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Sammanfattning 

Offentliga organisationer har ofta begränsade finansiella resurser att förhålla sig till. Med den 

ökade konkurrensen på arbetsmarknaden om kompetent personal finns ett behov för även 

offentliga organisationer att arbeta med dess attraktivitet gentemot intressenter. Syftet med 

studien var att erhålla ökad förståelse för hur attribut värderas av yrkesgruppen sjuksköterskor 

och således påverkar valet av arbetsgivare. De identifierade attribut som studien undersökte 

var: ledarskap, lön, stimulans, lojalitet, status, arbetstider, fysisk aktivitet och relationer. Vidare 

ämnade uppsatsen undersöka om det kliniska basåret, som är ett försök från arbetsgivarens sida 

att uppnå ökad attraktivitet, har förbättrat organisationens förmåga att attrahera sjuksköterskor 

till organisationen. Detta gjordes för att erhålla ökad kunskap och förståelse kring vilka attribut 

som faktiskt anses attraktiva av yrkesgruppen och därmed kan öka de anställdas benägenhet att 

vilja stanna kvar inom organisationen, och på så vis är önskvärda för arbetsgivaren att ta hänsyn 

till i arbetet med organisationens employer brand. Studien utgjordes av en deduktiv metod och 

genomfördes på legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som när studien 

genomfördes gick termin fem och sex. Föreliggande studie bekräftar delar av tidigare forskning 

och gav indikationer om att de undersökta attributen faktiskt är av betydelse i val av 

arbetsgivare. Studien gav även indikationer att organisationens attraktivitet är beroende av vad 

medarbetare och externa aktörer kommunicerar för typ av information om den. De fem högst 

värderade attributen vid val av arbetsgivare var enligt studien: lojalitet, relationer, lön, arbetstid 

och stimulans. Studien indikerade att det kliniska basåret inte motsvarar respondenternas 

förväntningar och inte heller bidrar till organisationens attraktivitet i nämnvärd utsträckning. 

Som tidigare studier visar kan organisationens attraktivitet utgöra en nyckelvariabel i 

avgörandet om en potentiell medarbetare kommer intressera sig för organisationen eller inte.   

 

Nyckelbegrepp: Employer branding, Arbetsgivarvarumärke, Offentlig organisation, Employer 

value proposition, Word-of-mouth, Kliniskt basår, Introduktionsprogram, Organisatorisk 

attraktivitet, Attraktivitet, Lärande i arbetslivet 

 

 

 



Abstract 

Public organizations often have limited financial resources and need to take them into 

consideration when managing the establishment. There is a need for public organizations to 

work with attractiveness towards stakeholders because of the, now, increasing competition for 

qualified personnel. The purpose of this study is to obtain an increased comprehension of how 

various attributes are valued by nurses and thus affect the choice of employers. The identified 

attributes to be examined are the following: Leadership, wages. stimulus, loyalty, status, 

working hours, physical activity and relationships. Furthermore, this paper aim to investigate 

whether the introductionprogram ”Kliniskt basår”, which is an employer’s attempt to achieve 

increased attractiveness, has improved the organization’s ability to attract nurses to their 

working force. This study is conducted to better understand, and gain knowledge about, which 

attributes stakeholder and employers take in to consideration when deciding to stay with-in an 

organization. The result would therefore be desirable for the employer to take into deliberation 

when designing the organizations employer brand. This study has a deductive approach and 

was conducted on licensed nurses and nursing students, which had at the end of the study passed 

semester five and six. The present study confirms parts of previous research and provides 

indications that the investigated attributes are of importance when choosing employers. The 

study also provides indications that the organizations attractiveness depends on the employees, 

and other external stakeholders portrayal of it. According to the study, the five most valued 

attributes in the choosing of employers are loyalty, relationships, wages, working hours and 

stimulus. The study indicates that the examined introduction program does not correspond to 

the expectations of the respondents; neither does it contribute to the attractiveness of the 

organization. As previous studies show, the appeal attractiveness of the organization may be a 

key factor in determining whether a potential employee will be interested in the organization or 

not.  

 

Key words: Employer branding, Public organizations, Employer value proposition, Word- of-

mouth, Kliniskt basår, Introduction program, Organizational attractiveness, Attractiveness, 

Work-based learning   
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1. Inledning  

Studiens första kapitel behandlar bakgrund och problematisering av det studerade 

ämnesområdet. Kapitlet avslutas med en kortfattad problemformulering samt beskrivning av 

studiens syfte. 

1.1 Problembakgrund  

I en välfärdsekonomi som präglas av innovation, där individerna gärna byter arbetsgivare, är 

den mest värdefulla källan till organisationens framgång det vi benämner som humankapital, 

med andra ord medarbetarna. Därmed kan det sägas att en av de största utmaningarna 

arbetsgivare står inför idag är förmågan att inte bara attrahera potentiella medarbetare med rätt 

kompetens och erfarenhet, utan också att behålla dessa (Dyhre & Parment, 2013). Förmågan är 

av betydelse för att säkra den strategiska kompetensförsörjning som i sin tur stärker 

organisationens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För de flesta organisationer är 

medarbetarnas kompetens och attityd avgörande för verksamheten, vilket utgör en del av 

utmaningen (Falonius, 2010).   

Utmaningen är inte minst högaktuell inom den svenska sjukvården, privat som offentlig, som 

trots en hög sökfrekvens till sjuksköterskeutbildningar lider av en arbetskraftsbrist (Westin, 

2017). Samtidigt beräknas behovet av yrkesgruppen uppgå till runt 150 000 sjuksköterskor till 

år 2020, medan beräkningar visar att utbildade sjuksköterskor förväntas vara 120 000 vid 

samma period (Medrek, uå).  

Den offentliga sektorn och det svenska näringslivet konkurrerar om samma arbetskraft 

(Falonius, 2010), samtidigt som felrekryteringar kan bli mycket kostsamt (Lindelöw 

Danielsson, 2003), vilket gett ytterligare anledning för organisationer att arbeta med sin 

attraktivitet gentemot intressenter. En stor del av dagens arbetskraft på den svenska 

arbetsmarknaden når dessutom snart pensionsåldern (Dyhre & Parment, 2013). Således är det 

viktigt att organisationerna arbetar för att långsiktigt behålla och motivera medarbetarna, liksom 

att möjliggöra utveckling och erbjuda karriärmöjligheter. På så vis kan organisationerna uppnå 

attraktivitet som arbetsgivare. För att bli en attraktiv arbetsgivare kan organisationer arbeta med 

att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke- som i fortsättningen av uppsatsen kommer benämnas 

employer branding (Falonius, 2010).  

Orsakerna till arbetskraftbristen av sjuksköterskor är många; befolkningsökning (Statistiska 

centralbyrån, 2014), dåliga arbetsvillkor, dålig löneutveckling, dålig arbetsmiljö etcetera, 
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liksom att en del studenter inte slutför sin utbildning av olika anledningar. Enligt Westin (2017) 

kan sjuksköterskor ha mindre benägenhet att söka sig till offentliga organisationer, på grund av 

att de anser att dessa organisationer inte har förmågan att kunna tillfredsställa de attribut 

yrkesgruppen eftersträvar. Problemet yttrar sig även i att många som arbetar inom vårdyrket 

inte klarar av de olika sorters påfrestningar som arbetet i sig innebär och därav väljer att arbeta 

inom andra områden än operativt (Västerbottenbloggen 2016, Westin 2017, Statistiska 

centralbyrån 2014).  

Samtidigt som sjukhus redan nu har problem med att attrahera och behålla den personal som de 

behöver för att säkra bra vård (Westin, 2017) menar Dyhre och Parment (2013) att en 

konsekvens av den kommande generationsväxlingen på den svenska arbetsmarknaden innebär 

en påtaglig risk att framtidens utbud av arbetskraft inte kommer att kunna möta efterfrågan. Det 

resulterar i sin tur i ökad konkurrens mellan olika företag och organisationer gällande 

potentiella medarbetare och redan anställda. Konkurrensen i sin tur medför att arbetsgivarens 

förmåga att kunna erbjuda medarbetarna rätt attribut för att ses som attraktiva bland potentiella 

medarbetare och de anställda kan i framtiden bli än mer avgörande än tidigare (Westin, 2017).  

1.2 Problemdiskussion  

För sjuksköterskor finns det idag stora valmöjligheter att välja den arbetsgivare som bäst 

attraherar individen. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, (2014) finns det indikationer som 

pekar på att sjuksköterskornas situation i form av arbetskraftsbrist kan komma att vara relativt 

balanserad fram till prognosperiodens slut, år 2035. Samtidigt finns det tendenser som visar att 

utbildade sjuksköterskor arbetar inom andra områden än operativt inom den svenska 

sjukvården. I arbetskraftsbarometern görs bedömningen att det redan i nuläget finns en brist på 

nyutexaminerade sjuksköterskor med grundutbildning (Statistiska centralbyrån, 2014). Den 

påtagliga bristen innebär att en organisations attraktivitet blir avgörande för organisationens 

förmåga att attrahera och behålla personal (Dyhre & Parment, 2013). Organisationens rykte kan 

ses som motsvarigheten till ett varumärke, det vill säga employer branding kan bidra till att höja 

attraktiviteten hos en organisation (Sovina & Collins, 2003).  

Undersökningar visar att ett arbetserbjudande anses mer attraktivt om det erbjuds av en 

organisation med gott rykte (Dyhre & Parment, 2013). Liksom starka varumärken kan generera 

konkurrensfördelar för försäljningsföretag, kan ett starkt employer brand gynna organisationen. 

En organisations insatser för att rekrytera arbetssökande går att jämföras med företags 

ansträngningar för att locka konsumenter att köpa just deras produkter (Sovina & Collins, 
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2003). En viktig aspekt som kan vara bra för organisationen att ha i åtanke vid arbetet med dess 

employer brand är att budskap och rykten skapas mellan människor. Ett begrepp som belyser 

detta fenomen är word-of-mouth, WOM (Pongjit & Beise-zee, 2015). WOM kan beskrivas som 

kommunikation från konsument till konsument och kan generellt ses som det informella utbytet 

av exempelvis erfarenhets-relaterad information mellan konsumenter (Martensen & Grønholdt, 

2016). Samtidigt kan även employer value proposition (EVP) liknas vid arbetsgivarens 

motsvarighet till kundlöfte; medarbetarlöfte (Bell, 2005) och syftar till att skapa en tydligare 

bild av organisationen. En huvudtanke inom EVP är att kunna uppfylla de löften medarbetarna 

ges (Dyhre & Parment, 2013) och enligt Bell (2005) kan ett EVP fungera som en klart 

betydande faktor för organisationens framgång att rekrytera rätt personal. Således kan det vara 

av vikt att integrera EVP i organisationens arbete med employer branding. Likt konsumenter 

som är mer intresserade av produkter från varumärken med ett gott rykte om exempelvis kvalitet 

tyder undersökningsresultat på att detsamma gäller på arbetsmarknaden. Arbetssökande kan 

också känna sig mer lockade till varumärken med gott rykte eftersom ett arbete där förväntas 

ge en viss status (Cable & Turban, 2003). Samtidigt visar undersökningar att employer 

brandings inverkan inom olika organisationer kan se väldigt olika ut, beroende på utomstående 

faktorers påverkan (Khalid & Tariq, 2015).  

En ytterligare bidragande faktor till varför organisationer bör arbeta med sitt employer brand är 

kostnaden för felrekryteringar. Enligt Lindelöw Danielsson (2003) kan en felrekrytering 

beräknas att kosta organisationen allt från tvåhundrafemtiotusen kronor till en miljon. Vikten 

av att attrahera och rekrytera rätt och sedan också behålla dessa medarbetare blir därmed än 

mer påtaglig (Dyhre & Parment, 2013).  

Det finns ett uppenbart behov för vårdorganisationer att attrahera både potentiella och 

nuvarande medarbetare. Utifrån ovanstående diskussion kan employer branding anses vara ett 

verktyg i arbetet för att uppnå denna attraktivitet.  

År 2015 slog Västra Götalandsregionen (VGR) fast att arbetet med ett så kallat kliniskt basår 

skulle påbörjas. Syftet med det kliniska basåret är att göra sjukhusen inom VGR till en 

attraktivare arbetsgivare för yrkesgruppen sjuksköterskor genom att erbjuda nyutexaminerade 

sjuksköterskor att under ett år få coaching och handledning av de mer erfarna medarbetarna. 

Det kliniska basåret motsvarar regionens ”nivå ett” i VGR:s karriärutvecklingsmodell för 

sjuksköterskor, och innebär att sjuksköterskorna förhoppningsvis upplever det första 

anställningsåret med en känsla av trygghet och utveckling (Västra Götalandsregionen, 2016).    
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1.2.1 Kliniskt basår  

Introduktionsprogram är något som anammats i flera länder (Kang, Chiu, Lin & Chang, 2016). 

När nyexaminerade sjuksköterskor får sitt första arbete är det inte ovanligt att de förväntas 

kunna prestera hundra procent i sin profession redan efter en kort period. Det är relativt vanligt 

att dessa förväntningar resulterar i att sjuksköterskorna upplever stress. Stressen kan bero på att 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte besitter tillräcklig praktisk erfarenhet för att känna 

sig trygg i yrkesrollen. Det kan även förekomma skillnader mellan de verkliga 

arbetsförhållandena och den bild de erhållit under sina studier. Dessa kan ses som bidragande 

faktorer till att nyutexaminerade sjuksköterskor ibland väljer att avsluta sin anställning 

(Whitehead, Owen, Henshaw, Beddingham & Simmons, 2016). För att förbättra situationen har 

många länder utvecklat olika former av introduktionsprogram, där nyutexaminerade 

sjuksköterskor har en handledare som stöttar dem i arbetet. Handledarna består av erfarna 

sjuksköterskor som en längre tid följer utvecklingen av de nyexaminerade sjuksköterskorna 

(Kang et al., 2016). Även Ishihara, Ishibashi, Takahashi & Nakashima (2014) kom fram till att 

introduktionsprogram behövs för att utveckla och få sjuksköterskor att stanna kvar inom 

verksamheten. Introduktionsprogrammen är utformade olika beroende på land, men generellt 

minskar intentionerna att avsluta sin nuvarande anställning om sjuksköterskor får genomgå 

introduktionsprogram (Kang et al., 2016). Whitehead et al. (2016) rapporterade att ett effektivt 

introduktionsprogram kan bidra till att förbättra sjuksköterskornas förtroende, kompetens, 

arbetstillfredsställelse, kritiskt tänkande och i slutändan minska stress och ångest.  

Det Kliniska basåret inom VGR innebär att sjuksköterskorna får en strukturerad introduktion 

till arbetet inom sjukhuset och de avdelningar som är aktuella under basåret, och ger således 

möjlighet att växa i rollen som sjuksköterska och medarbetare. Programmet ger en 

tillsvidareanställning som legitimerad sjuksköterska där han/hon arbetar under eget 

yrkesansvar. Programmet består av två olika placeringar som genererar bredd och djup i 

professionen som sjuksköterska, processinriktad omvårdnadshandledning och föreläsningar i 

aktuella ämnen (Västra Götalandsregionen, 2016).  

Sammanfattningsvis behandlar den här uppsatsen employer branding inom offentliga 

organisationer och lyfter fram värdefulla attribut1 enligt sjuksköterskor, som exempelvis: 

lojalitet, arbetstid, ledarskap och lön. Studien belyser två viktiga aspekter inom det här området. 

Nämligen: hur nyutexaminerade och blivande sjuksköterskor värderar olika attribut vid val av 

                                                 
1 Samtliga attribut (se bilaga 1) bör anses kunna vara viktiga ur ett attraktivitets-perspektiv. De åtta identifierade 

attributen som undersöks i uppsatsens studie är alla viktiga men i olika grad. 
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arbetsgivare och som därmed bör vara av intresse för arbetsgivaren att ha i åtanke i arbetet med 

employer branding samt hur det kliniska basåret värderas i förhållande till andra attribut av 

respondenterna.   

1.3 Problemformulering  

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion togs följande huvudsakliga 

problemformulering fram:  

o Vilka attribut värdesätter sjuksköterskor vid val av arbetsgivare inom den offentliga 

sektorn?   

Uppsatsen ämnar även svara på följande frågor:   

o Hur värderas dessa olika attribut vid val av arbetsgivare samt i relation till ett kliniskt 

basår?  

o Hur bidrar ett kliniskt basår till offentliga sjukhusverksamheters attraktivitet?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien var att erhålla ökad förståelse för hur nyutexaminerade sjuksköterskor och 

blivande sjuksköterskor värderar olika attribut vid val av arbetsgivare. Vidare undersöker 

uppsatsen om det kliniska basåret, som är ett försök från arbetsgivarens sida att uppnå ökad 

attraktivitet, har förbättrat organisationens förmåga att attrahera sjuksköterskor till 

organisationen. Frågor kommer att ställas om vilka attribut som värdesätts, synen på det 

kliniska basåret och hur basåret värderas i förhållande till andra starka attribut. Detta görs för 

att få förbättrad kunskap och förståelse kring vilka attribut som faktiskt anses attraktiva av 

målgruppen och därmed kan öka de anställdas benägenhet att vilja stanna kvar inom 

organisationen, och på så vis är önskvärda för arbetsgivaren att ta hänsyn till i arbetet med 

organisationens employer brand.  
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2. Teoretisk referensram  

Studiens andra kapitel redogör för teorier och tidigare studier som är relevanta för det 

studerade området. Teorierna ligger senare till grund för utformningen av empiri, tolkning och 

analys av den insamlade data. Kapitlet inleds med en teoretisk bakgrund som problematiserar 

området och avslutas med presentation och genomgång av studiens analysmodell.     

2.1 Teoribakgrund  

Den offentliga sektorn finansieras främst av medborgarna själva genom skatter och avgifter 

som hushåll och näringsliv betalar (Statistiska centralbyrån, 2004). Med anledning av denna 

skattefinansiering har offentliga organisationer i regel mindre monetära utrymmen att röra sig 

med. ”Employer branding” definierades initialt av två forskare, Simon Barrow och Tim 

Ambler, i London 1996. De beskrev employer branding som ett paket med funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar som en arbetsgivare identifieras med och som en 

anställning hos denne innebär. Med andra ord kan employer branding sägas handla om 

arbetsgivarens varumärke och det varumärket associeras med ur olika aspekter såsom 

exempelvis lön, förmåner, status, karriärmöjligheter etcetera (Dyhre & Parment, 2013). Därmed 

är det avgörande att arbetet med organisationens employer brand går hand i hand med det övriga 

strategiarbetet och bör således vara långsiktigt (Falonius, 2010). Employer branding kan således 

tänkas handla om status. Att bygga upp en bild av att ett medlemskap, eller arbetsgivaren 

motsvarighet; en anställning, ger en känsla av status. Status kan många gånger anses att gå hand 

i hand med exklusivitet, och hur uppnår man då exklusivitet i sitt employer brand om man har 

begränsade finansiella resurser att tillgå och dessutom inte är vinstdrivande? Svaret kan vara 

EVP (Dyhre & Parment, 2013). EVP kan utgöra en viktig del i grunden för ett framgångsrikt 

employer brand (Bell, 2005). Som Dyhre och Parment (2013) skriver handlar EVP inte om 

materiell exklusivitet. Istället handlar det snarare om att förstå sin organisation och ha förmågan 

att kunna förmedla en känsla för hur man ser på sina medarbetare. En organisations EVP kan 

till exempel spegla en viss del i organisationskulturen på arbetsplatsen som bidrar till en 

attraktivitet, och som utmärker organisationen gentemot konkurrenter. En viktig fråga att ställa 

sig är därmed ”Hurdan är vår kultur?”. Det gäller att hitta orden som definierar den egna 

organisationen, att kunna ge sina medarbetare löften, och att sedan kunna uppfylla dessa löften. 

Det sistnämnda utgör ett EVP:s viktigaste pelare: sanningsenligheten. Därmed bör det vara av 

mycket betydande vikt för offentliga organisationer, såsom exempelvis sjukhusförvaltningar, 

att arbeta med och implementera ett välutvecklat EVP. Därmed kan, och kanske bör, EVP ses 

som en avgörande del i organisationens employer brand (Dyhre & Parment, 2013). En annan 
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viktig aspekt att ha i åtanke vid arbetet med organisationens employer brand är tanken att när 

en medarbetare så småningom avslutar sin anställning i organisationen av olika anledningar, 

fortsätter han/hon i sin ambassadörsroll att vara mycket viktig för organisationen, vilket ger en 

betydande indikation av vikten att arbeta såväl externt som internt med sitt employer brand 

(Falonius, 2010). Angående det kliniska basåret som är ett introduktionsprogram kan en 

problematisering utgöras av det faktum att ”lärande i arbetet” idag är något som ofta inte hinns 

med, som prioriteras bort i dagens stressade samhälle (Tengblad, 2003). Således är det mycket 

intressant att undersöka huruvida det kliniska basåret bidrar till organisationens attraktivitet 

bland yrkesgruppen sjuksköterskor. Kanske bidrar det till att attrahera nyutexaminerade 

sjuksköterskor genom att låta dem få en lugnare och mer utvecklande inslussningsfas i arbetet. 

Samtidigt får de sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet, som utses som handledare och 

mentorer etcetera, ett ytterligare ansvarsområde att fördela sin arbetstid på. Det kliniska basåret 

kan därför upplevas som tids-och resurskrävande utifrån de mer yrkeserfarna sjuksköterskorna, 

eftersom de förväntas lägga dessa redan otillräckliga resurser för att lära och vara stöd för andra 

sjuksköterskor (Gunnarsson, 2015).  

2.2 Employer branding    

Användandet av employer branding bygger på antagandet om att humankapitalet ger värde för 

organisationen och att organisationen genom skickliga investeringar i humankapitalet kan 

förbättra sin prestationsförmåga. Olika definitioner indikerar att employer branding involverar 

att, både internt och externt, belysa en klar bild av vad som gör organisationen unik i förhållande 

till konkurrenter, och bör således ange de unika aspekter som kan ses som fördelar under en 

anställning (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer brandings innebörd handlar om att hitta svar 

på frågor som “Varför ska jag söka arbete hos det här företaget?” “Varför ska jag stanna kvar 

som anställd här?” “Vad ger anställningen mig utöver en lön?”. Därmed bör arbetet med 

organisationens Employer brand ske systematiskt och betona de unika fördelarna med 

organisationen och den arbetsplats som erbjuds samt de aspekter av organisationen och dess 

kultur som tilltalar målgruppen (Falonius, 2010). Tidigare forskningsresultat visar på att 

employer branding och rekrytering är relaterade till varandra (Khalid & Tariq, 2015; Chhabra 

& Sharma, 2010). En organisation som använder employer branding har ett annat urval och 

således en annan rekryteringsprocess än en organisation som inte använder konceptet (Khalid 

& Tariq, 2015). Organisationer kan således använda sig av employer branding för att både 

rekrytera och behålla personal. Genom att integrera rekrytering, bemanning, utbildning och 

utveckling samt karriär under samma strategiska “paraply” kan det få en annan effekt än att 
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arbeta med var och en för sig (Backhaus & Tikoo, 2004). Andra fördelar som Kahlid och Tariq 

(2015) fann i sin studie var att organisationer som använde sig av employer branding gavs ökade 

chanser att få en större mängd sökande och konkurrenskraftig personal, lägre arbetsbelastning 

för att rekrytera personal, ett ökat organisatoriskt engagemang, bättre företagsprestation samt 

ökad arbetstillfredsställelse. Tidigare forskningsresultat visar på en annan intressant aspekt att 

belysa inom ramen för konceptet, nämligen att organisationens anseende och organisationens 

upplevda brand image (också kallat varumärkesimage) kan ha ett positivt samband med 

organisatoriskt engagemang bland de anställda (Khalid & Tariq, 2015) och försäkra sig om att 

de anställda engagerar sig i organisationens kultur och strategi (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Employer branding-arbetet utvecklar organisationens brand image och framhäver vad 

organisationen kan erbjuda intressenter som exempelvis de anställda och syftar till att ge 

organisationen en långsiktig strategi (Khalid & Tariq, 2015). Det är viktigt i processen av 

employer branding att kommunicera employer image till framtida medarbetare vilket gör valet 

av kommunikationskanal till ett strategiskt område. Det är således även av betydelse att EVP 

kommuniceras på rätt sätt till rätt målgrupp, eftersom investerad tid och pengar annars sannolikt 

inte kommer att generera i önskade resultat (Chhabra & Sharma, 2010). Om anställda får det 

de önskar från en organisation är sannolikheten att de stannar kvar högre, och vill de stanna så 

visar de dessutom större engagemang och organisatoriskt åtagande. Med hjälp av employer 

branding kan organisationer därför attrahera personal, kommunicera effektivt med dem och få 

dem att bibehålla sin lojalitet gentemot organisationen (Khalid & Tariq, 2015). Några olika 

attribut Chhabra och Sharma (2010) identifierade och som bör tas i beaktande av arbetsgivaren 

för att få individer att vilja arbeta på en arbetsplats var ersättning, karriärmöjligheter, 

varumärke, företagskultur, medarbetarskap, möjlighet till utveckling och utbildning, bra 

relation med kollegor och chefer, anställningstrygghet, uppskattning för det jobb de utför och 

tillhörighet. De olika attributen väger dock olika för olika människor och yrkesområden. Då 

potentiella medarbetare finner positiva aspekter av employer image skapas en ökad benägenhet 

att identifiera sig med organisationen, och dessa kommer sannolikt välja att söka medlemskap 

i organisationen för en strävan efter att uppfylla den egna självbilden (Backhaus & Tikoo, 

2004).  

2.2.1 Employer branding inom offentliga organisationer  

Många offentliga verksamheter har insett betydelsen av ett employer brand. Men det är dock 

inte helt ovanligt att det inte resulterar i annat än endast strategidokument som inte omsätts i 

praktiken. Hur man bör bygga upp ett starkt employer brand varierar stort mellan olika 
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organisationer. Vissa anser att ha en tydlig visuell identitet är av störst vikt medan andra hävdar 

att kommunikation skapar en framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Att vara tydlig kan göra 

organisationen synlig, men det är inte säkert att det gör organisationen intressant och attraktiv. 

Inte heller kommunikation kan ensamt bygga ett starkt employer brand. För att bygga 

framgångsrika employer brandings bör utgångspunkten vara den egna organisationen. 

Människor har oftast en uppfattning om en organisation, oavsett om de tidigare har besökt den 

eller ej. Oavsett om denna bild de fått är sann eller falsk styr den individers tycke och tänkande 

om organisationen. Dessa attityder styr sedan beteende och till exempel önskan om att få arbeta 

inom organisationen (Dahlqvist och Melin, 2010). Varje organisation inom offentlig sektor är 

förknippad med en rad olika associationer. Dessa associationer ger tillsammans en mer eller 

mindre bild av hur en organisation är uppbyggd och styrd. För att få potentiella medarbetare att 

dela bilden av organisationen med arbetsgivaren måste organisationen ha ambitioner att vilja 

påverka och därmed försöka kontrollera bilden av den egna verksamheten. Unikt för offentliga 

organisationer är det faktum att dessa är ekonomiskt styrda utifrån politikers val och inte lika 

mycket från deras egna resultat. Eftersom offentliga organisationer besitter begränsade 

finansiella resurser att styra sin verksamhet med, går mer tid åt att se till att hålla sig inom 

ramarna än att undersöka möjligheterna att öka intäkterna. En individs uppfattning av ett uttryck 

förändrar sig dessutom vanligtvis över en livstid. Till exempel är troligtvis uppfattningen av 

vad ordet ”oberoende” står för inte det samma när individen är 20 år som när han/hon är 40 år. 

Dock kan känslan av att vara ”oberoende” utgöra en värdering som en person har med sig 

genom hela livet (Ibid). De värderingar som nyutexaminerade sjuksköterskor och blivande 

sjuksköterskor har kommer sannolikt att följa dem genom hela livet och kommer vara svåra för 

en arbetsgivare att förändra. Vanligtvis har en generation, det vill säga en grupp människor som 

växer upp i liknande uppväxtförhållanden, liknande värderingar. För att kunna bygga upp ett 

starkt varumärke som attraherar en viss generation, blivande sjuksköterskor, är det av betydelse 

för organisationen att förstå vilka värderingar denna målgrupp har och hur kommunikation bör 

ske med målgruppen på ett tidsanpassat sätt. Tidigare i Sveriges historia var det inte ovanligt 

att offentliga organisationer dominerade marknaden på ett monopolliknande sätt genom 

styrningar från politiker. Idag är det istället få verksamheter inom den offentliga sektorn som 

inte har en direkt eller indirekt påverkan från konkurrenter. En sådan övergång sker sällan 

friktionsfritt, utan skapar vanligtvis en del stora svårigheter. Efter att ha varit verksamma i en 

miljö utan större konkurrens är det inte ovanligt att utvecklingstankarna riktas inåt i 

organisationen för att definiera organisationens kärnverksamhet, utan att reflektera över det 

som sker i omgivningen (Ibid). Det är i betraktarens ögon som värdet av ett varumärke ligger. 
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Vad som då kännetecknar ett starkt employer brand avgörs därför inte internt utan externt. Det 

är heller inte den egna organisationen som avgör vad ett starkt employer brand är, utan det är 

den målgrupp organisationen riktar sig till. För att få politikers, experters, 

intresseorganisationers och allmänhetens förtroende måste en organisation inom offentlig 

sektor visa på nytta och resultat. Det förutsätter synlighet och acceptans bland samtliga 

prioriterade målgrupper, och för att lyckas med det krävs att offentliga organisationer i 

framtiden blir allt mer lyhörda för intressenters behov och efterfrågan (Ibid).   

2.2.2 Employer Value Proposition  

Organisationens EVP syftar till att besvara frågan “Varför ska en begåvad person som jag välja 

att ta anställning i just den här organisationen?” (Falonius, 2010). Utvecklandet av en 

organisations EVP kräver en omfattande arbetsinsats, som i slutändan förhoppningsvis kommer 

vara värt både mödan och de ekonomiska resurser som krävts, eftersom tanken med EVP är att 

det ska resultera i en tydligare organisation både hos de anställda och omvärlden (Dyhre & 

Parment, 2013). Bell (2005) menar att en nyckelfaktor för att uppnå framgång bland 

organisationer som konkurrerar om exempelvis rekrytering, utveckling samt att behålla 

kompetenta medarbetare är just EVP. EVP handlar vare sig om nya kläder eller en ny logga 

utan snarare om att förstå sin organisation. Det viktiga är sanningsenligheten, varför grunden 

för EVP kan göras genom exempelvis medarbetarundersökningar (Dyhre & Parment, 2013). 

Förutom att EVP ska vara sant bör det också vara tydligt, särskiljande och konkret. Ett exempel 

på en stark företagskultur som återspeglar EVP är ”The IKEA Way”. Det har visat sig att ju 

mer utmärkande, tydlig och nischad en organisation vågar vara som arbetsgivare desto bättre 

respons kan de förvänta sig från medarbetarna. Att våga vara selektiv och attraherande för 

endast delar av arbetsmarknaden är därmed en central tanke för EVP. En organisations ”image” 

är ur ett sådant perspektiv väldigt viktigt. För att ta reda på hur omvärlden ser på organisationen 

som arbetsgivare kan fokusgrupper och enkätundersökningar utgöra exempel på bra verktyg för 

detta (Dalqvist & Melin, 2010; Dyhre & Parment, 2013). Det mest värdefulla för organisationer 

att lägga fokus på här är de så kallade icke-monetära dimensionerna, såsom exempelvis 

attraktivitet genom organisationskulturen. En organisation med ett starkt varumärke som anses 

attraktivt kan fungera som en stark drivkraft för människor att söka sig till organisationen 

eftersom det kan ge en känsla av stolthet och social status (Bell, 2005). Organisatoriska värden 

påverkar i sin tur exempelvis medarbetarnas engagemang (Malbašić, Marimon & Mas-

Machuca, 2016). Närmandet av formulerandet av EVP kan ses utifrån de tre dimensionerna 

identitet, profil och image. Identiteten utgörs av frågan ”Vilka är vi som organisation?”. Att 
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Figur 1. Dyhre och Parments (2013) IPI-modell som utgörs av Identitet, Profil och Image 

förstå organisationens identitet kräver en förståelse för hur de nuvarande medarbetarna ser på 

organisationen. Profilen handlar i sin tur om frågan ”Hur vill vi uppfattas som organisation och 

arbetsgivare?”. Den här delen av arbetet kan utgöras av att samla information om hur ledningen 

vill att organisationen ska uppfattas och är ofta mer framtidsorienterad eftersom ledningens bild 

av vart organisationen är på väg bör vara tydlig. Den tredje dimensionen Image utgörs av frågan 

”Hur uppfattas vi som arbetsgivare av omvärlden?”. Under den här processen handlar det om 

att ta reda på hur olika målgrupper i omvärlden, såsom potentiella framtida medarbetare, ser på 

organisationen som arbetsgivare. Dessa tre dimensioner bör överlappa varandra och skapar 

tillsammans modellen IPI (se figur 1).   

 

 

 

 

  

 

    

 

När profileringen stämmer överens med den verkliga identiteten skapas förtroende. Det handlar 

således som tidigare nämnt att kunna leva upp till den bild som målas upp. En smart arbetsgivare 

går därmed först ut internt och berättar om exempelvis externa kampanjer eller annonseringar. 

På så sätt kan den förstärkas av medarbetarna när kampanjen väl presenteras externt. Utifrån 

ovanstående kan arbetet med organisationens EVP gynnas av att formuleringen sker utifrån 

skärningen (området där de tre cirklarna går ihop) i modellen. På så vis kan organisationen 

förhoppningsvis fånga en del identitet, en del profil och en del image. En mix som 

förhoppningsvis speglar organisationen väl och samtidigt ses som attraktivt mot 

organisationens målgrupper (Dyhre & Parment, 2013).   

 



12 

 

2.2.3 Kritik mot Employer Branding  

Begreppet ”employer branding” är förhållandevis nytt, vilket innebär att forskningsområdet 

angående hur organisationer arbetar med att implementera konceptet är relativt outforskat. 

Eftersom konceptet endast studerats under en längre tid finns det begränsat antal studier som 

förklarar helheten av employer branding. Den här begränsningen genererar i att kritik gentemot 

konceptet endast kan finnes i begränsad mängd. Undersökningar (Khalid & Tariq, 2015) tyder 

på att organisationers arbete med employer branding och dess inverkan på anställda kan se 

väldigt olika ut från organisation till organisation. För en organisation kan employer branding 

tyckas bidra till just ett ökande intresse från potentiella medarbetare, mindre arbete i 

rekryteringsprocessen, ett ökat organisatoriskt engagemang, förbättrad arbetstillfredsställelse 

etcetera. Samtidigt, som tidigare nämns, är det inte heller ovanligt att det inte resulterar i något 

annat än strategidokument, som inte omsätts i praktiken (Dahlqvist & Melin, 2010). Konceptet 

kan också ge helt andra effekter, såsom exempelvis extra arbete och inte alls ge ett positivt 

resultat på varken medarbetare eller organisationen som helhet (Khalid & Tariq, 2015). Om 

employer branding utformas på fel sätt och exempelvis inte utgår från den fysiska 

organisationen får denne troligtvis svårigheter med att matcha och uppfylla det som tidigare 

utlovats och tappar på så vis sin trovärdighet (Dyhre & Parment, 2013). Ett stort problem med 

employer branding är att arbetsgivaren själv många gånger har en vision om hur organisationen 

ska uppfattas. Likaså kan arbetsgivaren genom att tvinga fram en organisationskultur och ta för 

givet att medarbetarna känner sig villiga att alltid representera organisationen oavsett arbetstid 

eller fritid, anses försöka kontrollera medarbetarnas fria vilja, tanke och uttryck. Att inte 

utveckla organisationens employer brand internt, och således inte heller få med sig 

medarbetarna, kan snarare resultera i mer skada än nytta för organisationen (Schultz, 2003).  

2.3 Lärande i arbetslivet  

Som Ellström (1992) skriver kan lärande ske inom både positiv och negativ bemärkelse. Ur den 

positiva synvinkeln kan lärande anses främja individens utveckling. Negativa konsekvenser 

som lärande kan orsaka individen är exempelvis passivisering, underordning eller 

dekvalificering. Idag tycks inte kunskap längre vara det som avgör viktiga beslut, exempelvis 

vilken organisation man känner sig lockad att söka sig till. Istället kan status och attraktiva 

varumärken utgöra en ack så viktig del av människors val. Lärande i arbetslivet anses inte längre 

vara något modernt. Även om många chefer verkar vara positiva till denna typ av utveckling 

bortprioriteras den här typen av utveckling många gånger bland annat på grund av den tidspress 

som ofta genomsyrar arbetet i en organisation (Tengblad, 2003). När en organisation ska ta 
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beslut om att kompetensutveckla medarbetare är det av betydelse att denna utveckling utformas 

efter organisationens egna behov. För att uppnå effektivitet i de här typerna av insatser är det 

också av betydelse att de deltagande medarbetarnas nuvarande kompetens tas med i 

utformandet av kompetensutvecklingsinsatser, liksom vad deltagarna själva efterfrågar (Dalin, 

1987). Således är det viktigt att vara medveten om att deltagarna inte är oskrivna blad, utan 

snarare besitter kunskaper, föreställningar och erfarenheter av arbetslivet som de tar med sig. 

Det är också av betydelse att det teoretiska innehållet i insatsen knyts samman med deltagarnas 

vardagliga arbetsuppgifter (Ellström, 1992; Lagrosen, Lundh, Snis & Nehls, 2010). Beslut bör 

i största möjliga mån tas utifrån rationella underlag. Dock visar forskning att 

kompetensutbildningsinsatsers innehåll i stora drag inte grundar sig i rationella beslut 

(Ellström, 1992; Lundmark, 1998). Som det teoretiska lärandets motsats är det praktiska 

lärandet det lärande som avser formen att lära genom utförande, ”learning-by-doing”. En 

kombination av dessa olika typer av lärande är av betydelse (Ellström, 1992; Lagrosen et al., 

2010). Innan högskolereformen år 1977 var sjuksköterskeutbildningen utformad efter John 

Deweys pedagogik ”mäster-lärling”, där handledare användes för att visualisera yrkets 

värderingar, innehåll och kunskap. Reformen resulterade bland annat i en mer teoretisk 

utbildning (Lagrosen et al., 2010).   

2.4 Attributionsteori  

Attributionsteori kan delas upp i inre och yttre (interna och externa) påverkningsfaktorer. De 

inre och yttre faktorerna kan styra människors preferenser och därigenom förklara om 

medarbetare eftersträvar inre eller yttre drivkrafter (Olve & Samuelsson, 2008). 

Attributionsteorin kan även förklaras som att den undersöker varför individer tar de beslut de 

gör och har de åsikter de har. En grundläggande fråga kan sägas handla om “är besluten 

resultatet av inre eller yttre miljöpåverkans-faktorer?”. Attributionsteori fokuserar på de 

kognitiva processerna. I situationer, som vid befordringsmöjligheter och utveckling, är det 

mycket möjligt att attribution spelar en stor roll. I själva verket kan de attributionella 

uppfattningar vara viktigare än objektiva villkor (Daley, 1998). Weiner (1985) konstaterar att 

en individs motivation även påverkas av känslor. Om en individ upplever motgångar påverkar 

detta dennes motivation och hur denne kommer att hantera liknande uppgifter i framtiden. 

Beroende på vad som driver individen kan olika scenarion vara att individen inte kommer 

försöka sig på uppgiften igen, och kanske rentav slutar helt, eller avstår att utvecklas trots att 

det går dåligt. Den bästa formen av motivation är när individen fortsätter att öva och utveckla 
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sig även om den utfört en uppgift bra. När en individ klarar eller misslyckas i ett utförande är 

det de interna faktorerna som har inflytande på självkänsla och stolthet.  

2.5 Word-of-mouth  

Som tidigare nämnt kan det enligt Sovina & Collins (2003) underlätta för en arbetsgivare att 

kommunicera organisationens employer brand genom dess medarbetare. Därmed blir det av 

betydelse för vilken typ av information som kommuniceras om arbetsgivaren, både internt och 

externt. WOM är ett synsätt som belyser detta fenomen. WOM kan beskrivas som 

kommunikation från konsument till konsument och kan generellt ses som det informella utbytet 

av exempelvis erfarenhets-relaterad information mellan konsumenter. Tidigare forskning visar 

att positiv och negativ WOM kan ha en asymmetrisk inverkan på känslor och attityder. Med 

andra ord reagerar konsumenter olika på positiv och negativ WOM (Martensen & Grønholdt, 

2016). Att upprätta ett uppriktigt och sanningsenligt employer branding kan enligt Rampl och 

Kenning (2012) fastställas av nöjda medarbetare genom WOM. Exempel på hur organisationen 

kan upprätthålla nöjda medarbetare är att löften som ges medarbetaren i ett tidigt skede av 

anställningen faktiskt uppfylls (Rampl och Kenning, 2012). Från tidigare forskningsresultat 

(Martensen & Grønholdt, 2016) är det tydligt att känslor är av relevant betydelse för hur 

omvärlden ser på organisationen. Den negativa informationen konsumenterna får om en 

produkt eller en organisation påverkar inte direkt deras rationella tänkande, utan snarare 

indirekt genom negativa känslor. Resultat från tidigare forskning visar också att positiv WOM 

har en stark och direkt positiv inverkan på positiva känslor. Samtidigt visar forskningen på att 

positiv WOM kan ha en större effekt än sociala normer på exempelvis attityder och negativ 

WOM har samma påverkan som sociala normer (Martensen & Grønholdt, 2016).     

2.6 Organisatorisk attraktivitet  

Resultat av tidigare studier (Gomes & Neves, 2011) visar att organisationens attraktivitet kan 

utgöra en nyckelvariabel i avgörandet om en potentiell medarbetare kommer att intressera sig 

för organisationen eller inte. Enligt Rampl och Kenning (2012) kan personliga och emotionella 

erfarenheter och interaktioner med en organisations anställda (till exempel i affärsmiddagar 

eller liknande) bidra till att kommunicera fördelaktiga egenskaper av organisationens employer 

brand personlighetsdrag effektivt, och ökar i sin tur employer brandings påverkan och 

attraktionskraft som arbetsgivare. Åteg, Hedlund och Pontén (2004) redogör för olika attribut 

som kan påverka en organisations attraktivitet. Åtta av dessa undersöks vidare i föreliggande 
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studie2 (se kap 3.2.1). Dessa är: ledarskap, lön, stimulans, lojalitet, status, arbetstid, fysisk 

aktivitet och relationer.   

2.6.1 Ledarskap  

Ledarskap avser, enligt Åteg et al. (2004), förutom hur förtroende och kommunikation fungerar 

mellan ledning och anställda också information. Informationen syftar på att de anställda får veta 

vad som sker inom organisationen. Förtroende kan innebära att ledning delegerar ansvar och 

befogenhet, vilket ger de anställda (medarbetarna) en känsla av delaktighet och inflytande, 

vilket kan resultera i att ledningen får tillbaka samma förtroende från personalen som de själva 

visat genom att delegera. Dyhre och Parment (2013) betonar vikten av att som arbetsgivare ha 

förmågan att kunna, och vilja, förmedla helheten och vilken nytta organisationens produkter 

eller tjänster kan göra för både andra och dem själva.  Om ledare lägger mindre vikt vid det 

egna ändamålet kan större fokus läggas på andra människor och på så vis sätts det kollektiva 

framför de egna behoven. Med andra ord kan det sägas att ett större syfte (kollektivet) uppmanar 

att prioritera och lägga fokus på andra människor och organismer (Zheng & Muir, 2015).  

2.6.2 Lön  

Lön innebär den överenskomna monetära ersättning som ges för att arbetet utförs. 

Betydelsefulla faktorer kan vara lönens nivå, dess möjlighet till försörjning och att den är 

successivt ökande. Tidigare undersökningar indikerar att det finns de som anser att en hög lön 

inte är av så stor betydelse, utan att det snarare är arbetsplatsens trivselfaktor och att ha bra 

kollegor som är desto viktigare. Samtidigt menar andra att en hög lön kan kompensera för ett 

tråkigare arbete (Åteg et al., 2004). Undersökningar indikerar att aspekter av framtidens 

medarbetare inte skiljer sig speciellt mycket från tidigare. Några av de få skillnader som ändå 

funnits tyder på att betydelsen av löneökning ökar medan inte lika stor vikt läggs vid 

immateriella aspekter, såsom exempelvis ett intressant arbete, prestation, medarbetare eller att 

hjälpa andra, i valet av arbetsgivare (Kuron, Lyons, Schweitzer & Ng, 2015)  

2.6.3 Stimulans   

Stimulans handlar om den tillfredsställelse som medarbetaren upplever genom att utföra sitt 

arbete. Det kan exempelvis handla om ett utmanande arbete, som leder till att medarbetaren 

känner att han/hon måste anstränga sig och använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

för att lösa arbetsuppgifter. För att utmaningen ska vara attraktiv är det dock viktigt att 

medarbetaren kan lyckas, även om det inte bör vara för enkelt. Det kan även vara av vikt att 

                                                 
2 I denna uppsatsen syftar uttrycket ”föreliggande studie” hädanefter till uppsatsens enkätundersökning. 
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medarbetaren har chans till personlig utveckling, att denne får ut något för egen del. Därmed är 

det också av betydelse att arbetet är intressant. Personliga utvecklingsplaner blir allt mer 

vanligare, och utgör kanske en förutsättning för att unga medarbetare ska känna sig bekräftade 

och ha motivation att utvecklas. Personliga utvecklingsplaner är å andra sidan något som kräver 

mer engagemang från chefer. Chefer som inte bara ser till generella arbetsprestationer utan även 

till individen. I slutändan handlar det om förmågan att kunna coacha fram medarbetaren att 

formulera sina egna ambitioner och mål (Åteg et al., 2004).    

2.6.4 Lojalitet  

Lojalitetsdimensionen innebär att känna lojalitet, både med exempelvis organisationen och med 

kollegor (Åteg et al., 2004). Samtidigt menar Dyhre och Parment (2013) att den nya 

generationen främst känner lojalitet till sig själva och sina nära. Enligt Åteg et al. (2004) avser 

lojalitet med företaget bland annat att medarbetaren ställer upp på och för organisationens 

verksamhet.  Lojaliteten mellan kollegor kan i sin tur innebära att ställa upp för varandra.  

2.6.5 Status  

Status i sin tur innefattar dimensioner som stolthet och framgång. Stolthet kan upplevas både 

utifrån medarbetarens egen arbetsprestation och organisationens framgång. Om arbetet kan leda 

till framgång, till exempel inom organisationen eller inom branschen, är det ytterligare en 

dimension som kan bidra till organisationens attraktivitet (Åteg et.al, 2004).   

2.6.6 Arbetstid  

Dimensionen arbetstid utgörs av den tid som den anställde är på arbetet. Exempelvis 

utformningen av arbetstid; påverkansmöjligheter, fasta arbetstider etcetera. 

Påverkansmöjligheterna för arbetstiderna inkluderar saker som omfattning, fördelning över en 

viss period, flexibilitet och att kunna ta ut ledighet. Beroende på exempelvis intressen och 

livssituation kan skiftarbete eller balans mellan arbete och fritid utgöra viktiga faktorer i 

organisationens attraktivitet och valet av arbetsgivare (Åteg et al., 2004). Dyhre och Parment 

(2013) redogör för att balans i livet är något som blir allt mer viktigt, men att behoven ser olika 

ut för olika människor. Något som kan utgöra svårigheter för arbetsgivaren eftersom det gäller 

att veta vad de olika medarbetarna efterfrågar. Dagens arbetsgivare bör dock inse och acceptera 

att medarbetarna eftersträvar individuell balans mellan livets olika komponenter.   

2.6.7 Fysisk aktivitet  

Enligt Åteg et al. (2004) innebär fysisk aktivitet att det ingår kroppslig aktivitet i 

arbetsuppgifterna. Hälsosam belastning blir därmed en viktig del i arbetets utformning. Med 

hälsosam belastning menas att den fysiska aktivitetens nivå ska vara sådan att den anställde mår 
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bra och den inte orsakar arbetsskador. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra 

arbetsmiljö på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2017). Att organisationen tillhandahåller 

modern utrustning för arbetsuppgifterna, så som maskiner, verktyg och annan kringutrustning, 

och som på så vis ger goda förutsättningar för att kunna utföra arbetet med god kvalitet, hög 

produktivitet och hälsosam arbetsbelastning är en annan viktig faktor gällande den fysiska 

aktiviteten. Modern utrustning behöver inte innebära att den är ny, men den ska ha de kvaliteter 

som motsvarar ny utrustning (Åteg et al., 2004).    

2.6.8 Relationer  

Relationer innebär hur det sociala samspelet fungerar i organisationen. Det kan exempelvis 

handla om att ge stöd och empati, att hjälpas åt, att det finns en laganda, ett umgänge, samarbete, 

en rättframhet och öppenhet. Att ge stöd till varandra kan göras genom att verbalt eller praktiskt 

vis stötta varandra. Att visa empati kan visa sig genom att bry sig om varandra som människor, 

och hjälpas åt kan handla om att underlätta för varandra. Lagandan är också en viktig del i sig. 

Att det finns en känsla av tillhörighet. Känslan av samarbete kan skilja sig något från känslan 

av laganda. Det kan exempelvis innebära att flera personer löser en arbetsuppgift tillsammans. 

Samarbete kan ske utan att vi-känslan uppstått, vilket istället utgör känslan av laganda. 

Öppenhet handlar om att informationen och kommunikationen fungerar på så sätt att alla är 

informerade och får ta del (Åteg et al., 2004). Bakker och Demerouti (2008) skriver om hur 

positiva, eller negativa, erfarenheter kan överföras från en anställd till en annan. Om kollegor 

därför påverkar varandra med sitt engagemang för arbetet förbättras förutsättningar att prestera 

bättre som ett team. Således, engagerade medarbetare som kommunicerar sin optimism, 

positiva attityder och proaktiva beteenden till sina kollegor, skapar ett positivt team-klimat, 

oberoende av de krav och resurser som dem utsätts för.   

Gomes och Neves (2011) menar att Human Resource Management bör ha i åtanke att 

potentiella medarbetare kan lägga vikt vid organisatoriska attribut liksom vid det karaktäristiska 

för det utbjudna arbetet. Bakker och Demerouti (2008) gör ett antagande om att jobbresurser 

såsom socialt stöd från kollegor och chefer, feedback prestanda, skicklighet variation och 

autonomi, startar en motiverande process som leder till engagemang för arbetet, och följaktligen 

till högre prestanda.  

 

 



18 

 

Figur 2. Modellen redogör för påverkansfaktorer som offentliga organisationer bör ha i åtanke inom arbetet för dess employer 

brand, då målet är att attrahera potentiella medarbetare och/ eller behålla nuvarande anställda. Modellen läses enligt pilarna. 

Analysmodellen är framtagen av författarna.  

2.7 Analysmodell 

 

 

 

 

  

 

 

 

Modellen redogör för påverkansfaktorer som offentliga organisationer bör ha i åtanke inom 

arbetet för dess employer brand, för att på så vis lyckas attrahera rätt människor med rätt 

kompetens för att slutligen kunna rekrytera dessa till organisationen, alternativt behålla redan 

värdefulla medarbetare inom organisationen. För att attrahera rätt målgrupp till organisationen 

krävs att arbetsgivaren anses som attraktiv av dess omvärld.  

Därmed tar modellen sin utgångspunkt i employer branding och offentliga organisationer. 

Employer branding beskriver hur en organisation kan arbeta med sin attraktivitet. Offentliga 

organisationers arbete med dess employer brand bör ta hänsyn till de begränsningar och 

utmaningar offentliga organisationer ställs inför. Därmed kan EVP utgöra en betydande del av 

organisationens employer brand. Utifrån employer branding inom offentliga organisationer kan 

olika attribut för organisatorisk attraktivitet identifieras. Den organisatoriska attraktiviteten i 

sin tur avgör vilken typ av WOM som sprids till omvärlden. Känslan av huruvida arbetsgivaren 

kan leva upp till sina löften (EVP) skapar därmed positiva eller negativa upplevelser. Dessa 

upplevelser genererar känslor om arbetsgivaren, som alltså kan vara både positiva och negativa. 

Dessa känslor kan sedan bli betydande för vilken typ av WOM som sprids. WOM kan dessutom 

betraktas utifrån attributionsteori och/eller fenomenet lärande i arbetslivet. Attributionsteorin 

kan användas i syfte att förklara de olika attributen och varför de värderas som de gör, genom 

att belysa hur vissa människor styrs av yttre faktorer medan andra styrs av inre faktorer. Utifrån 

lärande i arbetslivet kan delar av en organisations arbete med employer branding kritiseras. 

Således kan det få effekter för huruvida en arbetsgivare anses attraktiv eller ej. När WOM 
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skapas kan dessa ha inverkan för hur pass attraktiv arbetsgivaren anses vara av omvärlden, som 

exempelvis potentiella medarbetare och redan anställda. Förhoppningsvis anses 

organisationens employer brand attraktivt och kan på så vis resultera i lyckade rekryteringar 

alternativt behålla redan anställda.  
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3. Metod  

I studiens metodkapitel presenteras först val av ämne. De metoder som använts för studiens 

datainsamling presenteras och redogörs sedan för. Därefter avslutas kapitlet med 

forskningsetik och metodkritik.   

3.1 Val av ämne 

Uppsatsens fokusering på employer branding motiveras av att organisationer idag står inför en 

stor utmaning att attrahera potentiella framtida medarbetare och kompetenta medarbetare. 

Employer branding utgör ett aktuellt område och är något som allt fler organisationer anammar, 

det privata näringslivet liksom offentliga organisationer. Offentliga organisationer har som 

tidigare nämnt andra finansiella förutsättningar än det privata näringslivet, vilket är ytterligare 

en anledning till att employer branding valdes som huvudområde för denna uppsats. Dessutom 

är employer branding inom den offentliga sektorn relativt outforskat inom den akademiska 

sfären. Det fanns en tanke om att medarbetare inte alltid värderar hög lön som det enda viktiga 

attribut vid val av arbetsgivare, och därmed inkluderades också EVP i den teoretiska 

referensramen eftersom det ur detta perspektiv inte är de nya och exklusiva som utgör 

huvudfokus.  

3.2 Val av metod  

3.2.1 Undersökningsstrategi  

Studien tar en deduktiv ansats eftersom insamling av empiri utgår från befintlig teori (Bryman 

& Bell, 2013). Uppsatsens studie ämnar utgöras av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod, genom 1. fokusgruppsintervju, och 2. enkätundersökning. En metodkombination ger 

förutsättningar för exempelvis ökad träffsäkerhet, en mer fullständig bild samt möjlighet att 

kunna kompensera för eventuella svagheter eller snedvridning (Denscombe, 2009). Enligt 

Alvehus (2013) handlar den kvalitativa forskningsmetoden om att tolka. Poängen med den 

kvalitativa forskningen är att bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen, vilket är 

fokusgruppsintervjuns syfte. Bidraget i sig handlar om att utöka det tolkningsförråd som sedan 

tidigare finns tillgängligt. Med andra ord kan det sägas innebära tolkningar av ett fenomen som 

säger något av vikt för andra som också är intresserade av fenomenet. Kvalitativ forskning kan 

generellt sett sägas handla om att utveckla sättet att betrakta vår omvärld och bidra med en mer 

nyanserad förståelse av den. Intervjuer, observationer och etnografi är vanliga metoder inom 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Av den här anledningen utgjordes denna studies 

förundersökningsmetod av en fokusgruppsintervju. Den kvantitativa metoden i sin tur utgår 

vanligtvis från en teori som sedan prövas genom ny data. Kvantitativ metod används ofta för 
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att kunna mäta och generalisera. Att använda den kvantitativa metoden kan underlätta att få en 

överblick av skillnader och likheter, och att kategorisera mellan de olika svar som ges. Metoden 

kan ge generell statistik och olika indikatorer för vad människor tycker, om tidigare upplevelser 

samt hur situationer påverkas av olika beteenden (Bryman & Bell, 2013). Av dessa anledningar 

utgörs studiens huvudsakliga metod av en survey i form av enkätundersökning. I en 

metodkombination kan kontrasterande metoder användas som ett sätt att föra analysen framåt, 

där en metod används för att skaffa fram information åt en annan (Denscombe, 2009), som i 

den här studien utgörs av en fokusgruppsintervju. Som också Bryman och Bell (2013) redogör 

för kan en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ge en bättre och mer fullständig 

förståelse av det studerade problemet. Innan enkätundersökningen skickades ut till 

respondenterna genomfördes en pilotundersökning av enkäten för att undvika eventuella 

snedvridningar och säkerställa att frågorna i formuläret uppfattades rätt. Fördelar med 

pilotundersökningar är något som Kvale och Brinkmann (2014) betonar, för att på så sätt 

kartlägga de viktigaste aspekterna av valt område, och testa hur enkätfrågorna uppfattas. På så 

sätt kunde eventuella missförstånd och svagheter förebyggas och rättas till innan 

enkätundersökningen skickades ut till urvalsgrupperna.  

3.2.2 Undersökningsdesign  

Bryman och Bell (2013) skiljer på fem olika undersökningsdesigner, varav tvärsnittsdesign, 

också kallat surveydesign, är bäst lämpad för den här uppsatsens studie eftersom syftet var att 

kunna mäta olika attributs inverkan på arbetsgivarens attraktivitet. Tvärsnittsstudier innebär 

ofta att forskaren gör undersökningar med hjälp av enkäter (survey) och strukturerade intervjuer 

(fokusgruppsintervju). Den här studiens förundersökningsmetod utgjordes av en 

fokusgruppsintervju (se kapitel 3.2.1). Resultaten av fokusgruppsintervjun låg sedan till grund 

för enkätfrågorna. Den som tillämpar tvärsnittsdesign är intresserad av variation (Bryman & 

Bell, 2013), vilket även var fallet i föreliggande studie. För att uppnå variation inkluderade 

studiens enkätundersökning två olika perspektiv; legitimerade sjuksköterskor respektive 

sjuksköterskestudenter.  En variation kan som Bryman och Bell förklarar (2013) bara skapas 

om mer än endast ett fall studeras.  

3.3 Datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa metoden avser att kunna ge en bild kring ett fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

Fokusgruppen användes därför i syfte att identifiera de attribut som troligtvis har störst inverkan 

på huruvida sjuksköterskor anser att en arbetsgivare är attraktiv eller ej. En alternativ metod 

användes i den här studien för att bygga vidare på den information som redan hade inhämtats 



22 

 

med hjälp av den inledande metoden: fokusgruppintervjun (Denscombe, 2009). Därefter låg 

resultaten från fokusgruppsintervjun till grund för utformningen av enkätfrågorna. Enkäten 

skickades ut till urvalsgrupperna som bestod av dels legitimerade sjuksköterskor som 

genomgått eller just nu genomför det kliniska basåret vid Skaraborgs sjukhus (SkaS) och dels 

sjuksköterskestudenter vid termin fem och sex, Högskolan i Skövde. Genom att sedan applicera 

en enkätundersökning som uppsatsens huvudsakliga studie var förhoppningarna att kunna få ett 

överförbart resultat till andra motsvarande och liknande organisationer.  

3.3.1 Fokusgruppsintervju  

Inför den kvantitativa survey-undersökningen valde författarna att genomföra en 

förundersökning i form av en mindre gruppintervju, fokusgrupp (se bilaga 1 för intervjuguide). 

Syftet med fokusgruppsintervjun var att identifiera vilka attribut målgruppen värderar högst i 

valet av arbetsgivare. Fokusgruppen bestod av tre deltagare och beräknades ta 20-30 minuter 

att genomföra, vilket deltagarna informerades om i samband med en första kontakt. Intervjuns 

innehåll utgick från de dimensioner av attribut som Åteg et al. (2004) presenterar i modellen 

”Attraktivt arbete”. Den primära anledningen till att fokusgruppsintervjun utgick från Åteg et 

al. (2004) var för att författarna såg en fördel med att ge deltagarna ett avgränsat område att 

diskutera, för att på så sätt komprimera ett stort och komplext område som innefattar många 

olika attribut och vinklar. Den här avgränsningen togs sedan i beaktande och redogjordes för i 

kapitel 6. Genom att använda fokusgruppsintervju kunde författarna erhålla en större förståelse 

för vilka attribut som ansågs attraktivt och motsatt.  Som Bryman och Bell (2013) skriver är 

fokusgrupper till för att deltagarna kan diskutera frågor tillsammans med andra i en grupp. En 

fördel med fokusgruppsintervjuer är att deltagare därmed gemensamt kan identifiera olika 

attribut som kan vara viktiga för sjuksköterskor att beakta vid val arbetsgivare. Därmed valde 

författarna att inkludera tre respondenter; varav en legitimerad sjuksköterska och två 

sjuksköterskestudenter. Författarna stämde av tid och plats med deltagarna för 

fokusgruppsintervjun. Tid och plats anpassades efter deltagarnas önskemål, och resulterade i 

att fokusgruppsintervjun hölls under skoltid i högskolans lokaler. För att minimera risken för 

att deltagarnas diskussion och svar skulle påverkas av författarnas närvaro vid intervjun tog 

författarna ett steg tillbaka och lämnade över viss del av kontroll till deltagarna. På så sätt kunde 

deltagarna förhoppningsvis känna sig trygga och bekväma med att diskutera viktiga frågor 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom fokusgruppsintervjun endast tjänade syftet att identifiera de 

åtta främsta attributen för yrkesgruppen valde författarna att endast föra anteckningar av 

deltagarnas diskussion samt att i efterhand erhålla deltagarnas egna anteckningar och 
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rangordning av de olika attributen, något som deltagarna gav sitt samtycke för vid intervjuns 

slut. Urvalet till intervjun gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Dessa tre deltagare valdes 

utifrån deras nuvarande/framtida profession som sjuksköterska. Deltagarna fick i slutet av 

intervjun göra en individuell rangordning av de åtta dimensioner de själva ansåg värdefulla i 

valet av arbetsgivare. Som ett resultat av denna rangordning kunde författarna sedan identifiera 

de åtta attribut som målgruppen gemensamt värderade högst i valet av arbetsgivare. Dessa åtta 

attribut utgjorde sedan grunden för utformningen av enkätfrågorna. Utifrån information som 

framkommit vid fokusgruppsintervjun kunde survey-undersökningens formulär utesluta vissa 

attribut inom de identifierade dimensionerna som Åteg et al. (2004) menar kan utgöra ett 

attraktivt arbete. Dessa uteslutna attribut är av sådan karaktär att de inte kan eller bör anses 

relevanta för sjuksköterskor utan en längre tids arbetslivserfarenhet inom yrket, vilket vår 

målgrupp inte kan antas besitta utifrån det urval som gjorts. Den huvudsakliga anledningen till 

att författarna valde att endast fokusera på de åtta främsta attribut i utformningen av survey-

undersökningen var att hålla frågeformuläret så kort och koncist som möjligt, för att på så vis 

förhoppningsvis få en högre svarsfrekvens än vad troligtvis ett längre formulär genererat i 

(Bryman & Bell, 2013) samt den begränsade tid som fanns att tillgå.  

3.3.2 Enkätundersökning  

Resultaten av fokusgruppsintervjun låg till grund för utformandet av enkätundersökningens 

frågor. De åtta främsta attribut utifrån fokusgruppsintervjun undersöktes vidare genom 

enkätundersökningen (se bilaga 2 och 3) bestående av högstrukturerade frågor och 

svarsalternativ utmed en sjugradig likertskala (7= instämmer helt, 1= inte alls). Anledningen 

till att en sjugradig likertskala användes i enkätundersökningen, istället för en femgradig, var 

för att ge respondenterna möjlighet att vara så konkreta som möjligt i uppskattningen. I en 

femgradig skala kan skillnaderna mellan värdena (1-5) upplevas som för snäva. Med en 

sjugradig skala gas möjlighet till en bredare åsiktsgrad (Bryman & Bell, 2013). Enkäten 

behandlade även områdena kliniskt basår och WOM. Enkäten utformades genom webbsidan 

Webbenkäter (webbenkater.com). Enkäten skickades till de båda respondentgrupperna under 

samma vecka via mail. Enkäten distribuerades till de legitimerade sjuksköterskorna vid SkaS 

via organisationens Human Resources-avdelning (HR-avdelning) och till studenterna via 

programansvariga för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.  När enkäten var 

avslutad fördes data över från Webbenkäter till analysprogrammet SPSS där data analyserades 

till tabeller tema för tema. Författarna valde sedan att huvudsakligen presentera data i 

stapeldiagram. Dessa stapeldiagram utformades i programmet Excel. Anledningen till detta 
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tillägg av presentation av empiri i form av diagram gjordes i hopp om att underlätta för läsarens 

förståelse för data (Denscombe, 2009). 

3.3.3 Val av respondenter  

Studien genomfördes på ett bekvämlighetsurval. I undersökningens val av respondenter 

inkluderas de sjuksköterskor vid SkaS som genomgått det kliniska basåret, de som just nu 

genomgår det och sjuksköterskestudenter under termin fem och sex vid Högskolan i Skövde. 

Angående enkäten är det i surveysammanhang desto bättre ju fler som ingår i studien. Ju fler 

respondenter som ingår, desto mindre sannolikt är det att resultatet blir snedvridet (Denscombe, 

2009),vilket är en anledning till att enkätundersökningen inkluderade sjuksköterskestudenterna. 

Enligt Denscombe (2009) bör urvalet inte omfatta färre än 30 personer. Surveys används 

vanligtvis till mindre undersökningar, som ofta omfattar mellan 30 och 250 fall. 

 Enkätundersökningen skickades totalt ut till 173 individer och svarsfrekvensen låg på 37 

procent. Enkäten distribuerades till 70 legitimerade sjuksköterskor vid SkaS, varav 34 

responderade enkätundersökningen, och 103 sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde, 

varav 29 responderade enkätundersökningen.  

3.4 Bortfallsanalys  

Liksom Denscombe (2009) påvisar finns det alltid en risk att urvalsramen är ofullständig. 

Exempelvis kan undersökningar “missa” personer under 18 år, och inte heller få med personer 

över 18 som av olika anledningar saknar “rösträtt”. Likaså baserades föreliggande studies 

resultat endast på dem som fullföljt, dem som just nu går det kliniska basåret och 

sistaårsstudenter (termin fem och sex) vid sjuksköterskeutbildning. Studien inkluderar alltså 

inte dem som av olika anledningar valt att avbryta basåret innan “slutdatum” liksom personer 

som efter genomgått basår valt att avsluta sin anställning, och kan på så vis utebli vissa 

förklaringar och attribut för vad en attraktiv arbetsgivare bör kunna erbjuda. Samtidigt är det 

också av vikt att urvalet inte är föråldrat, vilket om så är fallet kan generera i en snedvriden 

urvalsgrupp. Därmed kan det argumenteras för att den grupp som inte fullföljt det kliniska 

basåret och således heller inte avslutat det inte bör inkluderas i studien, eftersom de inte är av 

väsentlig betydelse. Den relevanta frågan att ställa sig bör således snarare vara om den uteblivna 

gruppens svar sannolikt hade skilt sig markant från dem som inkluderades, vilket i studiens fall 

inte tros vara sannolikt. (Denscombe, 2009). Studiens enkät skickades ut till totalt 173 individer, 

varav 64 responderade enkäten. Därmed kan en svarsfrekvens utläsas på 37 procent. Orsaker 

till bortfallet kan tänkas bero på att individer i urvalsgruppen inte sett mailet innan enkätens 

tidsgräns gått förbi, att de sett mailet men glömt av att respondera innan tiden gått ut, alternativt 
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inte varit intresserade av att delta i studien (Bryman & Bell, 2014). Ingen påminnelse 

förmedlades till urvalsgruppen, vilket kunde ha ökat svarsfrekvensen. Författarna anser dock 

att en ökad svarsfrekvens inte skulle genererat i nämnvärda skillnader för resultatet 

(Denscombe, 2009). Ett visst bortfall kan även förklaras genom ett reducerat intresse efter att 

enkäten påbörjats av respondenten. En annan orsak kan utgöras av att respondenten av misstag 

stängt ner svarsformuläret, eftersom det kan tänkas att respondenten inte uppmärksammat den 

individuella registreringskod som ges i formulärets början och som krävs för att återuppta 

avbrutet formulär. I det informationsbrev som bifogades enkäten kunde det förtydligats 

angående ovanstående.   

3.5 Dataanalys  

Analysen utgjordes av typen univariat analys vilket innebär att en variabel i taget analyseras. 

För att på ett lättöverskådligt sätt redovisa studiens data presenteras denna i uppsatsens 

empiriavsnitt genom huvudsakligen stapeldiagram. För att kunna ge en ytterligare överskådlig 

bild av data placerades den insamlade data i stapeldiagram. Som Bryman och Bell (2013) 

skriver är stapeldiagram relativt enkla att läsa och förstå, då varje stapel representerar de antal 

som hamnar i respektive kategori. Stapeldiagrammet som presenterar datan i empiri-avsnittet 

visar skillnaden mellan den totala procentsatsen av alla respondenter som påbörjat studien, med 

andra ord inkluderas också de som valt att avbryta enkäten i förväg. Denna stapel ställs emot 

en annan stapel som visar procentsatsen av de som faktiskt svarat på respektive fråga. För att 

underlätta för läsaren valde författarna att presentera endast dessa stapeldiagram och 

beskrivande text i empiriavsnittet. Frekvenstabeller redovisas därför i bilaga 4. Frekvenstabell 

syftar till att visa antalet personer och den procentuella andel personer som hör till var och en 

av de kategorier som finns för den aktuella variabeln. Dataanalysen byggdes delvis även upp 

av mått på centraltendenser såsom aritmetiskt medelvärde, medianvärde och 

standardavvikelsen. Standardavvikelsen är en form av spridningsmått, vilket är ett sätt att mäta 

svarens vidd. Standardavvikelsen utgörs av den genomsnittliga variationen kring ett 

medelvärde (Bryman & Bell, 2013). Mått på centraltendensen och spridningsmått applicerades 

endast på frågan om rankning. Genom att presentera både medianvärde och medelvärde var 

författarnas förhoppning att ge läsaren möjlighet till en mer verklighetstrogen bild för hur de 

olika attributen värderas i relation till varandra, eftersom studien genomfördes på en relativt 

liten population.   
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3.5.1 Tillförlitlighet och pålitlighet  

Genom att betrakta ett fenomen ur fler än ett perspektiv ökar trovärdigheten. Då föreliggande 

studie utgjordes av en metodkombination togs samtliga fyra aspekter i beaktning; tillförlitlighet, 

pålitlighet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet grundar sig i frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Stabilitet som i sin tur är en viktig faktor då ställning 

tas om ett mått faktiskt är reliabelt. Bryman och Bell (2013) skriver om hur stabilitet byggs upp 

genom möjligheten att kunna göra en likadan studie och få resultat som inte skiljer sig åt i någon 

större utsträckning än tidigare gånger. Föreliggande studie utgjordes i huvudsak av en 

enkätundersökning (se bilaga 2 och 3) och därmed bör möjligheten att utföra en liknande studie 

vara god. Validitet som berör huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta 

ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. En form av validitet benämns samtidig validitet. 

Den här formen av validitet kan avgöras genom att försöka fastställa i vilken utsträckning olika 

variabler hänger samman. En annan validitet är den konvergenta validiteten. Den konvergenta 

validiteten bedöms utifrån en jämförelse mellan olika mått på fenomenet. Att exempelvis 

utforma en enkät som avser att mäta hur mycket tid chefer ägnar åt olika aktiviteter, kan 

validiteten avgöras genom att sedan exempelvis hålla ett antal semistrukturerade intervjuer med 

chefer. I föreliggande studie användes en fokusgruppsintervju som förundersökningsmetod. 

Resultaten från denna intervju undersöktes sedan vidare i studiens enkätundersökning. Även 

om en intervjuperson inte säger sanningen om ett faktiskt förhållande, kan uttalandet ändå 

utgöra ett exempel på dennes uppfattning av sanningen. Människors uttalanden kan således inte 

beaktas som en enda sanning, utan som en uppfattning om verkligheten (Kvale & Brinkmann, 

2014), något som är av betydelse att vara medveten om i framförallt presentationen av 

fokusgruppsintervjuns resultat. En av enkätundersökningens fördelar är att den kan distribueras 

till en större mängd respondenter på samma gång, till skillnad från exempelvis intervjuer. 

 Liknande svar kan anses utgöra en högre trovärdighet, eftersom de delas av flera personer 

(Bryman & Bell, 2013). Därmed kan möjligheten till fler svar öka och en större sannolikhet till 

trovärdighet uppnås. Det är av betydelse att vara medveten om att reliabilitet och validitet är 

relaterade till varandra genom att validitet förutsätter reliabilitet, även om de i viss mån också 

går att skilja dem åt. Det innebär att om en mätning inte är reliabel kan den heller inte vara 

valid.    

3.6 Forskningsetik  

Principerna för forskningsetiken bygger på antagandet om att oavsett hur värdefulla fynden kan 

tänkas vara har forskare inte någon slags privilegierad position i samhället som berättigar dem 
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att fullfölja sina intressen på bekostnad av dem som medverkar i studien (Denscombe, 2009). 

Etiska regler rör ofta frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som 

direkt inblandade i forskningen (Bryman & Bell, 2013). Samtliga av dessa fem aspekter togs i 

beaktning vid den här uppsatsens studie. Inför fokusgruppsintervjun informerades deltagarna 

vid en första kontakt och för enkäten i dess informationsbrev (se bilaga 2 och 3). 

Informationskravet är en viktig princip att lyfta fram. Uppsatsens författare informerade berörda 

individer om undersökningens syfte, samt om vilka moment som ingick (se bilaga 2 och 3). 

Deltagandet i studien bygges på frivillighet och samtycke från respondenterna. Samtliga 

respondenter gavs rätten att avbryta studien om de så önskade. Uppgifter om samtliga individer 

som ingår i studien behandlades med största möjliga konfidentialitet. Uppgifter och information 

förvarades och hanterades av uppsatsens författare på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde 

komma åt dem. Deltagarna informerades om att svaren skulle komma att behandlas anonymt. 

Då författarna i uppsatsen inte beskrivit respondenterna eller kopplat enskilda svar direkt till 

kön, ålder, arbetsplats eller termin minskar risken att respondenterna går att identifiera. Inför 

denna studie gav SkaS tillstånd att organisationen inte behöver behandlas med anonymitet. 

Organisationens omnämning i studien har dock inte att påverkat anonymiteten hos 

respondenterna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

endast kommer att användas för forskningsändamålet. Författarna försökte att ge så tydlig 

information om studien som möjligt för att inte ge undersökningspersonerna falsk eller 

vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Säkerhetshänsyn är 

något som allt mer kopplas till forskningsdesignen, och är inte längre något som kan tas för 

givet. Det är av stor vikt att forskaren erkänner sitt ansvar att i högsta möjliga mån förutse och 

undvika eventuella risker, hur små dessa än är, samt att studiens deltagare inte lider någon 

personlig skada för sitt medverkande (Denscombe, 2009). Med detta i åtanke utfördes intervjun 

utifrån deltagarnas önskemål, men samtidigt på ett konfidentiellt sätt. Enkätens utförande 

gjordes elektroniskt genom ett utskick via mail, på så vis stärktes respondenternas anonymitet. 

Utifrån ovanstående kan författarna anses ha tagit den etiska aspekten i beaktande vid 

utförandena, även om en sådan aspekt alltid kan förbättras.    

3.6.1 Metodkritik  

Metodkombinationer är inte tillämpbara för alla forskningsfrågor. Innan valet om att använda 

alternativa metoder analyserade och diskuterade författarna fördelar och nackdelar, samt om 

metodkombination skulle bidra till ett bättre studieresultat (Denscombe, 2009). 

Metodkombinationen grundar sig på pragmatismen. Den vardagliga och förnuftbaserade 
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användningen av ordet pragmatik som underförstår en ändamålsenlighet tillsammans med en 

viss brist på bakomliggande principer för ett handlingssätt. Därmed uppstår risken att 

metodkombinationer tolkas på liknande sätt, och därför blir betraktat som en metod där det 

mesta är tillåtet, vilket inte är fallet. Därför upplevde uppsatsens författare det är extra viktigt 

att medvetengöra och vara tydliga med kännedomen om att metoden kan generera i 

feltolkningar, samtidigt som chanserna att uppnå ett i möjliga mån verklighetsspeglande resultat 

ökade. Det är heller inte säkert att resultat från olika metoder bekräftar varandra. Olikheter är 

sannolikt ovälkommet, eftersom kombinationsmetoden i hög grad grundar sig i antagandet om 

att resultaten ska stämma överens och således stödja varandra och dess validitet (Denscombe, 

2009). Samtidigt menar Denscombe (2009) att olikheter också kan stimulera till ytterligare 

undersökning och vidare forskning för att utreda skillnaden mellan resultaten. För att minska 

risken för snedvridet resultat har valet av respondenter även inkluderat sjuksköterskestudenter 

som när studien genomfördes befann sig under sjuksköterskeutbildningens termin fem och sex. 

På så vis kan fler perspektiv intas i studiens resultat gentemot om endast de personer som tackat 

ja till det kliniska basåret inkluderats. I en enkätundersökning anges svaren vid i stort sett 

samma tidpunkt, till skillnad från exempelvis experimentell uppläggning. Därmed kan endast 

relationer mellan variabler studeras (Bryman & Bell, 2013).     

3.6.1.1 Kritik mot kvalitativ forskning  

Liksom till andra metoder finns det kritik till den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 

2013). Uppsatsens författare var medvetna om att kvalitativ forskning, som i denna uppsats 

utgjordes av fokusgruppsintervju, bygger på uppfattningar som forskarna får från de 

undersökningspersoner de integrerar med. Uppsatsens författare kan därav inte garantera att de 

fått rätt uppfattning om vad som egentligen är viktigt och betydelsefullt. Det innebär att det 

resultat som framkommit inte är ren fakta utan snarare tolkningar som inte är objektiva, något 

som också gäller icke-kvalitativa metoder. Vid kvalitativ forskning ses forskarna som det 

viktigaste redskapet vid datainsamling och beroende på hur författarna uppträder gentemot 

deltagarna och tolkar den insamlade data kan resultatet bli olika. Uppsatsens författare kan 

således omedvetet påverkats av subjektiva bedömningar vid tolkning av data, och därför kan 

det vara svårt att replikera en undersökning för att få ut samma forskningsresultat. Då 

intervjuerna utfördes på ett begränsat antal individer kan förundersökningen inte resultera i 

statistisk generalitet. Sannolikheten att en person som intervjuats kan ses som representativt för 

en hel population bör anses vara liten. Det finns även kritik angående att personer som inte valts 

ut på slumpmässiga grunder kan ses som representativa eller ej (Bryman & Bell, 2013). I 
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studien ansågs de som valdes som representanter till förundersökningen vara representativa då 

svaren troligen inte i nämnvärd grad skiljt sig från om respondenterna valts på slumpmässiga 

grunder, eftersom samtliga deltagare uppfyllde kraven för medverkan. Kvalitativa studier 

tenderar samtidigt ha god förmåga att hantera komplexa situationer samt att göra det sociala 

livets olika nyanser rättvisa. Den kvalitativa metoden ger också möjligheter till alternativa 

förklaringar, eftersom den tillåter mer än en giltig förklaring. Istället för att förutsätta att det 

måste finnas en korrekt förklaring, accepterar den att olika forskare kan komma fram till olika 

slutsatser. Andra nackdelar som finns är att data kan vara mindre representativa, eftersom 

tolkningen är nära kopplad till författarnas ”jag”.    

3.6.1.2 Kritik mot kvantitativ forskning  

Det första som kritiseras med kvantitativ forskning är att den inte tar hänsyn till skillnader 

mellan natur och samhälle. Medan människan tolkar sociala situationer och den värld de lever 

i så är naturvetenskapen mer stabil vilket bör tas i hänsyn. Kvantitativ metod kritiseras för att 

den är mer lik en naturvetenskaplig metod och inte alltid passar för den sociala verkligheten. 

Annan kritik tar upp att mätprocessen kan ge en falsk känsla av precision och riktighet. Även 

att de svar som angetts på enkäten inte behöver svara sanningsenliga. Respondenterna kan alltså 

uppge ett svar, medans det verkliga beteendet är ett annat. I uppsatsens enkätundersökning var 

svaren låsta. Författarna och respondenter kan tolka och definiera frågor och svar olika. Detta 

kan ha lett till att den analys författarna utfört kan ge en missvisande bild av verkligheten. Med 

en surveydesign finns ingen hållbar tidsmässig relation mellan variablerna, då informationen 

om dem samlats ihop relativt samtidigt. De små indikationer till samband författarna upptäckt 

mellan olika variabler behöver inte vara ett verkligt samband. Författarna kan inte vara säkra 

på att det egentligen handlade om en kausal relation. Det som kan sägas var att det fanns någon 

form av koppling mellan variablerna (Bryman & Bell 2013).  
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4. Empiri  

Kapitlet redogör för den empiriska data som insamlats i studien. Undersökningarna redovisas 

var för sig. Det insamlade materialet redogörs i teman och därmed självständigt för varje 

attribut och område. Kapitlet avslutas med en redogörelse av respondenternas rankning av 

attribut och kliniskt basår.  

4.1 Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjun genomfördes i syfte att identifiera de åtta främsta attribut för 

sjuksköterskor vid val av arbetsgivare. Därmed låg denna intervju endast till grund för 

enkätundersökningens utformning och presenteras därför nedan kort. Deltagarna ombads i 

slutet av intervjun att ranka de åtta attribut de ansåg som främsta att ha i åtanke vid val av 

arbetsgivare.  

 

Tabell 1. 

 

Utifrån ovanstående tabell kan det utläsas att följande åtta är de dimensioner av attribut som av 

värderats högt av deltagarna: ledarskap, lön, stimulans, arbetstid, lojalitet, ledarskap, fysisk 

aktivitet, status och relationer. Anledningen till att just dimensionen ”relationer” undersöktes 
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vidare i enkätundersökningen, trots att endast en deltagare markerat denna som en av de främsta 

dimensionerna, var att denna deltagare värderade denna dimension högst till skillnad från de 

andra attribut som fått endast ett kryss.  

4.2 Enkätundersökning 

4.2.1 Studiens respondenter   

Uppsatsens respondenter utgörs av två urvalsgrupper; legitimerade sjuksköterskor (Grupp A) 

som genomför eller har genomfört ett kliniskt basår och sjukskötesstudenter som genomför 

termin fem och sex (Grupp B). Av de legitimerade sjuksköterskorna var representationen av de 

svarande 91,2 % kvinnor och 8,8 % män. Motsvarande för sjuksköterskestudenterna var 86,2 

% för kvinnor respektive 13,8 % för män. Fördelningen av män och kvinnor hos respondenterna 

motsvarar fördelningen av sjuksköterskor i arbetslivet (Statistiska centralbyrån, 2014).   

4.2.2 Tolkning av empiri  

Bland grupp A var majoriteten av respondenterna, 61,8 procent, 25 år och yngre. Bland övriga 

respondenter låg åldersfördelningen på 26,5 procent för 26-30 år, 2,9 procent för 31-35 år och 

8,8 procent för 36 år och äldre. 

Bland grupp B var majoriteten av respondenterna, 51,7 procent, 25 år och yngre. Bland övriga 

respondenter låg åldersfördelningen på 34,5 procent för 26-30 år, 3,4 procent för 31-35 år och 

10,3 procent för 36 år och äldre. Av grupps B:s respondenter var fördelningen på termin 5 och 

6 var 48,3 procent respektive 51,7 procent.  

Likertskalan består av siffrorna ”1” till ”7”. Ettan motsvarar svaret instämmer ”inte alls”, och 

sjuan svaret ”instämmer helt” på de påståenden som ges i enkäten i frågorna 1-10. Därmed 

utgör ”4” en så kallad mittpunkt. Variabeln ”Missing” utgörs av den andel respondenter av den 

totala procentsatsen som inte uppgivit något svar på den aktuella frågan. Denscombe (2009) 

menar att då det kommer till tabeller och diagram är enkelhet att föredra. Ju mer information 

som lyfts in i diagrammet/ tabellen desto svårare är det för läsaren att tolka det. Poängen med 

att använda tabeller och diagram är att förmedla information på ett kort och kärnfullt vis. För 

att lyckas med ett bra diagram och/eller tabell måste det exempelvis presenteras tillräckligt med 

information, utan att för den sakens skull dränka läsaren med för mycket information 

(Denscombe, 2009). Av föreliggande anledning presenteras empirin, förutom i textform, även 

i diagramform. För en mer detaljerad redovisning av data, se bilaga 4.  
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Diagram  1. 

Diagram  2. 

4.3 Empiri 

4.3.1 Ledarskap 

1 a. Det är viktigt för mig att få stöd och uppmuntran från chefer och ledning 

Grupp A          Grupp B 

     

 

   

 

 

5,9 procent av respondenterna i grupp A lägger relativt lite vikt vid möjlighet till stöd och 

uppmuntran av chefer och ledning vid val av arbetsgivare. Däremot anser 82,4 procent av 

respondenterna (grupp A) att denna dimension är av betydelse vid val av arbetsgivare. 96,6 

procent av respondenterna grupp B anser att det är viktigt med stöd och uppmuntran från chefer 

och ledning. Ingen av respondenterna i grupp B svarade att det inte tycker att stöd och 

uppmuntran är viktigt.  

1 b. Det är viktigt för mig att chefer och ledning håller mig uppdaterad om vad som sker i 

verksamheten 

 Grupp A          Grupp B 

 

 

 

 

 

Likaså anser 82,3 procent av respondenterna i grupp A att det är viktigt chefer och ledning 

informerar medarbetare om vad som sker i verksamheten, och endast 5,9 procent anser det inte 

vara viktigt. 89,6 procent av respondenterna i grupp B tycker det är viktigt att chefer och ledning 
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Diagram  3. 

Diagram  4. 

informerar medarbetarna om vad som sker i verksamheten. Ingen av de svarande anser det vara 

av mindre vikt. 

 

4.3.2 Lön 

2 a. Vid val av arbetsgivare är lönen viktig för mig  

 Grupp A                 Grupp B 

 

 

  

    

 

 

Av respondenterna i grupp A är det 70,6 procent som anser att lön är en betydande faktor att ta 

hänsyn till vid val av arbetsgivare, och 8,8 procent anser att lön är en mindre viktig faktor vid 

val av arbetsgivare. 89,6 procent av respondenterna i grupp B svarade att lön är en viktig faktor 

vid val av arbetsgivare. Inga av de svarande anser att lön inte är en viktig faktor. 

 

4.3.3 Stimulans 

3 a. Det är viktigt för mig att arbetsgivaren erbjuder mig utvecklingsmöjligheter 

 Grupp A    Grupp B 

 

   

   

  

  

85,3 procent av respondenterna i grupp A anser att det är av betydelse att de under sin 

anställning ges möjlighet till utveckling. 2,9 procent av respondenterna (grupp A) lägger mindre 

vikt vid en sådan möjlighet vid val av arbetsgivare. 96,5 procent av de tillfrågade i grupp B 
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Diagram  5. 

Diagram  6. 

tycker att det är viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda dem utvecklingsmöjligheter. Ingen av 

respondenterna svarade att det inte var viktigt.  

3 b. Det är viktigt att arbetsgivaren ger mig möjlighet till specialisering inom yrket  

Grupp A                 Grupp B 

 

 

  

  

 

 

 

På frågan om vikten av hur möjlighet till specialisering spelar in anser 82,3 procent av 

respondenterna i grupp A att det är av klar betydelse, samtidigt som 2,9 procent inte anser att 

det är av relativt låg vikt att arbetsgivaren kan erbjuda specialisering.  

82,8 procent av respondenterna i grupp B anser att det är av vikt att arbetsgivaren kan erbjuda 

specialisering medan 3,4 procent tycker inte det är viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda detta.  

 

4.3.4 Lojalitet  

4 a. Det är viktigt för mig att det finns lojalitet mellan arbetskamrater  

 Grupp A  Grupp B  

   

 

 

 

 

Av respondenterna i grupp A anser 88,3 procent att det är av betydelse med lojalitet mellan 

kollegor i val av arbetsgivare, medan 2,9 procent av respondenterna anser det vara mindre 

viktigt. 

89,7 procent av respondenterna grupp B tycker det är viktigt med lojalitet mellan kollegor. 

Ingen anser att lojalitet mellan arbetskamrater inte är viktigt. 
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Diagram  7. 

Diagram  8. 

4.3.5 Status  

5 a. Det är viktigt för mig att känna stolthet för mitt arbete 

 Grupp A   Grupp B 

 

 

  

   

  

Vid frågan om vikten av att känna stolthet över sitt arbete anser 82,4 procent av respondenterna 

i grupp A att det är betydelsefullt i val av arbetsgivare. Samtidigt anser 2,9 procent av 

respondenterna (grupp A) att det är av mindre vikt. 93,1 procent av respondenterna i grupp B 

tycker att det är viktigt att känna sig stolt över det arbete de utför. Ingen av respondenterna 

svarade att de inte känner att detta är viktigt.  

5 b. Det är viktigt för mig att uppnå framgång i mitt arbete  

  Grupp A   Grupp B 

  

 

 

 

 

 

 

73,5 procent av respondenterna i grupp A anser att det är av vikt att uppnå framgång i arbetet, 

och 5,8 procent anser att det är av relativt liten vikt. 96,6 procent av respondenterna i grupp B 

anser att det är viktigt att uppnå framgång i sitt arbete. Ingen svarade att det för dem inte är 

viktigt att uppnå framgång i sitt arbete. 
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Diagram  9. 

Diagram  10. 

4.3.6 Arbetstid 

6 a. Vad val av arbetsgivare är arbetstider viktiga för mig  

 Grupp A   Grupp B 

 

 

 

 

 

I dimensionen arbetstid anser 58,8 procent av respondenterna i grupp A att arbetstider av 

betydelse i val av arbetsgivare. Av respondenterna (grupp A) anser 14,7 procent i sin tur att 

arbetstiderna inte är av större vikt. 75,8 procent av respondenterna i grupp B anser att 

arbetstiderna är en viktig faktor medan 10,3 procent anser att arbetstiderna inte är av stor vikt. 

 

6 b. Det är viktigt för mig att ha inflytande över mina arbetstider  

Grupp A   Grupp B 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om betydelsen av att ha inflytande över sina arbetstider anser 73,5 procent av 

respondenterna i grupp A att det är av vikt i val av arbetsgivare, medans 8,7 procent anser att 

det har relativt liten betydelse. 82,7 procent av respondenterna i grupp B tycker det är viktigt 

att ha inflytande över sina arbetstider. Ingen av respondenterna svarade att det inte är viktigt för 

dem att ha inflytande över sina arbetstider.  
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Diagram  11. 

Diagram  12. 

6 c. Det är viktigt för mig att känna balans mellan arbete och fritid  

 Grupp A   Grupp B 

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna (grupp A) anser 82,4 procent att det är viktigt att ha möjlighet till balans 

mellan arbete och fritid i val av arbetsgivare. På samma fråga svarar 2,9 procent av 

respondenterna att de inte anser det vara av så stor vikt. 96,5 procent av respondenterna i grupp 

B tycker det är viktigt att känna balans mellan arbete och fritid. Ingen svarade att det inte är 

viktigt att känna balans. 

 

 

4.3.7 Fysisk aktivitet 

7 a. Det är viktigt för mig att det dagliga arbetet innebär en hälsosam belastning (nivån på den 

fysiska belastningen är inte för tung och leder således inte till några arbetsskador)  

 Grupp A   Grupp B 

 

 

  

 

 

 

 

På frågan om vad en hälsosam belastning inom arbetet spelar för roll i val av arbetsgivare svarar 

82,3 procent av respondenterna i grupp A att det är av större betydelse, medan 8,7 procent anser 

det vara av mindre betydelse.  89,7 procent av respondenterna i grupp B anser att det är viktigt 

med en hälsosam belastning i det dagliga arbetet medan 3,4 procent (grupp B) tycker inte det 

är viktigt. 
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Diagram  13. 

Diagram  14. 

4.3.8 Relationer 

8 a. Det är viktigt för mig att arbeta tillsammans i en grupp med andra  

 Grupp A   Grupp B 

 

 

 

 

 

. 

 

I dimensionen relationer i val av arbetsgivare anser 64,7 procent av respondenterna i grupp A 

att det är av betydelse att få chans till att arbeta tillsammans med andra i grupp/team. På samma 

fråga anser 4,9 procent av respondenterna (grupp A) att det inte är av så stor vikt. 58,6 procent 

av respondenterna i grupp B tycker det är viktigt att arbeta i grupp med andra. 20,7 procent 

(grupp B) anser inte att det är av lika stor vikt för dem att arbeta i grupp. 

 

8 b. Det är viktigt med uppmuntrande och stödjande kollegor på min arbetsplats  

Grupp A   Grupp B 

  

 

 

 

 

 

 

79,4 procent av respondenterna (grupp A) anser att det är av betydelse i val av arbetsgivare att 

ges uppmuntran och stöd från kollegor. Av respondenterna (grupp A) anser 2,9 procent det inte 

vara av så stor vikt. 82,7 procent av respondenterna i grupp B tycker det är viktigt med 

uppmuntring och stöd från sina kollegor. 3,4 procent (grupp B) anser inte att det är viktigt med 

uppmuntran och stöd. 
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Diagram  15. 

Diagram  16. 

8 c. Det är viktigt för mig att ha en god relation till chefer och ledning  

 Grupp A    Grupp B 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om vilken vikt goda relationer med chef och ledning spelar i val av arbetsgivare anser 

79,4 procent av respondenterna i grupp A att det är betydande vikt. Samtidigt anser 2,9 procent 

(grupp A) att det är av relativt liten vikt. 89,6 procent av respondenterna i grupp B tycker det är 

viktigt eller väldigt viktigt att ha en god relation med sin chef och ledning medan ingen har 

svarat att det inte är viktigt. 

 

4.3.9 Kliniskt basår 

9 a - A. För mig har det kliniska basåret varit en bidragande faktor till att jag valde att söka mig 

till min nuvarande arbetsplats  

 Grupp A 

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna i grupp A svarar 35,3 procent av respondenterna att det kliniska basåret varit 

en bidragande faktor till att de valde sin nuvarande arbetsgivare. Samtidigt svarade 41,2 procent 

av respondenterna (grupp A) att det kliniska basåret inte varit en bidragande faktor till att de 

valde nuvarande arbetsplats.  
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Diagram  17. 

Diagram  18. 

Diagram  19. 

9 b - A. För mig har det kliniska basåret varit en avgörande faktor till att jag valde att söka mig 

till min nuvarande arbetsplats  

 Grupp A 

 

 

 

 

 

 

58,8 procent av respondenterna i grupp A svarade att det Kliniska basåret inte var en avgörande 

faktor till att de valde den aktuella arbetsgivaren. 20,5 procent av respondenterna (grupp A) 

svarade att det Kliniska basåret varit en avgörande faktor i val av arbetsgivare.  

 

9 c - A. Det kliniska basåret har motsvarat mina förväntningar 

 Grupp A  

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna i grupp A svarade 52,8 procent att det Kliniska basåret inte motsvarat deras 

förväntningar. 26,4 procent (grupp A) anser att förväntningarna uppfyllts. 

 

9 d - A. Det kliniska basåret har gett mig en positiv bild av arbetsgivaren  

 Grupp A 
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Diagram  20. 

Diagram  21. 

På frågan om det Kliniska basåret gett en positiv bild av arbetsgivaren anser 47,0 procent av 

respondenterna i grupp A att så inte är fallet, medan 20,6 procent (grupp A) anser att det har 

gett en positiv bild. 

 

9 e- A. Jag tror att de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle föredra det kliniska 

basåret framför en högre lön  

 Grupp A 

 

 

 

 

 

 

76,4 procent av respondenterna i grupp A tror inte att nyutexaminerade sjuksköterskor skulle 

föredra ett Kliniskt basår framför högre lön. Av respondenterna har 2,9 procent i grupp A svarat 

att de tror nyutexaminerade skulle göra det. 

 

9 a- B (Sjuksköterskestudenter). Min uppfattning om det kliniska basåret är positiv utifrån den 

information jag hittills erhållit  

 Grupp B 

 

 

 

 

 

 

37,9 procent av respondenterna i grupp B svarar att de har en positiv uppfattning av det kliniska 

basåret. 31 procent (grupp B) svarar att deras uppfattning av det kliniska basåret inte är positiv.  
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Diagram  22. 

Diagram  23. 

9 b – B. Efter min examen känner jag mig mest lockad att söka mig till en arbetsgivare som 

erbjuder ett kliniskt basår  

 Grupp B 

  

 

 

 

 

 

 

41,3 procent av respondenterna i grupp B svarar att de känner sig mest lockade att söka till en 

arbetsgivare som kan erbjuda ett kliniskt basår.41,3 procent (grupp B) svarar att de inte är lika 

lockade till att söka till en arbetsgivare som erbjuder ett kliniskt basår.  

 

9 c – B. Efter min examen kan jag tänka mig att gå ett kliniskt basår, OM jag inte fått ett annat 

jobberbjudande inom min profession  

 Grupp B  

 

 

 

 

 

 

På frågan om studenterna kan tänka sig gå ett kliniskt basår, OM de inte fått ett annat erbjudande 

svarade 27,5 procent av respondenterna i grupp B det är mindre troligt medan 44,8 procent 

(grupp B) kan tänka sig gå ett kliniskt basår om de inte fått ett annat arbete. 
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Diagram  24. 

Diagram  25. 

9 d – B. Utifrån den information jag fått om det kliniska basåret har min bild av arbetsgivare 

som erbjuder ett sådant introduktionsprogram förbättrats  

Grupp B 

  

 

 

  

 

 

 

34,4 procent av respondenterna i grupp B anser att deras bild av arbetsgivare som erbjuder ett 

kliniskt basår har förbättrats utifrån den information de erhållit om det kliniska basåret medan 

37,8 procent (grupp B) säger att deras bild av arbetsgivaren inte förbättras utifrån den 

information de erhållit. 

 

9 e – B. Jag tror de flesta nyutexaminerade sjuksköterskor skulle föredra det kliniska basåret 

framför en högre lön  

 Grupp B  

 

  

 

 

 

 

10,3 procent av respondenterna i grupp B tror att nyexaminerade sjuksköterskor skulle föredra 

ett kliniskt basår framför högre lön medan 72,4 procent (grupp B) inte tror detta. 
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Diagram  26. 

Diagram  27. 

4.3.10 Word of mouth 

10 a. För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från vänner och bekanta när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare  

 Grupp A  Grupp B 

 

 

 

 

Av respondenterna i grupp A anser 26,5 procent att det är de i relativt hög utsträckning lyssnar 

på vänner och bekanta när de bildar sig en uppfattning om en arbetsgivare, medan 55,8 procent 

anser att det är mindre viktigt. 31,0 procent av respondenterna i grupp B tycker det är mindre 

viktig att lyssna på vänner och bekanta när de bildar en uppfattning om en arbetsgivare medan 

44,8 procent (grupp B) tycker det är av större vikt. 

19 b. För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från befintlig personal när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare  

 Grupp A   Grupp B  

 

 

 

 

På frågan om betydelsen av att lyssna på befintlig personal i val av arbetsgivare anser 29,4 

procent av respondenterna (grupp A) att det är av mindre vikt, medan 47,0 procent anser att det 

är viktigt. 3,4 procent av respondenterna i grupp B tycker det är mindre viktigt att lyssna på 

befintlig personal när de bildar en uppfattning medan 75,8 procent (grupp B) anse att det är av 

större vikt. 

 



45 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

P
ro

ce
n

t

Percent Valid percent Missing

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

P
ro

ce
n

t

Percent Valid percent Missing

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

P
ro

ce
n

t

Percent Valid percent Missing

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

P
ro

ce
n

t

Percent Valid percent Missing

Diagram  28. 

Diagram  29. 

10 c. För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från media när jag bildar mig en uppfattning 

om en arbetsgivare (TV, radio, tidning etc.) 

 Grupp A    Grupp B 

 

 

 

 

  

Av respondenterna i grupp A anser 8,8 procent att det är av betydelse att lyssna på åsikter från 

media när de bildar sig en uppfattning om arbetsgivaren, medan 70,6 procent (grupp A) anser 

att det är mindre viktigt. 62,0 procent av respondenterna i grupp B anser att det är mindre viktigt 

att lyssna på åsikter från media när de bildar en uppfattning av arbetsgivare medan 24,1 procent 

(grupp B) tycker det är av större vikt. 

 

10 d. För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från sociala medier när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare (Facebook, bloggar, olika forum, etc.)  

 

 Grupp A    Grupp B  

 

 

 

 

  

 

På frågan om vilken betydelse sociala medier har i bildandet av uppfattning om en arbetsgivare 

svarar 5,8 procent av respondenterna i grupp A att de anser det vara av vikt. Samtidigt svarar 

76,4 procent av respondenterna (grupp A) att de lägger relativt liten vikt vid dessa i bildandet 

av uppfattningar om arbetsgivare.  68,9 procent av respondenterna i grupp B tycker inte det är 

viktigt att ta till åsikter från sociala medier när de bildar en uppfattning av en arbetsgivare 

medan 13,71 procent (grupp B) tycker det är av större vikt. 
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Tabell 2. 

4.3.11 Rangordning av attribut  

För att ges en bättre förståelse för vilka attribut respondenterna värderar högst, respektive lägst, 

ombads respondenterna att rangordna de åtta attributen samt det kliniska basåret i fallande 

ordning 1-9. Därmed kan de mest betydelsefulla attributen vid val av arbetsgivare identifieras. 

Vid tolkning av tabellen utgörs högsta respektive lägsta värdena av 1 (högt) respektive 9 (lågt). 

En låg standardavvikelse som ligger nära medelvärdet visar en hög samstämmighet mellan 

respondenterna. Till skillnad från ”variationsvidd” använder ”standardavvikelsen” alla värden, 

och därmed alltså inte bara det högsta respektive lägsta värdet, för att beräkna värdenas 

generella avvikelse från medelvärdet.   

”Md” står medianvärde,  

"M ” står för Medelvärde och  

”S ” står för standardavvikelse.  

 

Grupp A       Grupp B 

     

 

 

 

 

Tabellerna redogör för hur respondenterna rangordnat de olika attributen i relation till varandra 

och kliniskt basår, vid val av arbetsgivare. Utifrån tabell 2 kan det utläsas att respondentgrupp 

A värderat relationer, lojalitet, lön och stimulans högst, medan respondentgrupp B värderat lön, 

arbetstid, relationer och lojalitet högst. Båda grupper har rangordnat Kliniskt basår, status och 

fysisk aktivitet lägst. Standardavvikelsen visar att samstämmigheten bland respondenterna varit 

relativt hög i båda grupperna (A och B). Därmed kan det tänkas att också medelvärdet speglar 

en relativt verklighetstrogen bild av respondenternas åsikter. Det är dock inte alltid medelvärdet 

ger en rättvis bild om det presenteras enskilt. Exempelvis i grupp B rangordnas kliniskt basår 

som ett medelvärde på 6,98 vilket är högre än status som enligt medelvärdet värderas 7,14. 
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Diagram  30. 

Medianvärdet visar i sin tur att fler respondenter värderat kliniskt basår som ”9”, alltså lägst, i 

jämförelse med status som har ett medianvärde på 8. Därav syftar medianvärdet och 

standardavvikelsen att kompensera för de eventuella snedvridningar som annars kunnat 

genererat i en feltolkning av studiens resultat.  Stapeldiagrammen nedan redogör för en 

överskådlig bild av de medel- och medianvärde rangordningen genererat. Observera att värdet 

”1” motsvarar de attribut som anses viktigast och värdet ”9” det som anses minst viktigt. 
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5. Resultatanalys  

Kapitlet analyserar studiens insamlade empiriska resultat från enkätundersökningen i relation 

till studiens teoretiska referensram. Analysen är uppdelad i tematiseringar, det vill säga i ett 

område för var och ett av de åtta attribut som undersökts liksom kliniskt basår och Word-of-

mouth. Analysen avslutas med en diskussion.   

5.1 Genomförande av analys  

Analysens genomförande tog sin utgångspunkt ur employer branding, offentliga organisationer 

och EVP. Utifrån dessa perspektiv genomfördes analysen av de studerade attributen som 

presenterades i studiens teoretiska referensram och som sedan undersöktes i studiens empiri. 

Dessa attribut samt det kliniska basåret och WOM sätts genom analysen i sammanhang med 

resterande delar ur den teoretiska referensramen. Analysen beskriver hur de studerade attributen 

värderas var för sig och gentemot det kliniska basåret, och hur dessa kan bidra till 

organisationens attraktivitet.   

Studiens resultat kopplas således samman med den teoretiska referensramen för att redovisa 

hur offentliga organisationer kan arbeta med sitt employer brand i syfte att framstå som attraktiv 

arbetsgivare för att på så sätt kunna rekrytera rätt potentiella medarbetare och sedan behålla 

dessa inom organisationen.  

 5.1.1 Ledarskap  

En övervägande majoritet av respondenterna angav att de anser det viktigt att bli informerad 

om vad som händer i verksamheten (se diagram 2). Således gav resultatet indikationer på en 

betydande vikt av att förtroende och kommunikation fungerar mellan ledning och de anställda, 

vilket även tidigare forskningsresultat visat (Åteg et al., 2004). Något som också går i linje med 

att utveckla ett starkt employer branding då Dyhre och Parment (2013) rekommenderar att börja 

arbetet med employer branding i den interna kommunikationen. Eftersom respondenterna ansåg 

det vara viktigt att bli informerad om vad som sker i verksamheten, samt att få uppmuntran och 

stöd från chefer och ledning bör det vara av betydelse för ledning och chefer att uppfylla de 

medarbetarlöften som givits. Det är också av vikt att chefer ger medarbetarna den 

uppmärksamhet och stöd som efterfrågas. På så vis ökar chanserna till att medarbetarna trivs 

på arbetsplatsen och förblir tillfreds med sin arbetsgivare För att medarbetarna ska känna sig 

motiverade och engagerade inför arbetet är det också ur denna aspekt av betydelse att de får det 

stöd de efterfrågar från ledning och chefer (se diagram 1), något som kan resultera i förbättrade 

prestationer (Bakker & Demerouti, 2008). När medarbetarna presterar bättre kan det generera 
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prestationsförbättringar för organisationen som helhet. I detta fall är det både inre och yttre 

påverkansfaktorer som bidrar till prestationer, dels om ledare faktiskt kommunicerar och dels 

den upplevda känslan av kommunikationen medarbetarna känner (Olve & Samuelsson, 2008: 

Weiner, 1985).   

5.1.2 Lön  

Att lön var ett relativt högt värderat attribut (se diagram 3) beror högst troligen på att det är den 

främsta monetära ersättning en medarbetare får (Åteg et al., 2004), framföra allt gällande 

medarbetare inom offentlig verksamhet. Tidigare studier har visat på att lön har olika betydelse 

för olika personer och grupper. Lön har olika betydelse för olika individer och grupper, vilket 

kan vara en anledning till varför attributet värderades olika mellan de olika 

respondentgrupperna. Vissa respondenter kan anse att yttre faktorer som lön och arbetstid är 

viktigare, medan andra tycker de mer inre faktorerna, såsom relationer och ledarskap, är av 

större betydelse (Åteg et al., 2004). Det är beroende av vad individen drivs av (Olve & 

Samuelsson, 2008). Liksom tidigare studier (Kuron et al., 2015; Åteg et al., 2004) indikerade 

även denna studie att lön värderas olika för olika individer. För många tycks vara viktigare att 

ha bra kollegor, medan yngre värderar lönen som den viktigaste aspekten samtidigt som värden 

likt prestation, relationer och lojalitet och som att hjälpa kollegor, inte värderas lika högt. Likaså 

kan en högre lön väga upp för ett tråkigt arbete och ett intressant och trivsamt arbete väga upp 

för en lägre lön. Dock är det från denna undersökning tydligt att lön var ett av de viktigare 

attributen bland de undersökta. Eftersom standardavvikelsen i rangordningen är 3,11 (se tabell 

2) tyder det dock på att respondenterna svarat relativt varierat. Offentliga organisationer har 

som tidigare nämnt begränsade finansiella resurser och kan därmed ha svårt att konkurrera med 

privata vårdsektorer när det gäller dimensioner och attribut som exempelvis lön. Därmed kan 

det vara av betydelse för hur den offentliga organisationens employer brand bör byggas upp 

(Dahlqvist & Melin, 2010).    

5.1.3 Stimulans  

Utifrån respondenternas svar framgick det att respondenterna överlag (se diagram 4 och 5) 

ansåg att det är relativt viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda utvecklingsmöjligheter och 

specialisering. Backhaus & Tikoo (2004) redogör för hur användandet av employer branding 

bygger på antagandet om att humankapitalet ger värde för organisationen och att organisationen 

genom skickliga investeringar i humankapitalet kan förbättra sin prestationsförmåga. Det vill 

säga genom att använda utbildning som en del av organisationens employer brand kan det 

generera i bland annat förbättrad utveckling, rekrytering och karriär. För att dessutom känna 
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stimulans behöver medarbetaren uppleva att dennes arbetsuppgifter är utmanande och att 

medarbetaren upplever en känsla av utveckling. För att utmaningen skall kännas attraktiv måste 

medarbetaren samtidigt ha en känsla av att utmaningen är möjlig att klara av, utan att vara för 

enkel (Åteg et al., 2004). Därmed kan studiens resultat anses intressant i form av att de flesta 

respondenter angav att de värderar möjlighet till utveckling vid val av arbetsgivare (diagram 4), 

samtidigt som det kliniska basåret (diagram 16-25), som kan anses vara en form av 

utvecklingsmöjlighet, värderades relativt väldigt lågt i relation till de andra attributen. Att 

individen upplever arbetet som intressant är även en bidragande faktor till att individen har 

intresse för att stanna kvar på arbetsplatsen. Stimulansens betydelse förstärks dessutom om 

lönen inte är tillräckligt hög för att kompensera andra nackdelar i arbetet, något som kan belysa 

offentliga organisationers utmaningar att göra sig konkurrenskraftigt gentemot privata 

vårdsektorer. För att öka motivationen ytterligare kan personliga utvecklingsplaner utvecklas 

för medarbetarna, något som dock kräver mer engagemang från ledare och chefer (Åteg et al., 

2004). Den här typen av utvecklingsplaner kan generera i ett större förtroende från 

medarbetarna till ledare och chefer eftersom det kan anses vara en form av stöd och uppmuntran 

från ledare och chefer. Något som respondenterna i föreliggande studie värderade relativt högt 

i jämförelse med andra attribut.  

5.1.4 Lojalitet  

En majoritet av samtliga respondenter ansåg att lojalitet är en relativt viktig faktor (se diagram 

6). Lojalitet kan uppstå både mellan kollegor och mellan organisation och medarbetare. Mellan 

medarbetare och organisation är det i regel inte med organisationen som lojaliteten skapas utan 

dess representanter i form av chefer och ledare. Om inte chefer och ledare visar stöd och att de 

bryr sig om medarbetarna är de svårare för medarbetarna att känna tillhörighet till 

organisationen (Åteg et al., 2004). När en medarbetare inte känner tillhörighet till en 

organisation kommer denne troligtvis inte visa lojalitet i form av att exempelvis prestera det 

lilla extra i arbetet eller ha viljan att stanna kvar i organisationen (Gunnarsson, 2015) speciellt 

om de ersättningar de får inte väger upp för arbetet de utför (Åteg et al., 2004). Tidigare studier 

visar att det för medarbetare oftast är viktigt att känna lojalitet för att trivas på arbetsplatsen, 

både till organisationen och mellan kollegor. Att inte känna lojalitet mellan kollegor skapar inga 

bra relationer på arbetsplatsen. Att inte lita på varandra och ställa upp för arbetskamrater eller 

att inte skapa nya relationer kan skapa ett glapp mellan kollegor vilket kan resultera i ett sämre 

arbetsresultat och missnöje bland medarbetarna. Då människan är emotionella varelser har 

attribut som lojalitet en stor betydelse för den egna drivkraften och självkänslan (Daley, 1998, 
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Weiner, 1985). Något som också föreliggande studie tycks indikera. För nyutexaminerade 

sjuksköterskor kan det vara svårt att komma in i sin profession som sjuksköterska, vilket är en 

av anledningarna till att det kliniska basåret upprättades (Västra Götalandsregionen, 2016). 

Lojalitet skulle därmed kunna skapas mellan mentorer och adepter eftersom det kan generera 

en känsla av samhörighet. Men utifrån Gunnarsson (2015) kan ett kliniskt basår vara mer 

stjälpande än hjälpande för förtroendet hos redan anställda. Ett antagande som kan stärkas av 

att mentorer till de nyutexaminerade sjuksköterskorna får ännu fler arbetsuppgifter att utföra på 

ett redan pressat arbetsschema. Något som i sin tur kan få motsatta effekter och således skada 

lojaliteten mellan kollegor och till chefer. Samtidigt kan den yngre generationen tänkas ha större 

valmöjligheter inom fler arbetsområden, arbetsgivare och även andra länder eller att de först 

och främst känner lojalitet till sig själva, familj och vänner (Kuron et al., 2015; Dyhre & 

Parment, 2013), något som kan försvåra arbetet med att skapa lojalitet på arbetsplatsen. Ett 

verktyg att skapa lojalitet är att erbjuda ett välutvecklat EVP som en del av organisationens 

employer brand. När anställda upplever att organisationen uppfyller de medarbetarlöften som 

utlovats eller att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan dem och organisationen kan det leda till 

en större benägenhet att vilja stanna kvar inom organisationen och att de således bibehåller sin 

lojalitet till organisationen (Khalid & Tariq, 2015). Något som ledning och chefer bör vara 

medvetna om. Men som enligt resultat av föreliggande studie indikerar finns brister i att 

uppfylla medarbetarnas förväntningar (se diagram 18).  

5.1.5 Status  

Majoriteten av respondenterna ansåg status som ett relativt betydelsefullt attribut vid val av 

arbetsgivare (se diagram 7 och 8). Status är något som ofta går jämsides med en organisations 

employer brand, och skapar en bild av exklusivitet och att en anställning inom organisationen 

kan ge en känsla av status (Dyhre & Parment, 2013). Stolthet och framgång är dimensioner 

inom status, där stoltheten kan upplevas genom både medarbetarens prestation och genom 

organisationens framgång. Leder arbetet till framgång kan det bidra till organisationens 

attraktivitet (Åteg et al., 2004). Att arbeta på en arbetsplats som har en hög status kan öka viljan 

att också fortsätta inom organisationen. Hög status får organisationen oftast genom att den av 

andra lovordas och exempelvis låter personalen utvecklas. Därav är status troligen en viktig 

aspekt vid val av arbetsgivare. Arbetsplatser med hög status attraherar oftast de bästa 

medarbetarna. En person som drivs av att uppnå status drivs till stor del av yttre faktorer (Olve 

& Samuelsson, 2008). Respondentgrupp B visade sig i större uträckning värdera de yttre 

faktorerna högre än grupp A, även om just status rangordnas relativt lågt. Däremot angav 
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majoriteten av respondenterna att de anser det vara viktigt att känna stolthet för sitt arbete (se 

diagram 7). Dyhre och Parment (2013) menar även att en organisation skall våga vara selektiv 

för att bli mer attraktiv för den målgrupp de eftersöker och därigenom stärka organisationens 

EVP. Detta är något som Dahlqvist och Melin (2010) menar även är användbart i offentliga 

organisationer och därav användbart för vårdorganisationer. Det mest värdefulla en 

organisation kan lägga fokus på är de inre och således till stor del icke-monetära faktorer för att 

bygga upp en attraktivitet (Bell, 2005). En organisation med ett starkt varumärke som anses 

attraktivt kan ge människor en större drivkraft att söka sig till organisationen eftersom det 

sålunda kan ge en känsla av stolthet och status. Något som stärker det antagande om att 

offentliga organisationer aktivt bör arbeta med employer branding för att uppnå en förbättrad 

attraktivitet för att på så vis attrahera potentiella medarbetare och redan anställda.  

5.1.6 Arbetstid  

Balans mellan arbete och fritid var överlag något som värderades relativt högt av 

respondenterna, liksom att ha inflytande över de egna arbetstiderna (se diagram 10 och 11). 

Däremot värderades arbetstiderna i sig inte lika högt (se diagram 9). Anledningar till att grupp 

B värderade arbetstid högt kan vara på grund av att det olika respondentgrupperna har olika syn 

på begreppet arbetstid. Oerfarna liksom framtida generationer kanske vill arbeta så lite som 

möjligt men ändå ha hög lön, medan erfarna har större kännedom om att det inte är så troligt. 

Det olika respondentgrupperna har med största sannolikhet olika preferenser och erfarenheter 

med sig. Detta gör att ett yttre attribut som arbetstid påverkar olika. Respondenter med familj 

kan till exempel värdera annorlunda än en person som inte har familj (Olve & Samuelsson, 

2008; Daley 1998). Vad som passar en individ kan till exempel bero på ålder eller hur mycket 

tidigare arbetslivserfarenhet respondenten har inom andra områden och branscher. Exempelvis 

om individer som tidigare arbetat endast haft arbetstider mellan klockan 07 och klockan 16 kan 

dessa ha uppfattningen att alla yrken har liknande arbetstider och har därför inte prioriterat 

denna dimension i undersökningen. I vissa fall kan en högre lön kompensera för andra mindre 

bra förhållanden, som exempelvis tråkiga arbetsuppgifter eller som i detta fall sämre arbetstider 

(Åteg et al., 2004). Ytterligare orsaker på att grupp A inte värderade arbetstid lika högt i val av 

arbetsgivare kan bero på att de är mer medvetna om arbetets karaktär och behov av att arbeta 

mindre bekväma tider.   

5.1.7 Fysisk aktivitet  

Den fysiska aktiviteten och således hälsosam belastning är också det något som värderades 

relativt högt av majoriteten (se diagram 12). I rangordningen (se tabell 2) är dimensionen 
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däremot inte lika högt värderat. En orsak till det låga värdet i rangordningen kan bero på att en 

hälsosam arbetsbelastning och arbetsmiljö är idag något som tas förgivet av de flesta på 

arbetsmarknaden eftersom det idag finns tydliga regleringar och lagar om hur arbetet med 

arbetsmiljö ska fortgå (Arbetsmiljöverket, 2017). En annan dimension inom området kan också 

vara att arbetsplatsen redan består av ny och modern utrustning, vilket utifrån 

fokusgruppsintervjuerna å andra sidan inte verkar vara något som tas i allt för stort beaktande 

vid val av arbetsgivare (Åteg et al., 2004). Något som kan tänkas bero på att respondenterna 

besitter en uppfattning om att arbetsplatsen redan aktivt arbetar med dessa dimensioner. Andra 

orsaker till att fysisk aktivitet värderas lågt kan vara vetskapen om arbetets karaktär, det vill 

säga att det i stunder är stressigt och tungt, är så pass känd att det har blivit en naturlig del av 

arbetet. Som Daley (1998) och Olve & Samuelsson (2008) också nämner kan det vara andra 

attribut som är mer lockande och därav valdes före fysisk aktivitet.  

5.1.8 Relationer  

Goda relationer i form av stöd och uppmuntran från kollegor liksom att arbeta i grupp är alltså 

något som värderades relativt högt av respondenterna (se diagram 13 och 14). Det är något som 

i sin tur kan kopplas till dimensionen lojalitet. Om medarbetare stöttar varandra kan också 

lojaliteten bland dessa öka. Medarbetarna kan exempelvis känna större samhörighet. Med en 

känsla av samhörighet kan positiva erfarenheter delas mellan medarbetare, vilket gör att 

möjligheter att påverka varandra med sitt engagemang ökar (Olve & Samuelsson, 2008; 

Weiner, 1985). Det kan ge förbättrade förutsättningar att prestera som ett team. Om teamet i sig 

presterar bättre ökar också organisationens prestation, vilket kan leda till ett mer attraktivt 

employer brand internt, men likaså externt eftersom medarbetare mer troligt pratar gott om 

organisationen till omvärlden. Likaså kan goda relationer till chefer och ledning (se diagram 

15) öka känslan av lojalitet från organisationen. Goda relationer är också något som kan stödjas 

och skapas genom ett välutvecklat EVP. Liksom vid dimensionen ledarskap kan antagandet om 

att faktorer som feedback och socialt stöd från kollegor och chefer generera i ökad motivation 

som i sin tur leder till engagemang för arbetet och resulterar i högre prestanda (Bakker & 

Demerouti, 2008).   

5.1.9 Det kliniska basåret  

Det kliniska basåret kan anses vara ett försök från arbetsgivarens sida att skapa en form av 

utveckling för potentiella medarbetare som även kan öka känslan av stimulans, något som 

utifrån studiens resultat påvisas kunna ha en betydande roll i valet av arbetsgivare till skillnad 

från det kliniska basåret (se diagram 16,17,20,22,23,25). Som Tengblad (2003) skriver tycks 
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det idag inte alltid vara kunskap som avgör viktiga beslut som exempelvis vilken organisation 

man känner sig lockad att söka sig till. För det kliniska basåret som även kan anses vara en form 

av insats till kompetensutveckling är det betydelsefullt att utforma insatsen efter dels 

organisationens behov och dels vad deltagarna efterfrågar (Lagrosen, et al., 2010; Ellström, 

1992; Dalin, 1987). Det är viktigt i utformandet av insatsen att vara medveten om deltagarnas 

tidigare erfarenheter och föreställningar, eftersom dessa har betydelse för deltagarnas förmåga 

och vilja till kompentensutveckling (Lagrosen et al., 2010; Ellström, 1992). Tidigare studier har 

till exempel visat på indikationer att yngre medarbetare och framtida medarbetare snarare är 

mer lojala mot sig själva än exempelvis arbetsgivaren. Istället kan status och attraktiva 

varumärken utgöra en ack så viktig del av potentiella medarbetare i val av arbetsgivare. Som 

även beskrivs är lärande i arbetslivet inte längre något modernt. På så vis kan det Kliniska 

basåret kritiseras för att utgöra en omodern form av lärande och utveckling, och inte alls något 

som bör ses som ett verktyg för förbättrad attraktivitet. En annan orsak till att det kliniska 

basåret inte värderades särskilt högt i relation till de andra undersökta attributen av framför allt 

grupp A (se diagram 16,17, 18 19, 20, samt tabell 2) kan bero på brister i utformandet av det 

kliniska basåret. Orsaken till detta antagande är då tidigare forskning (Kang et al., 2016) påvisar 

att introduktionsprogram brukar värderas positivt och har visat tendens att öka nyutexaminerade 

sjuksköterskors benägenhet att stanna kvar inom yrket. Utifrån dessa tidigare forskningsresultat 

borde nyutexaminerade sjuksköterskor ha en mer positiv inställning till att ges en strukturerad 

introduktion i den nya yrkesrollen, vilket föreliggande studie inte tycks bekräfta. Å andra sidan 

var sjuksköterskestudenterna mer positiva till det kliniska basåret än de legitimerade 

sjuksköterskorna. Därmed kan författarnas antagande anses styrkt eftersom det är den grupp 

(grupp A) som genomgått eller då studien genomfördes gick det kliniska basåret, och således 

har en bättre uppfattning om vad det kliniska basåret faktiskt innebär, som har en generellt mer 

negativ uppfattning i jämförelse med grupp B som utgörs av sjuksköterskestudenterna 

(Whitehead et al., 2016; Kang et al., 2016; Ishihara et al., 2014). Dessa indikationer är också 

något som kan styrkas genom att majoriteten av respondenterna från grupp A angav att det 

kliniska basåret inte motsvarat förväntningarna, samt att majoriteten ur grupp B angav att de 

har en positiv bild av det kliniska basåret. Detta kan också kopplas till EVP eftersom grupp A 

ansåg att löften och de förväntningar som funnits inte infriats från arbetsgivarens sida, vilket i 

sin tur påverkar WOM negativt då medarbetarna kan tänkas sprida dessa negativa upplevelser 

till omvärlden. Samtidigt uppgav respondenterna att de lyssnar på befintlig personal när de 

bildar sig en uppfattning om arbetsgivaren, vilket ger ytterligare upphov till kopplingen till 

WOM och varför det är viktigt med ett sanningsenligt EVP (Dyhre & Parment, 2013).   
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I resultatet framgår det att det är lika stor del av grupp B som inte känner sig lockade att söka 

det kliniska basåret som känner sig lockade. Orsaker som kan förklara varför ett sådant relativt 

stort antal inte kan tänka sig söka kan vara att de har en negativ bild av det kliniska basåret, 

eller att de i första hand ämnar söka sig till organisationer som inte erbjuder ett kliniskt basår 

av andra orsaker som till exempel annan geografisk plats. Liknande orsak gäller vid fråga 9c, 

som undersöker huruvida respondenten kan tänka sig att genomgå ett kliniskt basår, OM denne 

inte fått ett annat arbetserbjudande. Bilden av det kliniska basåret kan med andra ord ha en stark 

negativ inverkan på viljan att vilja arbeta inom organisationen eller att den geografiska platsen 

där kliniska basåret genomförs inte överensstämmer med den geografiska plats individen 

önskar arbeta på efter examen. Åteg et al. (2004) beskriver hur personliga utvecklingsplaner 

blir allt vanligare på arbetsplatser. Ett kliniskt basår kan ses som en typ av utvecklingsinsats 

och således en form av utvecklingsplan. En utmaning kan dock ligga i att utforma det kliniska 

basåret på ett sådant sätt att det upplevs tillräckligt anpassat efter individernas egna önskemål. 

   

Delar av dessa ovan resultat skulle kunna kopplas samman med delar av resultatet från enkätens 

tionde fråga. På fråga 10b, som undersöker vikten av befintlig personals åsikter i bildandet av 

uppfattning om arbetsgivaren, svarade många av studenterna att det är viktigt. 75,8 procent 

ansåg att det faktiskt är av stor eller större vikt att väga in dessa åsikter i uppbyggandet av den 

egna uppfattningen om en arbetsgivare (se diagram 27). Grupp B som troligtvis under 

utbildningen själva kommer i kontakt med befintlig personal genom verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) ges således möjlighet att ta del av personalens egna åsikter. Dimensionen kan 

även ha påverkats av hur mycket information om det kliniska basåret som faktiskt givits under 

studietiden. Mindre information kan exempelvis leda till att studenterna upplever sig inte veta 

så mycket om det kliniska basåret vilket resulterar i att det rangordnas lägre, alternativt motsatt. 

Det kliniska basåret kan även sägas vara en form av ”learning-by-doing”, vilket kan liknas vid 

en kompensation till konsekvenser till följd av högskolereformen 1977 som lett till minskad 

VFU under utbildningen på högskolan (Ellström, 1992; Lagrosen et al., 2010).   

5.1.10 Word-of-mouth   

Totalt sett svarade ungefär lika många av respondenterna att de lyssnar på vänner och bekanta 

i val av arbetsgivare som de som säger sig inte lyssna (se diagram 26). Det skiljde sig dock 

något mellan urvalsgrupperna. Exempelvis svarade grupp A att de tycker det är mindre viktigt 

att lyssna på vänner och bekanta när de skapar sig en uppfattning om en arbetsgivare medan 

grupp B i något större grad svarade att det är viktigt att lyssna på vänner och bekanta. Det skulle 
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kunna bero på att grupp B inte i samma utsträckning har samma arbetslivserfarenheter sedan 

tidigare och därmed får vänner och bekanta en större inverkan i val av arbetsgivare än om fler 

professionella kontakter upprättats. Den befintliga personalen är dock den grupp vars åsikter 

värderas högst när en individ skall bilda en uppfattning av en arbetsgivare (diagram 27).   

Utifrån resultaten på fråga tio kan det utläsas att det för en organisation som vill förmedla ett 

attraktivt employer brand är av betydande vikt att medarbetarna talar bra om organisationen till 

omvärlden (externt) då det verkar finnas en relativt hög påverkansmöjlighet till potentiella 

medarbetare som vill bilda sig en uppfattning av en arbetsgivare. Dock tar de även in influenser 

från andra faktorer såsom bekanta, vänner, traditionell och social media (se diagram 26, 28, 

29). Desto mindre kontakt en potentiell medarbetare har med en organisation, ju mer kan de 

övriga faktorerna påverka hur denne uppfattar organisationen. Som Dahlqvist och Melin (2010) 

skriver har människor ofta uppfattningar om en organisation de känner till även om de inte 

besökt den. Eftersom den uppfattningen en individ besitter varken behöver vara sann eller falsk 

indikerar det att om potentiella medarbetare främst bygger sin uppfattning från nuvarande 

medarbetares åsikter kan andra sätt att sprida kommunikation vara viktiga faktorer att se 

över. Som Martensen och Grønholdt (2016) skriver kan både positiv och negativ WOM ha 

inverkan på känslor och attityder gentemot en arbetsplats och eller arbetsgivare. Negativ 

information som sprids mellan konsumenter, som ur detta perspektiv är medarbetarna, kan 

skapa negativa känslor, och har ungefär samma påverkan som sociala normer på exempelvis 

attityder och känslor. Samtidigt kan positiv WOM ha större effekt än sociala normer på attityder 

och känslor. Vikten av kommunikation för att skapa ett starkt varumärkesarbete är något som 

Dahlqvist och Melin (2010) tar upp. Dock kan ett starkt varumärke inte enbart bygga på 

kommunikation, utan måste utgå från organisationens identitet (se figur 1) och vad andra önskar 

av organisationen.  

5.1.11 Rangordning  

Resultaten av studiens fråga elva då respondenterna ombads att rangordna de åtta undersökta 

attributen tillsammans med det kliniska basåret indikerar att grupp A värderade relationer som 

det högst rankade attributet av de undersökta utifrån medelvärdet vid val av arbetsgivare, följt 

av lojalitet och lön (se tabell 2). Grupp B i sin tur värderade lön som mest viktigt i val av 

arbetsgivare, arbetstid som näst viktigast och relationer som tredje viktigast (se tabell 

2). Samtidigt visar medianvärdet att grupp A värderade stimulans, lojalitet och relationer som 

de högst värderade attributen. Dessa attribut kan betraktas som inre attribut (Olve & 

Samuelsson, 2008). Grupp B värderar istället lön, arbetstid och relationer högst både genom 
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medel- och medianvärde, varav de två förstnämnda kan betraktas som yttre attribut. Det kliniska 

basåret värderades enligt grupp A med medelvärde 7,31 och medianvärdet 9 (se tabell 2). Av 

grupp B värderades det kliniska basåret med ett medelvärde på 6,89 och ett medianvärde på 9 

(tabell 2). Status värderades å andra sidan av samma grupp som lägre än det kliniska basåret 

med ett medelvärde på 7.10 och ett medianvärde på 8. Orsaken till det kliniska basårets högre 

medelvärde är att fler respondenter ur grupp B rangordnat det kliniska basåret högre än status, 

vilket påvisas i att standardavvikelsen har ett värde på 2,83. Tydligt är ändå att det kliniska 

basåret ur ett generellt perspektiv inte värderades högt av majoriteten i relation till de andra 

attributen, medan relationer och lön hamnar på topp tre för båda urvalsgrupperna. Från båda 

respondentgrupperna kan utläsas att fysisk aktivitet, status och kliniska basåret är de tre attribut 

som värderades lägst i rangordningen.   

5.2 Diskussion  

Föreliggande studie bekräftar delar av tidigare forskning. Chhabra och Sharma (2010) 

identifierade olika attribut som medarbetare ansåg värdefulla för att vilja arbeta för en viss 

arbetsgivare. Föreliggande studie ger indikationer om att några av dessa attribut också visade 

sig också i denna studie vara av betydelse i val av arbetsgivare. Utifrån ovanstående analys blir 

det tydligt hur information som sprids mellan medarbetare (WOM) kan ha betydande inverkan 

på attityder och känslor om arbetsgivaren, även för potentiella framtida medarbetare eftersom 

dessa utbyter information med varandra.  Därmed bör det vara av intresse för arbetsgivaren att 

vara medveten om fenomenet WOM och ha det i åtanke vid utformandet av organisationen och 

dess employer brand. Värdet av organisationens employer brand skapas utifrån betraktarens 

ögon, inte huruvida arbetsgivaren värderar organisationen (Dahlqvist & Melin, 2010).  Som 

Rampl och Kenning (2012) intygar kan ett uppriktigt och sanningsenligt employer branding 

fastställas av nöjda medarbetare genom WOM. Utifrån den här studiens resultat kan 

indikationer utläsas att det är relativt vanligt att befintlig personals åsikter tas med i skapandet 

av föreställningar mot arbetsgivaren, något som också tidigare forskning visat på då personlig 

WOM antas ha en större betydelse än rykten som hörts från längre håll, som exempelvis sociala 

medier. Därmed understryks vikten av att ge de redan anställda en bra bild och känsla av 

arbetsgivaren så att de sprider rätt budskap vidare. Ett exempel på hur organisationen kan 

upprätthålla nöjda medarbetare är att löften som ges medarbetaren i ett tidigt skede av 

anställningen faktiskt uppfylls. Detta är ytterligare anledning till varför arbetsgivaren aktivt bör 

arbeta med att utveckla och säkerställa sanningsenligheten i dess employer brand och 

EVP.  Föreliggande studie visar indikationer på att åsikter och information från nuvarande 
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anställda, sociala medier, och vänner åsikter spelar roll i val av arbetsgivare. Utifrån Rampl och 

Kenning (2012) kan organisationen dra nytta av WOM genom att vid exempelvis 

marknadsföring som vid arrangerade mässor och liknande låta nöjda medarbetare vara en del 

av “kampanjen”. Utifrån resultaten av föreliggande studie kan offentliga organisationer med 

fördel nyttja nöjda medarbetare till att kommunicera organisationen till omvärlden. På så sätt 

kan de dela med sig av positiva upplevelser och känslor till potentiella medarbetare. För att 

lyckas bygga ett framgångsrikt employer brand bör organisationen utgå från dess egna 

förutsättningar och möjligheter (Dahlqvist och Melin, 2010). Studien ger indikationer på att 

medarbetare inom yrkesgruppen sjuksköterskor värderar de inre värdena i ungefär samma mån 

som de yttre (se diagram 1-29). I rangordningen ges indikationer att de attribut som kan ses som 

inre faktorer värderades något högre än de yttre av grupp A och grupp B värderar de attribut 

som motsvaras av de yttre högre än de så kallade inre (se tabell 2).  

Som offentlig organisation med begränsade finansiella resurser och som dessutom i de flesta 

fall inte är vinstdrivande kan en klar fördel utgöras i dessa organisationers varumärkesarbeten 

genom att utforma dess employer brand utifrån organisationens EVP. En viktig anledning till 

det kan tyckas vara just dessa begränsade finansiella resurser, som påverkar organisationens 

konkurrenskraft för bland annat de anställdas löner. Eftersom ett EVP kan innebära att fokusera 

och belysa de så kallade icke-monetära medel och faktorerna i en organisation. Dessa faktorer 

är sådant som redan finns i organisationen. Det kan exempelvis vara en utmärkande 

organisationskultur som kan anses attraktivt för vissa målgrupper. Tanken med EVP är ju att 

det ska grunda sig i sådant som är utmärkande och stärkande för organisationens image på olika 

sätt (se figur 1). Ju mer unik sjukhus-organisationen vågar vara, vilket sannolikt innebär att 

välja bort vissa grupper inför en rekryteringsprocess, ökar chanserna att organisationen kan 

attrahera de, för organisationens behov, rätt framtida medarbetare (Dyhre & Parment, 2013; 

Dahlqvist & Melin, 2010). Genom att lägga ett större fokus på de icke-monetära och således 

inre faktorerna kan offentliga organisationer uppnå ett mer långsiktigt employer brand. På så 

sätt kan dessa faktorer även utgöra en central del av utformningen av organisationens EVP 

(Bell, 2005). Därmed kan organisationens employer brand uppnå en kostnadseffektivitet, vilket 

kan vara en fördel inom offentliga organisationer eftersom de är skattefinansierade. De flesta 

av de attribut som studien undersöker är av sådan karaktär att de kan sägas höra till just de icke-

monetära organisatoriska attributen, och kan relateras till modellen IPI (se figur 1) (Dyhre & 

Parment, 2013). Det är först när den uppfattningen av organisationen och den verkliga 

identiteten stämmer överens som förtroende skapas.  
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Även om de båda gruppernas resultat skiljde sig något åt kan det ändå utläsas vilka attribut som 

värderas som de fem främsta samt de tre attribut som värderas lägst, utifrån respondenternas 

svar (se tabell 2). Skillnaderna mellan de två respondentgrupperna, kan bero på exempelvis 

ålder och tidigare arbetslivserfarenheter (Kuron et al., 2015; Olve & Samuelsson, 2008). Dock 

kan det inte urskiljas något nämnvärt samband mellan hur respondenterna värderat de olika 

attributen med oberoende variabler som exempelvis kön och ålder. Tidigare forskning indikerar 

att framtida medarbetare, de så kallade millenials, värderar vad som är viktigt vid val av 

arbetsgivare annorlunda än vad tidigare generationer gjort. Forskningen visar också att framtida 

generationer på arbetsmarknaden troligtvis kommer vara mer lojala till sig själva snarare än till 

organisationen. Med andra ord kan framtida generationer tänkas sätta sig själva och de egna 

behoven främst. Likaså visade den här studiens resultat på liknande indikationer, eftersom 

grupp B som utgjordes av studenter värderade lön och andra yttre attribut högre än många inre, 

till skillnad från grupp A. Unga som tenderar att värdera lön högre kanske i slutändan inte 

kommer vara intresserade att söka sig till offentliga organisationer på grund av att den här typen 

av organisationer inte kan erbjuda en högre lön. Samtidigt visar tidigare studier att olika attribut 

passar olika bra till olika människor. (Kuron, 2015; Dyhre och Parment, 2013, Chhabra och 

Sharma, 2010).  Beroende på vilka inre eller yttre faktorer som styr en person kommer denne 

söka efter olika inre och/eller yttre drivkrafter. Utifrån IPI-modellen (se figur 1) (Dyhre & 

Parment, 2013) måste inte alla önskvärda attribut tillmötesgås i organisationens employer 

brand. Enligt modellen kan snarare arbetet utformas efter de fem högst värderade attributen. 

Dessa fem bygger tillsammans ihop modellen som i sin tur kan generera i ett EVP. En ytterligare 

orsak till att denna studies resultat liknar tidigare studiers kan vara att många av respondenterna 

är yngre än 25 år, vilket också kan tänkas innebära att de besitter mindre arbetslivserfarenhet 

än de äldre respondenterna. Som också tidigare studier visar kan organisationens attraktivitet 

utgöra en nyckelvariabel i avgörandet om en potentiell medarbetare kommer intressera sig för 

organisationen eller inte. 
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6. Slutsats  

I det sjätte och därmed sista kapitlet redogörs för studiens slutsats, och således studiens 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med vetenskapligt bidrag, praktiska 

implikationer, förslag till framtida forskning och kritik till studien.    

6.1 Studiens resultat  

Studien har utgått från följande frågeställningar:   

o Vilka attribut värdesätter sjuksköterskor vid val av arbetsgivare inom den offentliga 

sektorn?   

o Hur värderas dessa attribut vid val av arbetsgivare samt i relation till ett kliniskt 

basår?  

o Hur bidrar ett kliniskt basår till offentliga sjukhusverksamheters attraktivitet?  

  

Studiens huvudsakliga resultat:   

Föreliggande studie indikerar att respondenterna värderar attribut som relationer, lojalitet, lön 

och arbetstid relativt högt vid val av arbetsgivare. Ett annat relativt högt värderat attribut är 

stimulans. Attribut som värderades lägre är fysisk aktivitet och status. Det finns inga tydliga 

indikationer på samband mellan hur de olika attributen värderades i relation till respondenternas 

kön eller ålder. Resultaten av studien indikerar bland annat också att det för många av 

respondenterna är betydligt mer viktigt att trivas med kollegor på arbetsplatsen än en hög lön. 

Vidare ges indikationer att anställda inom offentliga organisationer värdesätter de icke-

monetära och inre faktorerna i jämförelsevis minst lika hög grad som de monetära och yttre 

faktorerna. Offentliga organisationer har troligtvis svårigheter att konkurrera med privata 

vårdsektorer när det gäller monetära medel. Således kan rekommendationer baserat på 

föreliggande studie ges till offentliga organisationer att med fördel bygga sitt employer brand 

på sådana icke-monetära och inre faktorer som i föreliggande studie motsvaras av lojalitet, 

stimulans och relationer. På så sätt kan dessa utgöra kärnan i organisationens employer brand 

och kan fungera som mer hållbara i ett långsiktigt tidsperspektiv eftersom det ofta då handlar 

om sådant som redan finns i organisationen och verksamheten, vilket också är en grundläggande 

tanke inom EVP. Å andra sidan innebär inte den begränsade konkurrenskraften gentemot 

privatiseringar att offentliga organisationer inte kan vara konkurrenskraftiga sinsemellan. 

Därmed bör det vara av betydelse för arbetsgivaren att arbeta med de identifierade attributen i 
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föreliggande studie, för att på så vis kunna konkurrera med andra vård-organisationer inom den 

offentliga sektorn. En ytterligare aspekt för arbetsgivare att ha i åtanke i arbetet med employer 

branding är den effekt ryktesspridning genom WOM kan ha på en organisations attraktivitet.   

 I rangordningen värderades totalt det kliniska basåret lägst av båda respondentgrupperna. Som 

ovan nämns finns troligtvis flera olika orsaker till att det kliniska basåret värderas såpass lågt i 

relation till de åtta andra attributen. Trots den låga värderingen i rangordningen indikerar 

medelvärdet att några få av respondenterna ur de båda urvalsgrupperna ändå rangordnat det 

kliniska basåret högre än vad majoriteten gjort. Att under en längre tid varit verksamma i en 

miljö utan större konkurrens gör att det inte ovanligt att utvecklingsarbetet riktas inåt i 

organisationen, utan att reflektera över det som sker i omgivningen, som exempelvis trender. 

Detta kan tänkas haft betydelse när det kliniska basåret utformades. På så vis har det kliniska 

basåret utformats på ett sätt som inte motsvarar vad målgruppen önskar eller efterfrågar, 

samtidigt som det idag kan anses omodernt med den formen av lärande i arbetslivet.  

På frågan hur det kliniska basåret bidrar till organisationens attraktivitet indikerar resultatet av 

studien att det handlar om en relativt liten betydelse. Istället värderar respondenterna attribut 

som relationer, lojalitet, lön och arbetstid desto högre. Vid en välutvecklad organisation som 

faktiskt kan uppfylla efterfrågade attribut som exempelvis goda relationer till chefer och 

ledning, möjlighet till stimulans och utveckling, etcetera kan dessa attribut mycket väl bygga 

upp organisationens EVP och därmed ett långsiktigt employer brand. Som Dyhre och Parment 

(2013) skriver kan en organisations EVP lägga en betydande grund i utformningen av employer 

branding. Som offentlig organisation kan de finansiella möjligheterna till höga löner och 

bonusar vara begränsade, eftersom verksamheten är skattefinansierad. Därför kan EVP ges en 

desto mer betydelsefull roll för just offentliga organisationer, eftersom ett EVP fokuserar på 

vad organisationen faktiskt består av och som på något sätt positivt särskiljer denne gentemot 

konkurrenter. Hur ett kliniskt basår kan bidra till offentliga vårdorganisationens attraktivitet 

skiljer sig således från tidigare forskning. Tidigare forskning (Whitehead et al., 2016; Kang et 

al., 2016; Ishihara et al., 2014) tyder på att introduktionsprogram anses ha en positiv inverkan 

på sjuksköterskors utveckling och vilja att stanna kvar inom organisationen. Studiens egna 

resultat visar starka indikationer på att respondenter i grupp A har en relativt negativ bild av det 

kliniska basåret. Respondentgrupp B visar tendenser att ha en något mer positiv bild av det 

kliniska basåret än grupp A, men även här finns en företrädesvis negativ bild. Enligt tidigare 

forskning om introduktionsprogram (Whitehead et al., 2016; Kang et al., 2016; Ishihara et al., 

2014) kan ett sådant öka sjuksköterskornas benägenhet att fortsätta sin anställning. Att ha en 
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handledare kan ge en känsla av trygghet och skapar dessutom relationer. Således kan det utifrån 

uppsatsens empiri och analys tänkas att det kliniska basårets utformning i nuläget inte matchar 

medarbetarnas och potentiella medarbetares önskemål, men att vissa delar ändå kan tänkas vara 

av intresse för arbetsgivaren att utveckla. Orsakerna till den negativa bilden kan vara fler än 

föreliggande studie undersökt, men övervägande orsak bör utifrån resultatet vara innehållet och 

utformandet av nuvarande kliniskt basår som upplevs negativt av de som genomfört 

programmet, vilket sedan sprids vidare till blivande sjuksköterskor. Utifrån studiens empiri (se 

diagram 16-25, samt tabell 2) samt analys kan det utläsas indikationer som tyder på att ett 

kliniskt basår i dagsläget inte bidrar till att höja attraktiviteten hos offentliga vårdorganisationer, 

enligt föreliggande studies respondenter.  

6.2 Vetenskapligt bidrag  

Studiens vetenskapliga bidrag utgörs främst av ökad förståelse för hur olika attribut värderas i 

val av arbetsgivare och således vad arbetsgivare inom offentliga organisationer bör ha i åtanke 

i sitt arbete med employer brand för att uppnå önskad attraktivitet. Författarna fann ett gap i 

tidigare forskning, då svenska introduktionsprogram kunde anses underrepresenterade. Därmed 

beslöt författarna att undersöka inverkan av kliniskt basår på en organisations attraktivitet, 

vilket också särskiljer föreliggande studie från tidigare studier och forskning.   

Studiens indikerar liknande resultat som tidigare studier (Chhabra och Sharma, 2010; Åteg et 

al., 2004; Kuron et al., 2015), men skiljer sig delvis också från andra resultat (Whitehead et al., 

2016; Kuron et al., 2015; Ishihara et al., 2014) i studier kring kliniska basår och motsvarande. 

Det sistnämnda är också något som gör den här studien unik. Studien bidrar även med 

indikationer om vad en arbetsgivare inom offentlig sektor bör ha i åtanke i utformningen av 

dess employer brand. Dessa indikationer förväntas vara överförbara också inom andra 

offentliga verksamheter eftersom dessa med stor sannolikhet också har begränsade finansiella 

resurser. Föreliggande studies resultat kan i varierande grad även ha en viss överförbarhet till 

det svenska näringslivet på så sätt att de konkurrerar med offentliga organisationer om samma 

medarbetare, vilket innebär att de i alla fall bör vara medvetna om vilka attribut som efterfrågas. 

Resultat visar att önskvärda attribut inte alltid är av monetär karaktär (yttre attribut). Istället 

värderas icke-monetära och ur föreliggande studies perspektiv; inre attribut, ofta högre än de 

yttre, monetära. Dessa inre attribut är många gånger av sådan karaktär att de automatiskt finns 

i de flesta organisationer. Utmaningen ligger i att identifiera och utforma dessa attribut och 

resurser till att kunna nyttjas på rätt sätt utifrån dess potential.  
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6.3 Praktiska implikationer   

Till följd av den hårda konkurrens på arbetsmarknaden om kompetent personal som råder idag 

och som förväntas öka i framtiden är det av stor betydelse för arbetsgivare att kunna tilltala och 

attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens, för att på så sätt ha förmågan att rekrytera dessa 

och behålla nuvarande medarbetare. Studiens resultat kan därför vara användbart för offentliga 

vårdorganisationer i arbetet med employer branding, eftersom den bidrar med ökad förståelse 

om vad arbetsgivare bör ha i åtanke för att lyckas attrahera potentiella medarbetare och redan 

anställda. Respondenterna i föreliggande studie har rangordnat de undersökta attributen i 

varierande grad, vilket utifrån Dahlqvist och Melin (2010) kan det bero på att uppfattningar av 

de olika attributen kan skilja sig åt bland de olika åldersgrupper som deltagit i studien. Detta 

antagande kan göras utifrån tidigare forskning som visar att uppfattningen av ett uttryck 

förändras över en livstid (Dahlqvist & Melin, 2010). Studien genomfördes på två urvalsgrupper; 

legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Trots att dessa urvalsgrupper är 

begränsade till yrkesgruppen sjuksköterskor kan studiens resultat antas kunna appliceras på 

andra grupper inom vårdsektorn. Exempel på sådana sektorer kan vara privatsjukvård 

alternativt kommunal vårdomsorg, eftersom de över lag konkurrerar med den offentliga 

sjukvården om samma personal. Studiens resultat kan troligtvis också appliceras på andra sjuk-

och omsorgsverksamheter inom den offentliga sektorn, då också de besitter begränsade 

finansiella resurser. Studien kan även användas som underlag för fortsatta undersökningar, där 

syftet är att gå mer djupgående och söka efter fler orsaker till exempelvis varför det kliniska 

basåret värderades relativt lågt i jämförelse med andra attribut i studien. För att vidare förbättra 

attraktiviteten av det kliniska basåret bör det delvis reformeras. Genom resultaten av 

föreliggande studie kan organisationen generellt sett i nuläget inte anses leva upp till de 

förväntningar som funnits på det kliniska basåret.   

Utifrån resultaten kan även indikationer ges att anställda inom offentliga organisationer 

värdesätter de inre faktorerna (lojalitet, stimulans och relationer, se tabell 2), vilka kan anses 

motsvara icke-monetära, i jämförelsevis minst lika hög grad som de yttre faktorerna och 

monetära. Således kan offentliga organisationer rekommenderas att bygga sitt employer brand 

på dessa inre och icke-monetära faktorer. Som tidigare forskning (Kang et al., 2016; Ishihara et 

al., 2014) visat kan dock introduktionsprogram ha en positiv effekt eftersom det bland annat 

skapar lojalitet och relationer mellan kollegor och således utgör en trygghet för framför allt 

nyutexaminerade sjuksköterskor. En handledare i form av en erfaren sjuksköterska kan fungera 

som stöd för dessa nyutexaminerade sjuksköterskor och deras utveckling. Något som också kan 
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kopplas till stimulans i form av att den nyutexaminerade sjuksköterskan utvecklas och på så vis 

blir allt mer självgående. Att känna trygghet och stöd från kollegor kan minska stress som 

nyutexaminerade sjuksköterskor annars kan uppleva i ett tidigt skede av en anställning, och kan 

förhoppningsvis också leda till att dessa sjuksköterskors benägenhet att stanna kvar inom 

organisationen ökar (Whitehead et al., 2016). Även om det kliniska basåret över lag verkar 

värderas mer negativt än positivt kan det ändå tyckas vara av betydelse för arbetsgivaren att 

identifiera de delar i det kliniska basåret som skulle kunna leda till ökad attraktivitet. 

Exempelvis kan möjlighet till en handledare, utanför ett kliniskt basår, som stöttar den 

nyutexaminerade sjuksköterskan genom den första tiden av anställningen minska stress och 

osäkerhet (Whitehead et al., 2016). På så vis kan det ändå skapas relationer och en känsla av 

lojalitet mellan medarbetare. Därmed kan offentliga sjukhusorganisationer rekommenderas att 

utveckla dessa typer av icke-monetära attribut. På så sätt kan dessa utgöra kärnan i 

organisationens employer brand och kan fungera som mer hållbara i ett långsiktigt 

tidsperspektiv eftersom det ofta då handlar om sådant som redan finns i organisationen och 

verksamheten, vilket också är en grundförutsättning inom arbetet för EVP och employer 

branding (Dyhre & Parment, 2013). En ytterligare aspekt för arbetsgivare att ha i åtanke i 

arbetet med employer brand är den effekt ryktesspridning genom WOM kan ha på en 

organisations attraktivitet.  

 

6.4 Etiska överväganden  

De etiska överväganden som främst diskuterats berör de avgränsningar som gjorts i studien. 

Dessa begränsningar har varit en följd av framförallt de begränsade resurser som funnits att 

tillgå. Det är troligt att det kan finnas fler bakomliggande orsaker än de som föreliggande studie 

undersöker till varför en person väljer en anställning hos arbetsgivaren eller inte och som kunnat 

påverka studiens resultat, men som inte tagits med i studien på grund av den avgränsning som 

gjorts. Ett exempel på sådan orsak är respondenternas tidigare arbetslivserfarenhet. En annan 

del av problematiken i studien handlar även om att studien avgränsats till endast två 

urvalsgrupper inom sjukvården, vilket kan innebära svårigheter i överförbarhet till andra 

organisationer och yrkesgrupper.   

6.5 Förslag till framtida forskning  

Till framtida forskning ges två förslag. Det första är att arbeta fram en mer djupgående 

information om orsaker och samband till varför vissa attribut värderas högre än andra. Det vore 

också intressant att i framtiden undersöka orsaker till varför kliniskt basår värderas relativt lågt 



65 

 

och hur ett sådant bör utformas för att vidare kunna bidra till organisationers 

attraktivitet.  Ytterligare förslag till framtida forskning berör hur den här studiens resultat kan 

förklaras med hjälp av den resursbaserade teorin, där effekten av resurserna kan bli långsiktig 

strategisk fördel. Det kan vara relevant att undersöka huruvida organisationer kan arbeta med 

employer branding utifrån de resurser de redan innehar för att på ett effektivt sätt uppnå 

attraktivitet gentemot intressenter.  

6.6 Kritik till studien   

Kritik till studien framhålls främst i den teoretiska referensramen där endast åtta attribut (samt 

WOM och det kliniska basåret) behandlas. Teorin om organisatorisk attraktivitet består av fler 

variabler än de som presenteras, vilket kan ha påverkat resultatet. Angående urvalsgrupper var 

utgångspunkten att göra en totalundersökning inom Västra Götalandsregionen, men studien 

begränsades till endast en urvalsgrupp från en organisation, vilket resulterade i att studien också 

inkluderade en urvalsgrupp med sjuksköterskestudenter i syfte att utgöra en jämförelsegrupp. 

På så sätt har studien erhållit en större spridning och variation än om endast ett fall studerats. 

En ytterligare kritik till studien berör den begränsning som gjorts och utgörs av det faktum att 

de personer som avbrutit sitt kliniska basår i förtid samt de som inte längre arbetar inom denna 

organisation exkluderats från studien. Det kan uppfattas som att studien förbiser dessa faktorer 

och inte anser dessa relevanta. Studien kan också kritiseras för att författarna endast 

kommunicerade med urvalsgrupperna vid ett första utskick av enkäten. En påminnelse hade 

kunnat genererat högre svarsfrekvens, vilket skulle legat till fördel i studiens resultat i form av 

ökad trovärdighet. Ytterligare kritik är att författarna endast kan spekulera i bakomliggande 

orsaker till de svar respondenterna gett, eftersom vi valt att inte undersöka dessa orsaker djupare 

genom exempelvis strukturerade djupintervjuer.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide fokusgrupp  

Utifrån Åteg et.al har följande attribut värderats och diskuterats. Utifrån diskussionen valdes de 

åtta främsta attributen ut för att undersökas ytterligare i enkätundersökningen.  

 

ATTRAKTIVT ARBETE  

Nedan presenteras olika faktorer (fetstilta) som är av vikt, eller rent av avgörande, för 

människor i deras val av arbetsgivare. Alltså, för att du ska känna dig lockad att arbeta för 

arbetsgivaren är det viktigt för dig att denne kan erbjuda dig några av eller alla dessa faktorer.  

 

Välj ut de åtta faktorerna som är viktigast för just dig och rangordna dessa i numerisk ordning; 

1= viktigast, 8= minst viktig, men ändå viktig.  

 

Observera att efter vissa av faktorerna ges exempel på vad faktorn kan innebära. Dessa är 

endast exempel och ska således inte markeras separat.  
  
- Modern utrustning  
- Arbetstider  
  
- Fysisk arbetsmiljö; Ex. ljudnivå. lokaler, inredning, luft  
- Ledarskapet  
- Lojalitet; Ex. mellan kollegor, till chefer  
- Lokalisering; Ex. läge, närhet till hemmet  
- Lön  
  
- Framgångsrik organisation  
- Relationer med kollegor och chefer  
  
- Social kontakt; Ex. vid ex. raster  
- Arbetstakt; intensitet, Ex. lugna perioder som ger rum för återhämtning, pauser  
- Förtrogenhet, Ex. att veta vad som ska göras under arbetspasset  
- Fysisk aktivitet  
- Handlingsfrihet; Ex. att organisera och styra det egna arbetet  
- Variation; Ex. arbetsrotation, flexibilitet  
- Eftertraktad; Ex. att känns sig behövd, att göra skillnad  
- Status; Ex. att känna stolthet för sitt arbete, att nå framgång  
- Stimulans; Ex. kompetensutvecklande  
- Resultat; Ex. få direkta och synliga resultat  
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Bilaga 2 - Operationalisering av enkätundersökning: Legitimerade 

sjuksköterskor  

  

Vi är två studenter som läser Personal, organisation & ledarskap på Högskolan i Skövde. Vi 

skriver nu vår C-uppsats där vi undersöker vilka faktorer som spelar in för dig som 

sjuksköterska i valet av arbetsgivare.   

  

Studiens syfte är att erhålla kunskap om vad Ni som legitimerade sjuksköterskor värdesätter i 

Ert arbete. Målet är att arbetsgivare ska få en större förståelse för Er yrkesgrupp och vilka 

faktorer som anses attraktiva och värdefulla för just Er.   

Om Ni är intresserade av att ta del av studiens resultat vänligen ange din e-mail-adress under 

texten ”Övriga kommentarer” längst ner i formuläret.   

  

Enkäten tar cirka tre minuter och dina svar behandlas anonymt.  

Dina svar är av stor betydelse och vi är därför väldigt tacksamma för att du tar dig tid att besvara 

enkäten.  

  

Vid frågor, kontakta oss gärna via b14cecjoh@student.his.se  

  

Observera att enkätens sista svarsdag är 2017-03-17.     

  

Klicka på länken för att komma till enkäten.  

 

Bästa hälsningar,  

Cecilia och Ida   

  

  

Kön  

Kvinna Man   

  

Ålder  

20-25 26-30 31-35 36+  

  

  

I vilken utsträckning stämmer följande påstående:  

  

1.Ledarskap  

Det är viktigt för mig att få stöd och uppmuntran från chefer och ledning   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  
Det är viktigt för mig att chefer och ledning håller mig uppdaterad om vad som sker i 

verksamheten  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1 Inte alls  

  

 

2.Lön  

Vid val av arbetsgivare är lönen viktig för mig  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  
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3.Stimulans  

Det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder mig utvecklingsmöjligheter  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

Det är viktigt att arbetsgivaren ger mig möjlighet till specialisering inom yrket   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

 

4. Lojalitet  

Det är viktigt för mig att det finns lojalitet mellan arbetskamrater  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

 

5. Status  

Det är viktigt för mig att känna stolthet för mitt arbete  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

Det är viktigt för mig att uppnå framgång i mitt arbete  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

 

6.Arbetstid  

Vid val av arbetsplats är arbetstiderna viktiga för mig   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  
Det är viktigt för mig att ha inflytande över mina arbetstider   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

Det är viktigt för mig att känna balans mellan arbete och fritid   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

 

7. Fysisk aktivitet  

Det är viktigt för mig att det dagliga arbetet innebär en hälsosam belastning (nivån på den 

fysiska belastningen arbetet kräver är inte för tung och leder således inte till exempelvis 

arbetsskador.)   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1 Inte alls  

  

 

8.Relationer  

Det är viktigt för mig att arbeta tillsammans i en grupp med andra    

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  
Det är viktigt med uppmuntrande och stödjande kollegor på min arbetsplats   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  
Det är viktigt för mig att ha en god relation till chefer och ledning  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1 Inte alls  
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9. Det kliniska basåret  

För mig har det kliniska basåret varit en bidragande faktor till att jag valde att söka mig till 

Skaraborgs sjukhus  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

För mig har det kliniska basåret varit en avgörande faktor till att jag valde att söka mig till 

Skaraborgs sjukhus.   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

  

Det kliniska basåret har motsvarat mina förväntningar  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

Det kliniska basåret har gett mig en positiv bild av arbetsgivaren  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

Jag tror de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle föredra det kliniska basåret framför 

en högre lön.   

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

  

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från vänner och bekanta när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från befintlig personal när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från media när jag bildar mig en uppfattning om en 

arbetsgivare (TV, radio, tidning etc.)  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från sociala medier när jag bildar mig en uppfattning 

om en arbetsgivare (Facebook, bloggar, olika forum etc.)  

Instämmer helt  7    6    5    4    3    2    1  Inte alls  

  

  

Till sist,   

Vi vill nu att Ni ska rangordna dessa faktorer (1-9) utifrån hur viktiga de är för Dig i valet av 

arbetsgivare. 1= viktig, 9=Minst viktigt:   
Arbetstider  
Fysisk aktivitet  

Kliniskt basår   

Ledarskap  

Lojalitet  

Lön  

Relationer   

Status   Glöm inte att slutföra enkäten genom att trycka på ”KLAR”.   

Stimulans    Ett stort tack för din medverkan!   
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Bilaga 3 - Operationalisering av enkätundersökning: Sjuksköterskestudenter 

 

Vi är två studenter som läser programmet Personal, organisation & ledarskap på Högskolan i 

Skövde. Vi skriver nu vår C-uppsats där vi undersöker vilka faktorer som spelar in för dig som 

blivande sjuksköterska i valet av arbetsgivare.  

 

Studiens syfte är att erhålla kunskap om vad Ni som blivande legitimerade sjuksköterskor 

värdesätter i ert arbete. Målet är att arbetsgivare ska få en större förståelse för Er yrkesgrupp 

och vilka faktorer som anses attraktiva och värdefulla för just Er.  

Om Ni är intresserade av att ta del av studiens resultat vänligen ange din e-mail-adress under 

texten ”Övriga kommentarer” längst ner i formuläret.  

 

Enkäten är frivillig, tar cirka tre minuter att besvara och dina svar behandlas anonymt. Det finns 

möjlighet att avbryta enkäten efter att den påbörjats, om så önskas.   

Dina svar är av stor betydelse och vi är därför väldigt tacksamma för att du tar dig tid att besvara 

enkäten. Insamlade data kommer endast att analyseras av uppsatsens författare och kommer 

raderas när uppsatsen är klar. Sammanställda resultat kommer att publiceras i uppsatsen.  

 

Vid frågor, kontakta oss gärna via b14cecjoh@student.his.se 

 

Observera att enkätens sista svarsdag är 2017-03-28.     

 

Klicka på länken för att komma till enkäten. 

 

Bästa hälsningar, 

Cecilia och Ida  

 

Kön 

Kvinna Man  

Ålder 

20-25 26-30 31-35 36+ 

 

I vilken utsträckning stämmer följande påstående: 

 

1.Ledarskap 

Det är viktigt för mig att få stöd och uppmuntran från chefer och ledning  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt för mig att chefer och ledning håller mig uppdaterad om vad som sker i 

verksamheten 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

2.Lön 

Vid val av arbetsgivare är lönen viktig för mig 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 
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3.Stimulans 

Det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder mig utvecklingsmöjligheter 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt att arbetsgivaren ger mig möjlighet till specialisering inom yrket  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt att arbetsgivaren ger mig en bred och karriärfrämjande grund att stå på 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

4. Lojalitet 

Det är viktigt för mig att det finns lojalitet mellan arbetskamrater 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt för mig att det finns en lojalitet från organisationen 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

5. Status 

Det är viktigt för mig att känna stolthet för mitt arbete 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt för mig att uppnå framgång i mitt arbete 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

6.Arbetstid 

Vid val av arbetsplats är arbetstiderna viktiga för mig  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt för mig att ha inflytande över mina arbetstider  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 
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Det är viktigt för mig att känna balans mellan arbete och fritid  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

7. Fysisk aktivitet 

Det är viktigt för mig att det dagliga arbetet innebär en hälsosam belastning 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

8.Relationer 

Det är viktigt för mig att arbeta tillsammans i en grupp med andra   

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt med uppmuntrande och stödjande kollegor på min arbetsplats  

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Det är viktigt för mig att ha en god relation till chefer och ledning 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

9. Det kliniska basåret 

Det kliniska basåret är ett regionövergripande (Västra Götalandsregionen) 

introduktionsprogram. Programmet omfattar minst två placeringar på sjukhusets avdelningar 

och innebär att den nyutexaminerade sjuksköterskan alltid ska ha en erfaren sjuksköterska att 

tillfråga. I varje placering ingår bredvid gång. Introduktionsprogrammet innehåller också bland 

annat föreläsningar och utvecklingsdagar inom relevanta områden.  

I vilken utsträckning stämmer följande påstående:  

 Min uppfattning om det kliniska basåret är positiv utifrån den information jag hittills erhållit. 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Efter min examen känner jag mig mest lockad att söka mig till en arbetsgivare som erbjuder ett 

kliniskt basår 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Efter min examen kan jag tänka mig att gå ett kliniskt basår, OM jag inte fått ett annat 

jobberbjudande inom min profession 
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Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Utifrån den information jag fått om det kliniska basåret har min bild av arbetsgivare som 

erbjuder ett sådant introduktionsprogram förbättrats 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

Jag tror de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle föredra det kliniska basåret framför 

en högre lön 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

 

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från vänner och bekanta när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från befintlig personal när jag bildar mig en 

uppfattning om en arbetsgivare 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från media när jag bildar mig en uppfattning om en 

arbetsgivare (TV, radio, tidning etc.) 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

 

För mig är det viktigt att lyssna på åsikter från sociala medier när jag bildar mig en uppfattning 

om en arbetsgivare (Facebook, bloggar, olika forum etc.) 

Instämmer helt 7    6    5    4    3    2    1 Inte alls 

Till sist,  

Vi vill nu att Ni ska rangordna dessa faktorer (1-9) utifrån hur viktiga de är för Dig i valet av 

arbetsgivare. 1= viktig, 9=Minst viktigt:  

Arbetstider 

Fysisk aktivitet 

Kliniskt basår  
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Ledarskap 

Lojalitet 

Lön 

Relationer  

Status 

Stimulans 

 

Glöm inte att slutföra enkäten genom att trycka på ”KLAR”.  

Ett stort tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 - Tabeller 

Nedan redovisas svaren på uppsatsens enkätundersökning i tabeller.   

1. Ledarskap 

 

 

 

 

 

 

2. Lön 
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3. Stimulans 

 

 

 

 

 

 

4. Lojalitet 

 

 

 

 

 

5. Status  

 

 

 

 

 



81 

 

6. Arbetstid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fysisk aktivitet  
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8. Relationer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kliniskt basår (Grupp A)  
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9. Kliniskt basår (Grupp B)  
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10. Word-of-mouth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


