördes vad individer upplevde att deras arbetsplats uppfyllde, med likadana incitament
som i avsnitt två. Genom att konfigurera ett index kunde studien utifrån individernas svar i
enkäten veta hur mycket av det man tycker är viktigt som blivit uppfyllt. Indexet kommer
benämnas som Förväntan på employer branding och ekvationen för att konfigurera ett sådant
index är:
((ViktigtAnställningstrygghet - UppfyllerAnställningstrygghet) + (Viktigtflexibelt Uppfyllerflexibel) + (ViktigtUtmanadearbetsuppgift - Uppfyllerutmanadearbete) +
(Viktigtbrachefer - Uppfyllerbrachefer) + (ViktigtTrevligakollegor UppfyllerTrevligakollegor) + (Viktigtbalans - UppfyllerBalans) + (Viktigtkarriärutveck Uppfyllerkarriärutveck) + (Viktigtföretagsvärdering – UppfyllerFöretagsvärderingar))/8
Intervallskala hamnar nu istället mellan – 4 till + 4. Och berörs av samma förutsättning som
den nya variabeln av lön har.
Det gjordes även ett andra employer branding index för att mäta hur högt respondenterna
rankade sin egen upplevelse av incitamenten. Indexet består av de åtta incitamenten men har
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endast slagit ihop ”min arbetsplats uppfyller: (…)”. Cronbach’s alfa uppgick till 0,718 och
ansåg den accepterad eftersom de översteg 0,7. Intervallskalan hamnar mellan 1 – 5.
Indexet kommer benämnas som Employer branding index och Ekvationen för att konfigurera
index är:
(UppfyllerAnställningstrygghet+ Uppfyllerflexibel+ Uppfyllerutmanadearbete+
Uppfyllerbrachefer+ UppfyllerTrevligakollegor+ UppfyllerBalans+ Uppfyllerkarriärutveck+
UppfyllerFöretagsvärderingar)/8
Även en omkodning gjordes på variabeln stanna i organisationen. En ny variabel skapades
där svarsalternativ 1 & 2 slogs ihop till att lämna organisationen. Svarsalternativ 3, 4 & 5
slogs ihop till att vilja stanna i organisationen. Fortsättningsvis har vi kodat man (0),
kvinna (1) och annat (2) till siffror för att de ska kunna möjliggöra variablerna till vidare
analys. I frågan om avklarad utbildningsnivå fanns fem grupper att besvara för
respondenterna. Grupperna kodades till 1,2,3,4,5 där 1 blev lägsta nivån (högstadium
utbildad) och 5 blev högsta nivån (eftergymnasial utbildad längre än 3 år). Enkäten frågade
om födelseår för att undvika missförstånd, det kodades sedan om genom att ta nutidens årtalderas årtal, exempelvis (2019-1990=29 år). För den deskriptiva tabellen i början av resultatet
har utbildningsnivåerna gjorts till tre kategorier, där de två gymnasiala utbildningarna, liksom
de två eftergymnasiala utbildningarna, har slagit samman. Även hur mycket man arbetar har
slagit samman till tre grupper för att visas i tabell. De tre grupperna består av 10-30 %, 40-60
% och 70-100 %.

4.7 Analys
Vid valet av analysmetod har det jämförts olika för- och nackdelar. Bearbetningen av
insamlad data utfördes med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. Med dessa program
som verktyg kunde vi skapa tabeller för att visa upp resultatet. Dessa redovisas i resultatdelen
i avsnitt fem som både deskriptiv och inferentiell statistik. Först gjordes en korstabell kring
vilka grupper som har svarat på enkäten. Tabellen visar upp frekvensen av män och kvinnor,
utbildningsnivå, hur mycket man arbetar, åldersfördelning och centralmått för åldern såsom
medelvärde och typvärde. Sedan gjordes ytterligare en deskriptiv statistik om hur grupperna
hade svarat på frågorna i avsnitt två och tre om employer branding och hur dessa svar skiljde
sig åt.
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Därefter utfördes först en multipel linjär regression, bivariat logistisk regression och en
bivariat korrelation. Med en multipel linjär regression undersöktes graden av att vilja stanna
eller lämna organisationen med förväntan gentemot employer branding incitament. I en
multipel linjär regression förklaras den oberoende variabeln (x) variationen hos beroende
variabeln (y) och med hjälp av kontrollvariabler kan man utesluta att de påverkar sambandet
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Innebörden av en linjär regression är att sambandet
mellan oberoende och beroende alltid är linjärt, det blir en konstant effekt som är oändlig.
Genom att ta med flera kontrollvariabler som i vår multipla linjära regression kunde vi till
skillnad från enkel linjär regression ha större kontroll över att det inte var andra variabler som
påverkade resultatet. Därför kan man med större säkerhet bevisa att det är färre faktorer som
påverkar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Som kontrollvariabler användes
utbildningsnivå, kön och ålder. Med denna analysmetod kan man tydligt utläsa ett samband
om den oberoende variabeln (employer branding incitament) påverkar beroende variabeln
(stanna/lämna organisationen) via ett linjärt samband.
Till nästa analysmetod gjordes en bivariat logistisk regression för att beräkna sannolikheten
av att missnöje för lön kommer leda till beslutet att lämna organisationen. Inom bivariat
logistisk regression arbetar man genomgående med odds, där oddset uttrycker sannolikheten
genom en formel o = p/1-p. Är sannolikheten hög kommer det motsvaras av ett högt odds.
Logistisk regressions beroende variabel utgörs av logaritmerande odds och bygger inte sin
analys på ett samband som måste vara linjärt utan kan även vara kurvlinjära. Metoden
fungerar även på kvalitativa variabler samt fungerar bättre vid snedfördelat material (Bjerling
& Ohlsson, 2010).
Avslutande analysmetod som gjordes var en bivariat korrelation. Den analysen gjordes för att
se om det fanns en korrelation mellan upplevelse av employer branding och förväntan på lön.
Vi valde att använda en korrelation för att det ska vara enkelt och lättbegripligt till att förstå
att det finns en samverkan.

4.8 Begränsningar
I resultatet som presenteras bör det uppmärksammas att den snedfördelning som finns från
enkäten, det vill säga fler kvinnor samt högre antal högutbildade och relativt låg ålder bland
svarande. Men i och med att vi använt dessa grupper som kontrollvariabler så minskar risken
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att det påverkat resultatet avsevärt. En annan begränsning är att studien inte kunnat genomföra
ett obundet slumpmässigt urval, då det skulle tillåta oss att kunna generalisera resultatet på
populationen som undersöks. Däremot har snöbollsurval tillämpat och förbättrat vårt urval i
jämförelse mot om endast bekanta hade svarat.

4.9 Etik
Den webbaserade enkäten skickades ut genom sociala medier och innehöll ett följebrev med
information om studiens syfte, deltagarnas frivillighet, rätten till att kunna avbryta när de vill
och att respondenternas svar kommer behandlas anonymt och konfidentiellt. Förutom att
brevet har upplyst våra respondenter om de etiska aspekterna, har det även tagits hänsyn till i
studien. Studien har endast använts till studiens forskningsändamål och inte i kommersiellt
bruk. Genom att respondenten skickat in sina svar har hen gett oss sitt samtycke. För att delta
behövde inte respondenten lämna några uppgifter om sig själv. Enkäten ges även högre
anonymitet i och med frågornas utformning samt att den skickades ut i olika grupper på
sociala medier (Vetenskapsrådet, 2002).

4.10

Sammanfattning till resultat

Det som är viktigt att ta med sig till resultatdelen är att följande tre index skapats: Förväntan
på lön, Förväntan på employer branding och Employer branding index. Det kommer även
finnas tre analysmetoder: multipel linjär regression, bivariat logistisk regression och bivariat
korrelation. Som avslutande information påverkas Upplevelse av lön och Upplevelse av
employer branding av deras ekvation. Lutningen påverkas av att höga resultat innebär att
förväntan inte möts.
I och med att resultatet avser att besvara frågeställningarna så upprepas dem nedan:
•

Finns det ett samband mellan employer branding och att vilja stanna i
organisationen?

•

Finns det ett samband med att inte vara nöjd med lönen och viljan att lämna
organisationen?
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5. Resultat
I detta avsnitt kommer det redovisas resultat från enkätundersökningen. Det centrala delarna
som kommer redovisas är från uppsatsens frågeställningar. Resultatet kommer presenteras i
löpande text med tabeller och kommentarer under varje tabell för att ge en tydlig förklaring
kring vad vi vill illustrera med tabellen. Första avsnittet påvisar hur respondenterna har
svarat på enkäten, som sedan följs av multipel linjär regression, logistisk regressionsanalys,
bivariat korrelation och avslutas därefter av en analys kring resultaten.

5.1 Resultat från respondenterna
Nedan presenteras den första delen i resultatet. Den består av deskriptiv statistik av
övergripande data från enkäten. Den första tabellen visar upp statistik om vilka olika grupper
som deltagit i enkäten. Där kan konstateras att 65 % som besvarat är kvinnor och att 80 % av
både män och kvinnor har en eftergymnasial utbildning.
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Tabell 5.1. Resultatet över respondenter
Total Respondenter:

151st
Kön
Man 54st/
Kvinna 99st/
35 %
65 %

Totalt

Högstadium:

0st/0 %

2st/2,0 %

2 st/1.0 %

Gymnasial:

15st/28 %

14st/14 %

29 st/19 %

Eftergymnasial:

39st/72 %

83st/84 %

122 st/80 %

Arbetar 10 - 30%

9st/17 %

19st/19 %

28st/18 %

Arbetar 40 - 60%

6st/11 %

22st/22 %

28st/18 %

Arbetar 70 – 100 %

39st/72 %

58st/59 %

97st/64 %

Åldersspann

21-64år

Medelålder
Standardavvikelse
Typvärde

31,95år
10,60år
28år

Kommentar: Illustrerar information av resultatet från antalet respondenter. Grupperingen har gjorts för man och
kvinna och jämför utbildningsnivå, hur mycket man arbetar samt åldersfördelningen, medelålder,
standardavvikelse och typvärde.

Vidare följs av en tabell som också redogör för deskriptiv statistik. Tabellen beskriver
centralmått som beskriver employer branding incitament. I den vänstra kolumnen anges
centralmått för vad respondenterna tycker är viktigt på en arbetsplats och den andra kolumnen
till höger beskriver vad sin arbetsplats uppfyller. Det som är relativt uppenbart är att
incitamenten om vad som man tycker är viktigt på en arbetsplats har betydligt högre
centralmått jämfört med den verkliga upplevelse på sin arbetsplats, vilket är påtagligt
eftersom man alltid har höga förväntningar till en arbetsplats. Incitament som har högst
medelvärde för vad som är viktigt på en arbetsplats är bra chefer (4.72 %). Men i det som
uppfylls på en arbetsplats har bra chefer sjunkit drastiskt (3.66 %). Om man istället jämför
vad som är viktigt på en arbetsplats med det nästa högsta medelvärdet Trevliga kollegor / god
stämning tyder man att detta incitament sjunker endast hälften så mycket i vad man upplever
på arbetet. Det enstaka incitament som man tycker är viktigt på en arbetsplats och som är
relativt lågt resultat jämfört med de andra incitamenten och som i största mån uppfylls på sin
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arbetsplats är företagets värderingar/kultur/ledord. Det kan tolkas som att respondenterna
tycker att detta incitament är som minst viktigt och då finns det en enklare förklaring till
varför det också uppfylls. Bra lön återfinns som tredje minst viktigast och uppfylls som tredje
sist.
Tabell 5.2 Jämförande tabell mellan vad som är viktigt och vad som uppfylls.
Det är viktigt med:

Medel

Anställningstrygghet

4,50

Median Typ
Min arbetsplats
Medel Median Typ
uppfyller:
-värde
värde
5
5
Anställningstrygghet 3,93
4
5

Bra lön

4,18

4

4

Bra lön

3,31

3

3

Flexibel
arbetstid/arbetsplats

3,76

4

5

Flexibel arbetstid/
arbetsplats

3,13

3

5

Utmanade
arbetsuppgifter

4,20

4

5

Utmanade
arbetsuppgifter

3,59

4

4

Bra chefer

4,72

5

5

Bra chefer

3,66

4

5

Trevliga kollegor/god
stämning
Balans mellan arbete
och fritid
Möjlighet till
karriärutveckling
Företagets
värderingar/kultur/
ledord

4,66

5

5

4,15

4

5

4,50

5

5

3,69

4

4

4,29

4

5

3,25

3

4

3,70

4

4

Trevliga kollegor/
god stämning
Balans mellan arbete
och fritid
Möjlighet till
karriärutveckling
Företagets
värderingar/kultur/
ledord jag känner
samhörighet till

3,64

4

4

Kommentar: Employer branding incitament som består av åtta+lön till antal. Respondenten har fått besvara vad
man tycker är viktigt på en arbetsplats på en likertskala 1-5 i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen har
respondenterna besvarat vad sin arbetsplats uppfyller med samma incitament och på en likertskala 1-5.

5.2 Resultat av multipel linjär regressionsanalys
Multipel linjär regressionsanalys gjordes för att testa förväntningar på employer branding mot
att vilja stanna i organisationen samt testa kontrollvariabler. Viktigt att ha i åtanke här är den
kodning som står bakom förväntningar på employer branding som förklarats i metodavsnittet.
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I och med att förväntningar på employer branding är kodad med vad som anses viktigt minus
upplevelse från sitt arbete, så betyder det att låga värden tyder på att förväntningarna stämmer
eller överträffas, medan positiva värden betyder att det man tycker är viktigt inte blir uppfyllt.
Resultatet visar att förväntningar på employer branding kan förklara 28 % till varför det
påverkar om man stannar i organisationen. Tabellen visar även att det rör sig som ett negativt
samband, vilket innebär att sambandet tyder på att om inte förväntningarna på employer
branding uppfylls minskar sambandet till att stanna. B-koefficientern förklarar även under
konstanten vart linjen skär Y-axeln och under syns den stegvisa lutning som är negativ. Det
betyder att för varje steg i förväntningarna som inte uppfylls så sjunker det -1,076 steg i att
stanna. Slutligen kan vi se att det finns ett signifikant samband.
Resultatet visar ett samband med att vad man tycker är viktigt mot vad man får i sin
organisation påverkar ifall man kommer stanna eller lämna.
Tabell 5.3 Multipel regressionsanalys mellan förväntan på employer branding och stanna i
organisationen
Stanna i organisationen
R

𝑅"

Konstant
Förväntningar på

B

SE B

3,799
,525

,275

-1,076

P
,000

,144

,000

Employer branding
Kommentar: n= 151. Kontrollvariabler: Kön, Ålder och Utbildningsnivå saknade signifikans, utesluts därför
från tabellen.
Multipel regressionen illustrerar förväntningar på employer branding som består av åtta incitament och totalt 16
variabler. . Incitamentet innefattar Karriärutveckling, Arbetsuppgifter, Anställningstrygghet, Flexibelt arbete,
Chef, Kollegor/stämning, Företagsvärderingar, Balans mellan arbete och fritid. Varje incitament har fått två
frågor. Första frågan Jag tycker det är viktigt med: (…) med svarsalternativ på femgradig likertskala från Inte så
viktigt till Väldigt viktigt. Andra frågan: Min arbetsplats uppfyller (…) med svarsalternativ på femgradig
likertskala från Låg grad till Hög grad. Indexet är skapat med varje incitament, (Viktigt minus Min arbetsplats)
samt adderats ihop med alla incitament sedan dividerats med 8. Tydligare förklaring hänvisas till metodavsnittet.
Därefter har index använts mot attitydfrågan Hos min arbetsgivare vill jag stanna kvar i minst 2 år eller längre
med 5 gradig svarsalternativ från Stämmer mycket dåligt till Stämmer väldigt bra.
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5.3 Resultat av bivariat logistiska regressionen
Bivariat logistiska regressionen avser att beräkna sannolikheten för att missnöje med lön
kommer leda till att man väljer att lämna organisationen samt testa kontrollvariabler. Även
här är förväntningar på lön bearbetad på samma sätt som förväntningar på employer branding.
Det första som framkommer är att B- koefficienterna visar ett negativt resultat där varje
skalsteg minskar med -0,540, vilket betyder att desto mer lönen inte stämmer överens med
förväntningarna så sjunker oddsen och även sannolikheten för att man stannar i
organisationen. Även Exp(B) visar på att oddsen sjunker då värden under 1 tyder på
minskning och, i detta fall så minskar oddsen med (1-0,583=0,417) med 42 %.
Förutom att vi ser att oddsen sjunker så avslöjar Wald’s 𝐶ℎ𝑖 " - test att värdet överstiger det
kritiska värdet och är signifikant på 0,001 nivå vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas.
Sist undersöker Hosmer & Lemeshow skillnader i grupper. Testen jämför åtta grupper som
testet kan urskilja och det är främst signifikansen som är av intresse. Testet är signifikant
eftersom 0,118 överstiger 0,05 som är kravet för testet. Det innebär att modellen är bättre än
slumpen, att det predicerade värdet inte förklaras av slumpen (Bjerling & Ohlsson, 2010).
Sammanfattningsvis så är modellen stark i att förklara att sannolikheten minskar att stanna i
en organisation som inte möter förväntningar på lön. Den förklarar även att det finns en
signifikant skillnad och att nollhypotesen kan förkastas.
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Tabell 5.4 Bivariat Logistisk regression på förväntningar på lön och stanna i organisation
Stanna i
organisationen

Förväntan på lön
Test

β

SE

-,540

,156

Wald’s 𝐶ℎ𝑖 "

Df

P

Exp (B)

12,003

1

,001

,583

𝐶ℎ𝑖 "

Df

P

11,241

8

,118

Testets kvalitet
Hosmer &
Lemeshow
Kommentar: n=151 Cox & Snell 𝑅 " =,095. Nagelkerke 𝑅 " =,131. Kontrollvariabler: Kön, Ålder och
Utbildningsnivå, saknade signifikans och är därför uteslutna ur tabellen.
Bivariat logistiska regressionen illustrerar förväntningar på lön som består av två variabler. Första variabeln
består av attitydfråga Jag tycker det är viktigt med bra lön med svarsalternativ på femgradig likertskala från Inte
så viktigt till Väldigt viktigt. Andra frågan Min arbetsgivare uppfyller: Bra lön med femgradig svarskala mellan
Låg grad och Hög grad. Variablerna har kodats ihop följande (Viktigt_Bralön – Minarbetsgivare_bralön)/2.
Förväntan på lön ställs mot attitydfrågan Hos min arbetsgivare vill jag stanna kvar i minst 2 år eller längre som
mättes på femgradig likertskala från Stämmer mycket dåligt till Stämmer väldigt bra men har kodats dikotom där
svar 1-2 betyder lämna och 3-5 betyder stanna.

5.4 Resultat av Bivariat Korrelation
Resultatet av korrelationen visar att det finns ett starkt samband med att ha employer branding
incitamenten och lön. Pearsons R ger resultatet 0,437 som är en stark korrelation. Resultatet är
även signifikant och tyder på att respondenterna som har svarat har bra incitament i samband
med bra lön. På samma sätt tyder det mot motsatt håll, de som har dåligt med incitament har
även dålig lön.
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Tabell 5.5 Korrelation mellan Employer branding index och Min arbetsplats uppfyller: bra lön
Employer
branding index

Min arbetsplats

Pearson R

P

,437

,000

uppfyller: Bra lön
Kommentar: n=151. De båda variablerna har fått frågan Min arbetsplats uppfyller: (…). Indexet består av
incitament: Karriärutveckling, Arbetsuppgifter, Anställningstrygghet, Flexibelt arbete, Chef, Kollegor/stämning,
Företagsvärderingar, Balans mellan arbete och fritid. Indexet är kodat genom att adderas ihop frågorna och
därefter dividerat med åtta.

5.5 Analys
Multipla linjära regressionen visar att employer branding påverkar om man vill stanna eller
lämna organisationen. Liknande samband återfinns i bivariata logistiska regressionen som
visar att lön har betydelse för att vilja stanna eller lämna. Vad som även går att utläsa är att
det finns en korrelation mellan av employer branding och lön. Det tyder på att om
respondenterna har hög lön så finns det en korrelation att de även har hög grad av employer
branding. Det som går att urskilja är att båda faktorerna påverkar om man vill stanna eller
lämna. Däremot går det inte att urskilja om det är employer branding eller lön som påverkar
den andra mest. Genom att använda teorierna kan vi analysera vilken som har störst betydelse.
Till att börja med analyseras den multipla linjära regressionen om employer branding
påverkan. Att arbetstagaren upplever hög grad av employer branding incitament kan tyda på
en känsla av att arbetsgivaren bryr sig om de anställda. Det kan då påstås att employer
branding incitamenten blir ett sätt för arbetsgivaren att visa vad arbetstagaren har för värde i
företaget (Cropanzano, Bowen & Gilliland 2007). Genom att lyfta att det finns möjlighet till
karriär inom organisationen kan företaget visa på att de vill behålla sina anställda. Employer
branding blir med andra ord ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning och påverka de
emotionella band som arbetstagaren knyter till företaget. Det går även att uppfatta det som att
arbetsgivare investerar i sina anställda och att de genom den interaktiva rättvisan kan ge
incitament som alla kan ta del av (Bies, 2001).
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Employer branding vill att anställda ska känna en tillhörighet och stolthet till organisationen,
Genom att företag använder employer branding kan det tyda på att organisationen handlar på
ett rättfärdigt sätt. Stoltheten kan innebära ökad motivation och hårdare arbete för att driva
organisationen framåt. Detta kan påverka den anställde att känna tillhörighet, uppskattning
och mervärde. (Tyler & Blade, 2003).
Incitamenten är inte nya, de har funnit sedan Herzbergs tid och modellen kombinerar hans
begrepp om motivations- och hygienfaktorer. Genom att erbjuda motivationsfaktorer känner
den anställde en tillfredsställelse som stimulerar och arbetstagaren vill stanna på företaget. Att
det även finns ett fokus på hygienfaktorer är avgörande för att de anställda inte ska bli
missnöjda. Den multipla regressionen visar att en kombination av att incitamenten har en
styrka. Att använda incitament från både hygien- och motivationsfaktorerna kan i viss mån
användas för att behålla personal. Men är de hygienfaktorer som är inkluderade i modellen
tillräckliga för att undvika missnöje hos de anställda?
Den bivariata logistiska regressionen visar även på att ett starkt samband finns mellan lön och
ifall en arbetstagare är villig att stanna eller lämna organisationen. Det är sannolikt att om inte
förväntningar för lön uppfylls innebär det att arbetstagaren tar ett beslut om att lämna
organisationen. Vad som går att utläsa ur korrelationstabellen (tabell 5.5) är att respondenter
med bra lön även upplever att employer branding incitamenten uppfylls på en hög nivå. Både
den bivariata logistiska regression och korrelationstabellen visar att man vill lämna eller
stannar beroende på om förväntningarna stämmer. Utifrån Herzbergs teori skulle det innebära
att employer branding kan uppfyllas eftersom lönen är i balans. Hade däremot respondenterna
inte upplevt att lönen uppfylldes hade det inneburit att employer branding incitamenten inte
kunnat nå samma tillfredsställelse. Herzberg et al. (1993) menar att lön är en
grundförutsättning för att anställda inte ska känna missnöje.
På samma sätt som employer branding kan tyda på att arbetsgivaren bryr sig om anställda,
kan dålig lön uppfattas som att arbetstagaren är bortprioriterad. Uppfattas lönen som dålig
värderas troligtvis ens arbetsinsats högre än vad lönen speglar. Bilden av att ha sämre lön kan
även förstärkas av att lönen är lägre än branschnormen eller att kollegor får mer betalt. Detta
skapar en konflikt mellan den anställde och arbetsgivaren. Arbetstagarens känsla av att denne
bidrar till organisationen genom engagemang, arbetskraft eller kunskap stämmer inte överens
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och denne känner sig orättvist behandlad. På så vis måste employer branding ta hänsyn till
lön. Genom employer branding ökar tillhörighet som kan leda till ökad produktivitet. Men för
att behålla engagemanget behövs en tillfredsställande lön. Stämmer inte lönen överens med
det arbete arbetstagaren lägger ner så minskar lojaliteten till organisationen. Därför finns det
stor anledning till att organisationerna ska ha en bra lönedesign, detta för att ta tillvara på den
drivkraft som employer branding ger.
Sammanfattningsvis visar teorierna på att lön har en stor betydelse för att arbetstagaren ska
stanna i organisationen. För även om en del tyder på att employer branding kan bidra till att
skapa en tillhörighet och stolthet för organisationen, så kommer ändå lön vara den slutgiltiga
rösten för arbetstagaren. Lön handlar om vad någons arbetsinsats betyder för organisationen
och om inte lönen stämmer med förväntningarna kommer det leda till missnöje. Eftersom
lönen i slutändan är vad som tycks spela roll så bör man inte helt bortse från dess påverkan
och endast fokusera på faktorer som ger samhörighet.

6. Diskussion
I detta avslutande kapitel kommer först syftet och frågeställningarna besvaras utifrån
analysen i föregående kapitel. Därefter påvisas hur tidigare forskning knyts ihop med våra
resultat. Som avslutning kommer reflektionen över vad vi tar med oss av arbetet in i
arbetslivet.
Syftet med studien var att undersöka employer branding modellen och hur stor inverkan den
har på anställdas lojalitet. Syftet ifrågasatte även om lön förlorat sin innebörd hos
arbetstagare. Genom att använda oss av en enkät har vi kunnat besvara frågeställningarna om
huruvida det finns samband mellan employer branding och viljan att stanna i organisationen.
Vi har även kunnat besvara ifall dålig lön får anställda att lämna organisationen.
Resultatet visade att det finns ett samband mellan employer branding och de anställdas
lojalitet. Hög grad av employer branding ledde ofta till att anställda valde att stanna i
organisationen. Det påvisades också att uppfattad dålig lön påverkade huruvida arbetstagaren
ville lämna företaget. Vidare går det genom korrelationsstestet att peka på en stark korrelation
mellan upplevelse av de åtta employer branding incitamenten och upplevelsen av lön. Genom
att analysera materialet har vi kommit fram till att tillfredställelse med lön påverkar
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upplevelse av employer branding. Det betyder att lön fortfarande har en stor betydelse för
arbetstagare för att employer branding incitament ska uppfyllas.
Tidigare forskning stärker även våra resultat. Vidare presenteras koppling mellan resultat och
tidigare forskning.
Resultatet visar att både employer branding och lön korrelerar till viljan att stanna eller lämna
organisationen. Att använda sig av employer branding kan leda till att anställda känner en
större rättvisa mot arbetsgivaren. På det sättet skapas ett starkare band till organisationen och
arbetstagaren känner större stolthet till företaget. Detta förstärks av Backhaus och Tikoos
(2004) tes om att företagskultur är viktigt för att skapa goda associationer till företaget.
Multipla linjära regressionen illustrerar att om inte förväntningarna möts så finns det större
risk för att det psykologiska kontraktet bryts (Argyris, 1960; Levinson m fl, 1962; Rousseau,
1995). Barrow och Mosley (2005) erbjöd samma förklaring till employer branding. De
förklarade att arbetsgivarens erbjudande måste upprätthållas.
Samtidigt bör det uppmärksammas att employer branding modellen i grund och botten är en
marknadsföringsmetod (Aaker, 1991). Modellens ursprung visar på hur kunder får nytta av att
köpa en marknadsförd produkt och frågan är hur detta kunde bli grunden för en
förtroendeingivande personalpolitik? Ritson (2002) påpekade att på samma sätt som en kund
är villig att betala mer för ett varumärke, borde arbetsgivarens baktanke med employer
branding vara ett sätt att sänka personalkostnader. Samtidigt framhåller Cable och Turban
(2003) att ett starkt employer branding kan göra att arbetstagare gör avkall på sitt löneanspråk.
Vid första anblick uppfattas modellen som främst riktad till arbetstagare för att locka och
utmana talangfulla medarbetare. Det man däremot kan urskilja är att modellen främst riktar
sig till arbetsgivarens intresse för ekonomisk vinning.
Enligt Herzberg et al. (1993) är lön väldigt viktigt och det med god grund. Lön handlar om
vad arbetstagaren har för värde, vad arbetskraften är värd och vad arbetsinsatsen betyder för
organisationen. I vår studie framkom det att det fanns ett samband mellan lön och att stanna
eller lämna organisationen. Det får stöd av Lee och Lins (2014) studie som också styrker
lönens betydelse. De menade på att förväntningar på lön måste uppfyllas eftersom det är en
grundsten när man utvärderar sitt arbete. Vid jämförelse med andra och deras lön kommer det
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påverka engagemanget. Känner arbetstagaren att de får lägre lön i jämförelse så kommer det
innebära mindre engagemang. De menade även att en bra lönestrategi kan locka till sig samt
leda till att talanger stannar inom organisationen. Även Bertons et al. (2005) studie drar
slutsatsen att högre lön är attraktivt för arbetstagare. Det finns därmed forskning som tyder på
att lön är viktigt för de anställda. Med detta sagt betyder det inte att employer branding är
dåligt. Genom att tillföra positiva incitament kan motivation höjas vilket leder till mer
tillfredsställd personal. Däremot vill vi genom denna studie peka på att det inte går att
använda modellen utan att ta hänsyn till lön.
”Under tiden jag jobbat med employer branding så har begreppet gått från att ha varit okänt
och otydligt, till att bli välkänt och otydligt. Idag säger nästan alla arbetsgivare att de arbetar
med ”employer branding”, men när man tittar lite närmare så lägger man väldigt olika under
paraplyet” - Linus Holmgren, VD på Talent Talk (Drafiit, 2017)
Som vi inledningsvis pekade på är employer branding en väldigt otydlig modell. Genom att
söka på internet finns det miljoner sätt att förstå modellen. Problematiken blir att om
arbetsgivaren endast arbetar med att bygga tillhörighet för arbetstagaren så finns det stor risk
att arbetsgivare missar viktiga incitament. Lön har inte förlorat sin betydelse och är avgörande
för att behålla personal. Därför finns det underlag att ifrågasätta modellen och hur stor
inverkan den egentligen har på arbetstagarens lojalitet.
I framtiden är det därför viktigt för oss att ta hänsyn till detta när vi träder in i arbetslivet inom
HR. Källkritik ska inte underskattas, fler modeller kommer dyka upp under vår livstid och det
kommer krävas kritiska ögon som undersöker effekterna av dessa innan man applicerar dem
inom organisationer.
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8. Bilagor
Bilaga 1: Följebrev
Hej!
Denna enkät syfta till att undersöka vad som anses vara viktigt på en arbetsplats och vi vill på
förhand tacka just dig som valt att delta! Vi är två studenter som studerar kandidatprogram
mot personal- och arbetslivsfrågor med inriktning sociologi på Uppsala universitet och skriver
vår C-uppsats denna terminen.
Studien berör arbetslivet och därför önskar vi svar från dig som är över 18 år och som har ett
arbete. Ditt deltagande är frivilligt och anonymt och du får när som helst avbryta enkäten.
Enkäten består av 3 avsnitt med sammanlagt 27 frågor och beräknas att ta cirka 5 minuter att
besvara. Resultatet kommer endast att användas till vår studie och har som mål att undersöka
vad som anses vara viktigt på en arbetsplats.
Vi är ytterst tacksamma om ni svarade så bra ni kan, det finns inget som är rätt eller fel utan vi
vill höra just din uppfattning kring ämnet.
Har du några frågor angående enkäten eller vill ta del av resultatet är du välkommen att
kontakta oss via kontaktuppgifterna som redovisas nedan.
Tack på förhand,
Sofie Thor Gustafsson - sofie.thor.gustafsson@gmail.com
Mikael Franzén - mikaelfranzen2@gmail.com
Handledare: Docent Fredrik Movitz, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet
fredrik.movitz@soc.uu.se
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Bilaga 2: Enkät
Enkät
Fråga:

Svarsalternativ:

Kön

• Man
• Kvinna
• Annat
Fritext

Födelseår

Det är viktigt med: Arbetstrygghet

• Högstadium utb.
• Gymnasial utb. (högst 2år)
• Gymnasial utb. (3 – 4år)
• Eftergymnasial utb. (Högst 3 år)
• Eftergymnasial utb. (Över 3år)
• 10%
• 20%
• 30%
• 40%
• 50%
• 60%
• 70%
• 80%
• 90%
• 100%
1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Bra lön

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Flexibelt arbetsplats /
arbetstid

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Utmanade
arbetsuppgifter

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Bra ledarskap

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Trevliga kollegor /god
stämning

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Vad är din pågående eller högsta avklarade
utbildningsnivå?

Hur mycket arbetare du? (välj det alternativ
som stämmer bäst överens)
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Det är viktigt med: Balans mellan arbete och 1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt
fritid
Det är viktigt med: Möjlighet till
karriärutveckling

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Det är viktigt med: Företagets värderingar /
kultur / ledord

1=Inte alls viktigt - 5=Väldigt viktigt

Min arbetsplats uppfyller: Utmanade
arbetsuppgifter

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller:
Anställningstrygghet

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Bra lön

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Flexibel
arbetsplats / arbetstid

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Bra ledarskap

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Trevliga kollegor
/god stämning

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller:
Företagsvärderingar / kultur / ledord

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Möjlighet till
karriärutveckling

1=Låg grad - 5=Hög grad

Min arbetsplats uppfyller: Balans mellan
arbete och fritid

1=Låg grad - 5=Hög grad

Hos min nuvarande arbetsgivare blir jag
uppmärksammad när jag gör någoting bra

1=Stämmer mycket dåligt – 5 Stämmer mycket bra
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Hos min nuvarande arbetsgivare får jag
mycket frihet i arbetsuppgifterna och känner
mig inte övervakad

1=Stämmer mycket dåligt – 5 Stämmer mycket bra

Hos min nuvarande arbetsgivare får jag
varierande arbetsuppgifter som låter mig
vara kreativ

1=Stämmer mycket dåligt – 5 Stämmer mycket bra

Hos min nuvarande arbetsgivare känner jag
mig motiverad att göra mitt bästa

1=Stämmer mycket dåligt – 5 Stämmer mycket bra

Hos min nuvarande arbetsgivare vill jag
stanna kvar i minst 2 år eller längre

1=Stämmer mycket dåligt – 5 Stämmer mycket bra
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Bilaga 3: Kodbok
Variabel
Kön

Fråga/Påstående
Kön

Ålder

Födelseår

Utbildning

Vad är din pågående eller högsta
avklarade utbildningsnivå?

Arbete

Hur mycket arbetare du? (välj det
alternativ som stämmer bäst
överens)

Utbildning_Deskriptivatabell 1=Högstadium
2=Gymnasial utb. (högst 2år)
+
Gymnasial utb.
(3 – 4år)

Kod
0=Man
1=Kvinna
2=Annat
Födelsår-2019
1=Högstadium utb.
2=Gymnasial utb.
(högst 2år)
3=Gymnasial utb.
(3 – 4år)
4= Eftergymnasial utb.
(Högst 3 år)
5=Eftergymnasial utb.
(Över 3år)
1=10%
2=20%
3=30%
4=40%
5=50%
6=60%
7=70%
8=80%
9=90%
10=100%
1 = Högstadium
2 = Gymnasium
3 = Eftergymnasial

3=4= Eftergymnasial utb. (Högst
3 år)
+
5=Eftergymnasial utb. (Över 3år)
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Arbete_ Deskriptivatabell

1 = 10% - 30%
2 = 40% - 60%
3 = 70% - 100%

1 = Lägre deltid
2 = Deltid
3 = Heltid

Dikotom_stanna_org

1=1–2
2=3-5

1 = Lämna
organisationen
2 = Stanna i
organisationen

Förväntan på lön

(Viktigt Bra Lön – Upplevd Bra
Lön) / 2

-4 = Lönen är väldigt
mycket över förväntan
0= Lönen är i balans
med förväntningar
4=Lönen ligger väldigt
mycket under
förväntningarna

Förväntningar av employer
branding

((ViktigtAnställningstrygghet -

-4 = Employer
branding är väldigt
mycket över förväntan

UppfyllerAnställningstrygghet) +
(Viktigtflexibelt Uppfyllerflexibel) +
(ViktigtUtmanadearbetsuppgift Uppfyllerutmanadearbete) +
(Viktigtbrachefer Uppfyllerbrachefer) +

0= Employer branding
är i balans med
förväntningar
4=Employer branding
ligger väldigt mycket
under förväntningarna

(ViktigtTrevligakollegor UppfyllerTrevligakollegor) +
(Viktigtbalans - UppfyllerBalans)
+ (Viktigtkarriärutveck Uppfyllerkarriärutveck) +
(Viktigtföretagsvärdering –
UppfyllerFöretagsvärderingar))/8
Employer branding index

(UppfyllerAnställningstrygghet+
Uppfyllerflexibel+
Uppfyllerutmanadearbete+
Uppfyllerbrachefer+

1=Låg grad
2= Ganska låg grad
3=Mellanhög grad
4=Ganska hög grad
5=Hög grad

UppfyllerTrevligakollegor+
UppfyllerBalans+
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Uppfyllerkarriärutveck+
UppfyllerFöretagsvärderingar)/8
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Bilaga 4: Deklarering
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