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Abstract 

Kommunikation är en grundläggande källa till spridning av kunskap 

med en påverkan på både individ och samhälle varpå ett intresse 

föreligger i att undersöka fenomenet närmare. Syftet med studien var 

att undersöka vilka sociala representationer potentiella medarbetare 

har av ett attraktivt Employer Brand. Vidare syftar studien till att 

kartlägga sociala representationer av Länsförsäkringar Skaraborgs 

Employer Brand. Empirin samlades in genom enkäter och i studien 

ingick 207 högskolestudenter. Resultatet visade att Symboliska 

Image-attribut värderas högre än Funktionella Image-attribut men att 

båda dimensionerna är betydande gällande ett attraktivt Employer 

Brand. Resultatet påvisade att respondenternas sociala 

representationer av Länsförsäkringar Skaraborg främst är kopplade till 

deras kundvarumärke och inte till dem som arbetsgivare. Vid 

jämförelsen av värderingen mellan Attraktiv Arbetsgivare och 

Länsförsäkringar Skaraborg och erhöll Länsförsäkringar Skaraborg ett 

generellt lägre medelvärde. 

 

 

Nyckelbegrepp: Social representation, employer branding, symboliska image-attribut, 

funktionella image-attribut, attraktiv arbetsgivare, socialpsykologi. 



3 

 

Inledning 

Kommunikation är den främsta spridningskällan av kunskap och formar individens 

känslor, tankar och handlingar (Moscovici, 1988). Managementkonceptet Employer 

Branding (Lievens, et al., 2007) är en form av kommunikationsverktyg med mål att 

påverka och stärka individens föreställning av ett visst företag som en attraktiv 

arbetsgivare. Arbetet med Employer Branding resulterar i ett Employer Brand och är ett 

företags arbetsgivarvarumärke som omfattar dess identitet som arbetsgivare (Dell & 

Ainspan, 2001, i Edwards, 2010). Ett Employer Brands påverkan på individen inryms i 

det socialpsykologiska fältet som studerar hur sociala strukturer och sociala system har 

en inverkan på individen (Nilsson, 1996). Ett starkt Employer Brand ökar kännedomen 

av ett företag som arbetsgivare och resulterar i att potentiella medarbetare utvecklar en 

positiv identifikation till arbetsgivarvarumärket. Genom den identifikation en individ 

upplever skapas en känsla av tillhörighet och en vilja att arbeta där (Hirschman, 1980, i 

Backhaus & Tikoo, 2004). 

Individens föreställning av ett attraktivt Employer Brand utgör studieobjektet i 

denna undersökning. Genom en kvantitativ undersökning ämnar studien att undersöka 

vad målgruppen (individer mellan 19-30 år med någon form av akademisk utbildning 

inom ekonomi, affärsjuridik eller personal) anser vara ett attraktivt Employer Brand. 

För att kunna erhålla en förståelse för individens föreställning av ett attraktivt Employer 

Brand kommer teorin om sociala representationer tillämpas som ett socialpsykologiskt 

verktyg. En social representation kan vara de tankar, idéer och associationer en individ 

har kring ett företag (Moscovici, 1988). Sociala representationer av ett attraktivt 

Employer Brand påverkar huruvida potentiella medarbetare finner ett företag som en 

attraktiv arbetsgivare. 

 Den sociala representation en individ har av ett objekt såsom ett attraktivt 

Employer Brand är komplex. Sociala representationer är knutna till flera faktorer såsom 

en individs sociala tillhörighet, erfarenheter, beteende och tankemodeller som överförts 

eller internaliserats genom social kommunikation. Vid studiet av ett Employer Brand 

fordras en närmare förståelse för det dialektiska förhållande som finns mellan individ 

och samhälle (Moscovici, 1988). Individens känslor, tankar och handlingar influeras av 

relationen med grupper, kultur, organisation och samhälle (Allport, 1985, i Lindzey & 
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Aronsson, 1988). Studien ämnar vidare att på uppdrag av Länsförsäkringar Skaraborg 

kartlägga vilka sociala representationer som finns av deras Employer Brand. 

Huruvida potentiella medarbetare attraheras av ett företag beror på hur väl 

företagets Employer Brand matchar och tillmötesgår de sociala representationer som 

finns av ett attraktivt Employer Brand. I en marknadsföringsaspekt där grunden utgörs 

av social påverkan (Aronsson, Wilson & Akert, 2007) är sådan kunskap essentiell. Ett 

företags kommunikation av ett Employer Brand innebär direkta försök till social 

påverkan varpå det finns ett socialpsykologiskt intresse att undersöka studiefältet 

närmare. 

 

Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Inledningsvis presenteras en beskrivande framställning av tidigare forskning inom 

managementkonceptet Employer Branding och dess produkt Employer Brand. 

Efterföljande tillämpas teorin om sociala representationer i syfte att förstå och förklara 

ett attraktivt Employer Brand. 

 

Employer Branding 

Employer Branding är ett managementkoncept som slår fast ett företags identitet som 

arbetsgivare och innefattar de system, värderingar, beteenden och rutiner som finns i 

företaget (Dell & Ainspan, 2001, i Edwards, 2010). Employer Branding har sitt 

ursprung från marknadsföring där social påverkan utgör en grundpelare (Lievens F.,Van 

Hoye G. & Anseel F. 2007; Aronsson, Wilson & Akert, 2007). 

Genom att kommunicera ett Employer Brand vill företag påvisa för potentiella 

medarbetare vad som gör dem till en attraktiv arbetsgivare (Lievens, Van Hoye & 

Anseel, 2007). Människor har en benägenhet att söka sig till ett företag som de kan 

identifiera sig med (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 1998) 

varpå en grundläggande kunskap inom Employer Branding är av betydelse. Konceptet 

kan utifrån det enskilda företagets synvinkel sammanfattas som dess strävan att delge en 

klar och tydlig bild, både extern och internt, över vad som gör deras företag attraktivt 

(Lievens, et al., 2007). Ett Employer Brand möjliggör en förmedling av de förmåner 

som ligger bortom de redan påtagliga fördelarna (Hirschman, 1980, i Backhaus & 
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Tikoo, 2004). Ett effektivt arbete med Employer Branding innebär ett proaktivt 

förhållningssätt där önskvärda Employer Brand Associationer identifieras och integreras 

med arbetsgivarvarumärket. 

 

Employer Branding: Conceptual Framework 

Employer Branding består av två huvudsakliga beståndsdelar; Employer Brand 

Associations och Employer Brand Loyalty, se figur 1. Då studien ämnar undersöka 

potentiella medarbetares sociala representation av ett attraktivt Employer Brand har en 

avgränsning gjorts. Kedjan som berör de befintliga medarbetarna har uteslutits med en 

fokusering på den del av modellen som berör potentiella medarbetare: Employer 

Branding  Employer Brand Associations Employer Image  Employer Attraction. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Employer Branding Framework (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505). 

 

 

Modellen åskådliggör hur företagets Employer Brand Associations formar dess 

Employer Image som i efterföljande led resulterar i Employer Attraction. Ett företags 

associationer och image har en avgörande och direkt påverkan på huruvida potentiella 

medarbetare finner företagets Employer Brand attraktivt (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Employer Brand Associations 

Employer Brand Associations är de idéer och tankar som ett varumärke väcker hos 

potentiella medarbetare. Employer Brand Associations kan verbaliseras samt återfinnas 

på en sensorisk nivå där individen har en känsla för ett varumärke. Ett Employer Brand 

framkallar associationer, både på den verbala och sensoriska nivån (Supphellen, 2000; 

Aaker, 1991; i Backhaus & Tikoo, 2004). Employer Brand Associations är avgörande 
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faktorer för ett företags Employer Image. Employer Image påverkar vidare individens 

identifikation och attraktion till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Employer Image 

Utifrån ett medarbetarperspektiv kan två typer av dimensioner urskiljas i ett Employer 

Brand, de symboliska och de funktionella. Tillämpning av konceptet Employer 

Branding möjliggör en förmedling av ett Employer Brands symboliska och funktionella 

Image-attribut till potentiella medarbetare (Hirschman, 1980, i Backhaus & Tikoo, 

2004). 

 

Symbolisk dimension 

Den symboliska dimensionen består av de abstrakta och immateriella aspekterna samt 

fördelar av ett företags image (Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens & Highhouse, 2003) 

såsom bland annat medarbetarfokus och lojalitet. 

Ett företags professionalitet och status är ett av de mest betydande Image-

attributen gällande huruvida en medarbetare eftersträvar att söka sig dit. Image-

attributet omfattar företagets storlek, framgång, organisatorisk kompetens samt dess 

medarbetare. En annan viktig beståndsdel är huruvida företagets produkter eller tjänster 

uppfattas vara av god kvalitet och som sammankopplas med status och prestige 

(Backhaus, 2004). Människan innehar ett stort behov av status och prestige både 

gällande både individens värdesättning av sig själv och sina prestationer samt i form av 

erkännande av andra. Genom att behoven av prestige och status tillfredsställs upplever 

individen självförtroende (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Vidare påverkar ett företags 

professionalitet och status individens självbild då dennes sociala identitet härstammar 

från att tillhöra den sociala gruppen. Att tillhöra en grupp såsom ett företag med hög 

status erhåller individen hög status (Nilsson 1996). 

Att företaget har ett medarbetarfokus är av stor vikt. Att visa att man prioriterar 

och tar hand om sina medarbetare är viktigt för skapandet av organisationsidentiteten 

(Chambers, et al., 1998; Edwards, 2010). En öppen kommunikation från arbetsgivaren 

innebär ökad möjlighet till identifiering för individen till organisationen (Edwards 

2010). Det är av vikt för en individ att få kontinuerlig feedback av kollegor och chefer 

samt att denna upplever delaktighet och samhörighet med företaget. Genom coachning 
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och möjlighet till vidareutveckling i företaget möjliggörs en personlig utveckling för 

individen, både i sin privata samt yrkesmässiga roll (Chambers et al. 1998; Backhaus 

2004). 

Att utbildning och utveckling återfinns på samtliga nivåer i ett företag är 

essentiellt. Det är av stor vikt att potentiella medarbetare upplever att de kan utvecklas 

med företaget för att de ska uppfatta det som en attraktiv arbetsgivare (Chambers, et al., 

1998). Personlig utveckling är en inre motivationsfaktor och som kan kopplas till 

Maslows behovstrappa och som leder till självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 

2006). 

Genom att kommunicera ut en utpräglad och stark organisationsidentitet ökar 

medarbetarens lojalitet mot företaget i samband med att en positiv bild sprids (Hendry 

& Jenkins, 1997, i Backhaus & Tikoo, 2004). Att arbetsledningen visar tillit genom att 

låta medarbetarna arbeta med frihet under ansvar är en del av det psykologiska kontrakt 

som finns mellan medarbetare och arbetsgivare (Ambler & Barrows, 1996). Det 

psykologiska kontraktet innebär att det råder en ömsesidig känsla och samförstånd 

mellan arbetsgivare och medarbetare (Rousseau, 1990, i Edwards, 2010). Medarbetares 

positiva syn av sin arbetsgivare och upplevda lojalitet gentemot dem stärker företagets 

Employer Image och en strategiskt positiv bild kommuniceras ut till utomstående 

(Rucci, 1997, i Backhaus, 2004). 

Att en medarbetare kan identifiera sig med företagets värderingar och 

karaktärsdrag är ett betydande Image-attribut (Backhaus & Tikoo, 2004). När ett företag 

representerar något som en potentiell medarbetare kan acceptera och stå för ökar viljan 

att arbeta inom det företaget. Känslan av att omges med likasinnade leder till att man 

upplever en starkare identifikation med företaget och önskan att få arbeta där ökar 

(Andreassen & Lanseng, 2010; Hirschman, 1980, i Backhaus & Tikoo, 2004). En stark 

organisationsidentitet bidrar till att individen kan relatera till företagets kultur (Ashforth 

& Mael 1989; Dutton et al. 1994 i Edwards 2010). Medarbetare som identifierar sig 

med företagets värderingar upplever i högre grad mening med sitt arbete, något som 

påverkar motivationen (Ashforth & Mael 1996 i Edwards 2010). 

Stämningen inom ett företag och bland kollegor är betydande för många individer 

(Maxwell & Knox, 2009). En informell företagsmiljö associeras med sociala aktiviteter 

inom företaget både under och efter arbetstid (Lievens, et al., 2007). Det är betydande 
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för potentiella medarbetare att en arbetsplats och ett arbete erbjuder en positiv och 

social arbetsmiljö för att individen ska känna sig tillfreds med sig själv och uppfylla 

deras sociala behov (Backhaus, 2004). 

De bilder och tankar som potentiella medarbetare innehar är starkt kopplat till det 

rykte som företaget besitter. Forskning har påvisat samband mellan ett gott rykte och en 

önskan om att erhålla en anställning på företaget (Lievens, et al., 2007). Associationer 

som potentiella medarbetare har till ett företag utvecklar företagets Employer Image 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Ett gott rykte leder till en stolthet över att vara en del av 

företaget (Lievens, et al., 2007). Den sociala identitet en individ har är en del av 

individens självbild från att tillhöra en viss social grupp. Att tillhöra en grupp såsom ett 

företag som har hög status erhåller individen hög status. Den sociala status gruppen har 

tillskrivs även individen. En individ som upplever att den är omgiven av likasinnade 

identifierar sig starkare med företaget (Nilsson, 1996). 

Image-attributet Corporate Social Responsibility innebär att företaget innehar ett 

samhällsansvar inom både ett etiskt, socialt som miljömässigt perspektiv (Granberg, 

2011). Känslan av att arbeta för en god sak och bidra till samhället leder till en 

ideologisk självuppfyllelse och självförverkligande för medarbetarna (Edwards, 2010; 

Jacobsen & Thorsvik, 2006). Detta är en bidragande faktor till ökad attraktivitet för 

företaget hos potentiella medarbetare (Edwards, 2010). Att en individ kan acceptera och 

stå för de värderingar och arbetssätt som ett företag har leder till en ökad identifikation 

varpå viljan att arbeta hos företaget ökar (Andreassen & Lanseng, 2010; Hirschman, 

1980, i Backhaus & Tikoo, 2004). 

  

Funktionell dimension 

Den funktionella dimensionen representeras av konkreta och materiella aspekter och 

innefattar fördelar såsom lön, semesterförmåner med flera. 

Avancemangsmöjligheter i karriären är ett Image-attribut som har en betydande 

roll gällande huruvida en potentiell medarbetare finner en arbetsgivare attraktiv. 

Utmanande arbetsuppgifter samt personlig utveckling är exempel på inre 

motivationsfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Avancemangsmöjligheter kan även 

kopplas till Maslows behovstrappa där individen strävar efter självförverkligande 

(Jacobsen & Thorsvik, 2006). Möjligheter till avancemang inom företaget anses vara av 
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större betydelse än utveckling (Chambers, et al., 1998). Backhaus (2004) menar dock att 

det finns en stor komplexitet i att skilja utvecklingsattributet från avancemangsattributet 

då det är utbildning och utveckling som genererar avancemang i karriären. 

En annan viktig beståndsdel inom ett Employer Brand är kommunikation till både 

befintliga och potentiella medarbetare (Moroko & Uncles, 2008). För att nå ut och fånga 

potentiella medarbetares intresse krävs att företaget har en effektiv strategisk 

kommunikation. Den Employer Image som ett företag kommunicerar ut ska på ett 

rättvist och korrekt sätt spegla dess organisation och kultur (Cable, et al., i Backhaus & 

Tikoo, 2004). En öppen kommunikation innebär en ökad möjlighet till att potentiella 

medarbetare identifierar sig med företaget och dess värderingar (Bartels, et al., 2007, i 

Edwards, 2010). En stark identifiering leder till en högre grad av meningsfullhet i 

arbetet vilket har inverkan på individens motivation (Ashforth & Mael 1996 i Edwards, 

2010). 

Vidare är trygghet ett betydande Image-attribut för många individer (Lievens, et 

al., 2007). Att känna trygghet är en viktig faktor för att en individ ska må bra och 

omfattar både fysisk och känslomässig trygghet. Därav har anställningstrygghet en 

påverkan på individens välbefinnande. Anställningstrygghet är en yttre 

motivationsfaktor och har grundläggande men inte avgörande effekt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2006). 

Att ett system för arbetsprocessen finns är en betydande aspekt för potentiella 

medarbetare. Ett företags struktur, disciplin och arbetsmiljö är viktiga parametrar för ett 

företags Employer Brand (Lievens, 2007). Ett företag innehar en formell och social 

struktur där uppsättningen av formella roller åtföljs av ett visst socialt beteende. Genom 

de sociala strukturerna på ett företag skapas en förutsägbarhet som bidrar till trygghet 

(Nilsson, 1996). Genom att en individ har en förståelse för både sitt eget arbete samt för 

hela arbetsprocessen kommer individen att uppleva sin arbetssituation som meningsfull. 

Egenkontroll och möjlighet att påverka arbetet är ytterligare faktorer för upplevelsen av 

meningsfullhet (Antonovskys, 1987). 

Möjligheter att resa i arbetet är ett Image-attribut som efterfrågas alltmer i dagens 

internationaliserade arbetsliv. Många individer anser det vara attraktivt att en potentiell 

arbetsgivare har verksamhet utomlands och betraktas som ett globalt företag, detta då 

det tyder på att företaget är stort och framgångsrikt (Backhaus, 2004). En individs 
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sociala identitet är en del av dennes självbild från att tillhöra en social grupp. 

Medarbetare på ett stort och globalt företag med hög status tillskrivs samma status 

genom att ingå i den sociala gruppen. En individ som upplever att den är omgiven av 

likasinnade identifierar sig starkare med företaget (Nilsson 1996). 

Att ett företag betraktas som ungt och innovativt är viktigt för skapandet av en 

positiv bild av företaget (Davies, Chun, da Silva & Roper, 2004). Det ingår i 

människans natur att vara kreativ och där det i gemenskap med andra individer bäddas 

för bland annat innovationer (Nilsson, 1996). 

Lön har en viktig roll gällande attraherandet av nya medarbetare men kan inte på 

egen kraft locka till sig ny arbetskraft (Chambers, et al., 1998).  Lön och andra former 

av ekonomisk kompensation är yttre motivationsfaktorer och bidrar till social status 

(Jacobsen & Thorsvik, 2006). Lön betraktas inte som ett av de huvudsakliga Image-

attributen när det kommer till att välja arbetsgivare (Backhaus, 2004). 

Vilka Image-attribut potentiell arbetskraft anser vara attraktiva skiljer sig från 

individ till individ. Varje företag är unikt varpå det har en inverkan på vilka Image-

attribut som ska kommuniceras för att nå ut till den typ av potentiella medarbetare man 

eftersöker. Balans mellan arbete och fritid är ett Image-attribut som anses olika 

attraktivt och tilldragande beroende på vilken typ av individ man tillfrågar (Chambers, 

et al., 1998). Balansen mellan arbete och fritid bidrar till individens hälsa och 

välmående (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Ericsson (2004) hävdar att gränserna 

mellan arbete och fritid tenderar att bli allt mer diffusa till grund av den livsstil som 

råder. Beroende på individuella skillnader samt livssituationer uppfattas Image-

attributet olika från individ till individ. Backhaus (2004) menar i sin studie att Balans 

mellan arbete och fritid anses vara attraktivt men inte ett självklart Image-attribut. 

Image-attributet läge omfattar företaget och arbetsplatsens placering. Företagets 

läge kan bidra till balans mellan arbete och fritid genom lättillgänglig placering av 

arbetsplatsen samt goda kommunikationsmöjligheter till arbetsplatsen. Förutom 

företagets geografiska placering är den omgivande miljön betydelsefull (Mayfield & 

Keating, 2003). Image-attributet har dock inte samma inverkan likt andra Image-attribut 

gällande valet av arbetsgivare (Chambers, et al., 1998). 
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Social Representation 

Emilie Durkheim myntade på 1890-talet teorin om kollektiva representationer som 

berör individuellt kontra kollektivt beteende. Moscovici kom år 1961 att vidareutveckla 

Durkheims idéer till teorin om sociala representationer (Chaib & Orfali, 1996). Sociala 

representationer har som syfte att göra det obekanta bekant. Det obekanta definieras 

som något kognitivt ostrukturerat hos individen. Genom att förankra det okända till en 

tidigare existerande social representation omvandlas det obekanta till något hanterbart 

för individen (Moscovici, 1988). Moscovici definierar sociala representationer som 

tankar, bilder, idéer och kunskap som medlemmar i en kollektiv gemenskap har skapat. 

Individens övertygelser, åsikter, föreställningar och attityder formas av sociala 

representationer och det är i dessa processer konstrueringen av den sociala verkligheten 

sker (Augoustinos, Donaghue & Walker, 2006). Employer Brand Association består av 

de idéer och tankar som ett varumärke väcker hos potentiella medarbetare (Aaker, 1991, 

i Backhaus & Tikoo, 2004). De tankar, idéer och associationer individer har kring ett 

objekt såsom ett företag är en social representation som skapats både i samhället samt 

på en intrapsykisk nivå. Den sociala representation en potentiell medarbetare har 

påverkar dess föreställning av och attityd gentemot arbetsgivaren (Moscovici, 1988). 

Syftet med sociala representationer är att definiera sambandet mellan mänsklig 

psykologi och sociala och kulturella trender. Detta genom en fokusering på den dagliga 

kommunikationen och tänkandet (Moscovici, 1988). Enligt Markova (1987, i 

Moscovici, 1988) upprättas kommunikation genom en förbindelse mellan individer och 

medier som binds samman på olika sätt av nätverk och bilder. Kunskap tillförs genom 

kommunikation vilket påverkar individens sätt att tänka och nytt innehåll skapas 

(Moscovici, 1988). Ett Employer Brand tillämpas för att kommunicera en strategisk 

positiv bild av ett företag som arbetsgivare både internt och externt. Nya förutsättningar 

skapas kring att frambringa samt påverka redan existerande sociala representationer som 

individer har av ett Employer Brand. Samtliga individer, med sina respektive kognitiva 

scheman, i ett samhälle bidrar till en gemensam kunskap som överförs, utvecklas och 

sprids genom representationer (Moscovici, 1988). 

När en representation har tagit form, likt teorier om olika ting, integreras dessa 

med individens vardagliga sätt att leva och underlättar den interpersonella interaktionen. 

Olika subjekt skapar sinsemellan kollektivt förankrade föreställningar om verkligheten, 

representationer och utgör underlaget för sunt förnuft. Sociala representationer 
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bestämmer vilka aspekter från våra kategorier som är exempel för klassificering av 

människor och ting. Den kultur vi lever i har en stark inverkan på de sociala 

representationer som uppstår, formas och reproduceras (Moscovici, 1988). 

Utformningen av ett Employer Brand måste därmed anpassas efter de kulturella 

influenser som finns i samhället. 

Enligt Bartlett (1995) är det mänskliga minnet selektivt och tolkande utifrån 

individens aktuella intressen, attityder och scheman. Scheman innebär en generalisering 

och kategorisering av verkligheten samt förväntningar av olika situationer (Lazarus & 

McCleary, 1951, i Lundh, Montgomery & Waern, 1992). Beroende på vilka sociala 

representationer som existerar påverkar det vilken genomslagskraft ett Employer Brand 

har. Det Employer Brand ett företag sänder ut och som uppfattas av individen tolkas och 

kategoriseras. Individen skapar en inre representation utifrån den tolkning som gjorts 

och genom återgivning av tolkningen skapas och/eller stärks representationen på en 

kollektiv nivå. En väl utarbetad strategi är därmed nödvändig för att ett Employer Brand 

ska nå ut och attrahera potentiella medarbetare. 

Sociala representationer kan liknas vid ett nätverk av samverkande koncept och 

bilder vars innehåll utvecklas kontinuerligt över tid och rum. Hur utvecklingen av 

sociala representationer sker beror på dess komplexitet, hastigheten på 

kommunikationen samt på tillgängliga kommunikationsmedel. Dess sociala egenskaper 

fastställs utifrån samspelet mellan individer och grupper med den ömsesidiga effekt de 

har på varandra (Moscovici, 1988). Attributioner är de föreställningar människan 

utvecklar om orsaker till olika reaktioner, beteenden, handlingar eller händelser (Lundh, 

et al., 1992). Den sociala representation en individ har om ett företags Employer Brand 

påverkar huruvida han eller hon finner ett intresse för företaget som potentiell 

arbetsgivare. När en individ erhåller en upplevelse eller information om företaget 

kommer denna attribuera företaget ytterligare egenskaper utifrån sina personliga 

scheman (Moscovici, 1988). Kunskap som delas av ett samhälle utgör grunden till en 

individs kategorisering och dessa representationers tvingande effekt sker ofta på ett 

omedvetet plan (Moscovici, 1988; Augoustinos, et al., 2006). 
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Bakgrund 

Länsförsäkringar Skaraborg är ett av 24 länsförsäkringsbolag som ingår i federationen 

Länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Skaraborg arbetar med heltäckande 

försäkringsskydd för privatpersoner, företag och lantbrukare inom sakförsäkring, 

banktjänster samt livförsäkring (Årsredovisning, 2010). Länsförsäkringar Skaraborg 

grundades 1842 och idag ingår Mariestad, Lidköping, Skövde, Falköping, Tidaholm, 

Habo och Vara. Sammanlagt har Länsförsäkringar Skaraborg 141 anställa och cirka 

112 300 kunder. 

Länsförsäkringar Skaraborg profilerar sig genom de sex kärnorden; ”Vi är det 

lokala bolaget som finns nära kunderna. Vi ger kunderna personlig service, vi vill 

skapa trygghet för våra kunder och medarbetare, vi ska göra det svåra (bank och 

försäkring) enkelt för våra kunder. Vi bryr oss” (personligt meddelande, P. Östberg 

Nilsson, 20 januari 2012). Vidare har de en utarbetat mission, vision och affärsidé som 

kan liknas vid en solid grund i arbetet både på det nationella så väl som det lokala planet 

(www.lansforsakringar.se): 

 

 

 Mission ”Kundens trygghet – Vårt engagemang” 

 Vision ”Kundens bästa val för helheten – Bank och Försäkring” 

 Affärside ”Skydda, Spara, Låna på hemmaplan” 

 

 

Länsförsäkringar AB har ett uttalat mål att förbättra den nuvarande placeringen 

nummer 68 till topp tio i Universums årliga studentundersökning över attraktiva 

arbetsgivare för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra arbetsgivare. Enligt P. 

Östberg Nilsson har även Länsförsäkringar Skaraborg ett uttalat mål att bedriva ett 

aktivt arbete gällande Employer Brand för att stärka sin position som en attraktiv 

arbetsgivare (personligt meddelande, 19 april 2012). År 2008 utnämndes 

Länsförsäkringar Skaraborg till Skaraborgs bästa arbetsplats och Skövdes mest 

attraktiva arbetsgivare (Årsredovisning, 2010). De har dock har haft svårigheter med 

nyrekrytering av yngre förmågor till företaget (personligt meddelande, P. Östberg 

Nilsson, 20 januari 2012). Vi har därav fått i uppdrag av Länsförsäkringar Skaraborg att 

http://www.lansforsakringar.se/
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undersöka deras Employer Brand bland potentiella medarbetare inom målgruppen som 

ett steg i att komma tillrätta med den rekryteringsproblematik som föreligger. 

 

Syfte och avgränsning 

Studien har som syfte att undersöka vilka sociala representationer målgruppen har av ett 

attraktivt Employer Brand. Vidare ämnar studien kartlägga vilka sociala 

representationer det finns av det specifika Employer Brand Länsförsäkringar Skaraborg 

besitter. Genom en förförståelse inom studiefältet och ämnet har fyra frågeställningar 

tagits fram och utsatts för empirisk granskning. Ett Employer Brand definieras av de 

Symboliska och Funktionella Image-attributen (Keller, 1993, i Backhaus & Tikoo, 

2004) varpå dessa har legat till grund för studiens hypoteser. Enligt tidigare forskning 

som presenterats kring ett Employer Brand är Image-attributen inom respektive 

dimension av olika stor betydelse för individer i samhället, varpå hypoteser har 

formulerats för att undersöka detta närmare. 

En kännedom om vilka faktorer som har en inverkan på individens sociala 

representationer är av vikt vid formandet och anpassandet av den strategiska 

kommunikationen av ett Employer Brand. Faktorer såsom kön och utbildningsbakgrund 

har integrerats med hypoteserna då det i tidigare forskning funnits en avsaknad gällande 

deras inverkan på de sociala representationerna av en attraktiv arbetsgivare. Ju större 

samstämmighet som råder mellan de Image-attribut ett företag kommunicerar och de 

Image-attribut potentiella medarbetare finner attraktiva, desto större är sannolikheten att 

de väljer att söka sig till företaget (Schneider, 1987; Cable & Judge, 1996; 1997, i 

Backhaus & Tikoo, 2004). 

Studien är avgränsad till att behandla problemområdet sociala representationer av 

ett attraktivt Employer Brand samt sociala representationer av Länsförsäkringar 

Skaraborgs Employer Brand hos potentiella medarbetare i form av högskolestudenter på 

Högskolan i Skövde. Studien behandlar således inte den interna delen av ett attraktivt 

Employer Brand varpå undersökningen endast omfattat potentiella medarbetare. Utifrån 

samarbetet med Länsförsäkringar Skaraborg gjordes en avgränsning efter deras 

målgrupp av potentiella medarbetare till högskolestudenter inom programmen Ekonomi, 

Affärsjuridik och Personal, Organisation och Ledarskap. Då målgruppen inom en snar 
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framtid ska träda in på arbetsmarknaden föreligger ett intresse i att undersöka hur deras 

sociala representationer av ett attraktivt Employer Brand ser ut. 

En fri associationsfråga tillämpades som ett komplement i syfte att fånga inre 

latenta associationer av Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand, som är en 

beståndsdel av en social representation (De Rosa, 1988, i Chaib & Orfali, 1996). En 

avgränsning skedde där en fri associationsfråga kring ett attraktivt Employer Brand 

uteslöts med hänsyn till begreppets abstrakta karaktär. Empiriska hänsynstaganden 

(Abric, 1994, i Chaib & Orfali, 1996) såsom typen av population, hur studieobjektet är 

beskaffat samt studiesituationens begränsningar är vidare motiveringen till 

avgränsningen som gjorts. 

 

Vi kommer att försöka att besvara följande frågeställningar: 

 

 Värderas Symboliska Image-attribut högre än Funktionella Image-attribut 

gällande huruvida ett företags Employer Brand uppfattas som attraktivt? 

 Vilka Image-attribut upplever urvalsgruppen som mest respektive minst 

attraktivt hos en potentiell arbetsgivare? 

 Vilka associationer har urvalsgruppen kring Länsförsäkringar Skaraborg? 

 Vilka Image-attribut upplever urvalsgruppen överensstämmande med 

Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand samt hur överensstämmer 

dessa med värderingen av ett attraktivt Employer Brand? 

Hypoteser 

H1: Symboliska och Funktionella Image-attribut värderas högre av kvinnor än 

män gällande huruvida ett företags Employer Brand uppfattas som attraktivt. 

H1a: Symboliska Image-attribut värderas högre av kvinnor än män gällande 

huruvida de uppfattar ett företags Employer Brand som attraktivt. 

H1b: Funktionella Image-attribut värderas högre av kvinnor än män gällande 

huruvida de uppfattar ett företags Employer Brand som attraktivt. 

H2: Kvinnor attribuerar Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand i högre 

utsträckning med Symboliska Image-attribut än män. 
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H3: Huruvida Länsförsäkringar Skaraborg upplevs som en potentiell arbetsgivare 

beror på värderingen av Länsförsäkringar Skaraborgs Image-attribut, kön och 

utbildningsbakgrund. 

H3a: Symboliska och Funktionella Image-attribut har en positiv effekt på 

huruvida Länsförsäkringar Skaraborg betraktas som en potentiell arbetsgivare. 

H3b: Kvinnor upplever i högre utsträckning än män Länsförsäkringar Skaraborg 

som en potentiell arbetsgivare. 

H3c: Det finns skillnader i huruvida man ser Länsförsäkringar Skaraborg som en 

potentiell arbetsgivare beroende på utbildningsbakgrund. 

 

Metod 

Utifrån studiens syfte föreföll en kvantitativ undersökningsmetod som mest lämplig. 

Med möjlighet att kunna göra mätningar och undersöka eventuella samband är den 

kvantitativa ansatsen fördelaktig gentemot den kvalitativa (Hartman, 2001) gällande 

besvarandet av studiens uppställda frågeställningar och hypoteser. Vidare anses den 

kvantitativa analysmetoden vara mer utvecklad än den kvalitativa inom studiet av 

sociala representationer (Chaib & Orfali, 1996). Genom en förförståelse i ämnet har fyra 

frågeställningar deducerats och utsatts för empirisk granskning. En enkät distribuerades 

ut till högskolestudenter inom programmen Ekonomi, Affärsjuridik samt Personal 

Organisation och Ledarskap. Målgruppen fick ta ställning till påståenden utifrån en sex-

gradig likertskala, där 1 = Stämmer inte alls och 6 = Stämmer väldigt väl. 

 

Förstudie 

Till grund av att forskning om sociala representationer kring Employer Brands funnits 

begränsad genomfördes en förstudie för att säkerställa enkätens begriplighet. Tio 

personer valdes ut för att besvara enkäten. Urvalet skedde genom ett 

bekvämlighetsurval (Hartman, 2004) där personerna utgjordes av studenter som besökte 

högskolans bibliotek vid tidpunkten. Försöksdeltagarna ombads fylla i enkäten. Då 

samtliga besvarat enkäten fördes en kort dialog kring frågornas utformning och 

begriplighet. Det framkom inte några otydligheter kring frågorna varpå inga 

revideringar av enkäten gjordes. 
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Respondenter 

Länsförsäkringar Skaraborgs population utgörs av individer (19-30 år) med någon form 

av akademisk utbildning inom ekonomi, affärsjuridik eller personal. Ett icke-

sannolikhetsurval i form av ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) har tillämpats där 

studenter (19-30 år) från Högskolan i Skövde har valts ut inom programmen Ekonomi, 

Affärsjuridik och Personal, Organisation och Ledarskap. Totalt ingick 207 respondenter 

i studien varav 152 var kvinnor och 55 var män. 235 enkäter distribuerades ut med ett 

bortfall på 28 stycken. Bortfallet utgjordes av respondenter som inte uppfyllde 

urvalskriterierna såsom utbildning, ålder samt enkäter som var ofullständiga. Då 

andelen fullständigt besvarade enkäter översteg en svarsprocent på 85 % ansågs 

bortfallet inte ha någon negativ effekt på resultatet (Mangione, 1995). 

 

Enkät  

Frågeformuläret innehöll information om undersökningen, dess syfte samt en 

beskrivning över hur enkäten skulle fyllas i, se bilaga 1. Enkätens struktur utformades 

med inledande bakgrundsfrågor såsom kön, ålder och utbildningsbakgrund. Enkäten 

inleddes med en fri associationsfråga. Nästkommande fråga undersökte vilken sorts 

kontakt respondenten har eller har haft med Länsförsäkringar Skaraborg. Besvarandet 

av frågan skedde genom olika kryssalternativ där respondenten tilläts att välja mer än ett 

alternativ. Efterföljande avsnitt i enkäten mätte de sociala representationer 

respondenterna, som potentiella medarbetare, hade av ett attraktivt Employer Brand. 

Med hänsyn till att respondenterna eventuellt saknade kunskap kring begreppet 

Employer Brand formulerades enkätfrågan istället till vilka Image-attribut som är 

avgörande att inneha som en attraktiv arbetsgivare. 

Utformningen av avsnittet har tagits fram utifrån de Image-attribut som tagits upp 

i teoriavsnittet där ett Employer Brand operationaliserats ned till två dimensioner; den 

symboliska och den funktionella. Dimensionerna har vidare brutits ned till 17 

underliggande Image-attribut som i ett vidare led operationaliserats som 21 stycken 

påståenden framtagna för att representera attributen och symbolisera vad dessa står för. 

För att kunna fånga innebörden av Image-attributen ”utveckling”, ”informell 

företagsmiljö”, ”rykte” samt ”professionalitet och status” har dessa operationaliserats 

ned till ytterligare två eller tre påståenden, se bilaga 1. Besvarandet av påståendena 
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kring en attraktiv arbetsgivare skedde genom svarsalternativen ”Stämmer inte alls” (1) 

och ”Stämmer väldigt väl” (6). 

Nästkommande avsnitt hade som syfte att fånga de sociala representationer 

respondenterna hade kring Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand. 

Respondenterna fick ta ställning till huruvida de upplevde att samma påståenden stämde 

in på Länsförsäkringar Skaraborg genom svarsalternativen ”Stämmer inte alls” (1) och 

”Stämmer väldigt väl” (6). Den sista enkätfrågan ombesörjde huruvida Länsförsäkringar 

Skaraborg betraktades som en attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare med 

svarsalternativ ”Inte alls” (1) och ”Absolut” (6). 

En reliabilitetsprövning har skett där den interna reliabiliteten, inom Image-

attributen som operationaliserats ned till två eller tre påståenden, har testats. Samtliga av 

dessa Image-attribut inom Länsförsäkringar Skaraborg ligger över det godkända alpha-

värdet .70 (Pallant, 2007). Image-attributen inom Attraktivt Employer Brand ligger 

precis under det godkända alpha-värdet. Detta kan förklaras med hänvisning till Pallant 

(2007) som hävdar att det finns en svårighet i att erhålla ett acceptabelt alpha-värde för 

en grupp bestående av färre än tio items. Efterföljande slogs samtliga Image-attribut 

samman och ett medelvärdesindex skapades för variablerna. Samtliga låg över godkänd 

nivå och redovisas i tabell 2. 

 

Tillvägagångssätt 

E-post sändes ut till respektive föreläsare för varje högskoleprogram och årskurs 

innehållandes information om undersökningen samt en förfrågan om att få distribuera 

enkäterna i samband med undervisning. Samtliga föreläsare gav positiva svar. I 

samband med schemalagd undervisning gavs en kort presentation av undersökningen. 

Därefter fick respondenterna möjlighet att fylla i enkäten. Att vi fanns närvarande under 

tiden för insamlingen tror vi bidrog till en ökad svarsfrekvens. 

Statistikbearbetningsprogrammet SPSS Smartreader 19 användes till de statistiska 

analyserna. Tester som tillämpats var reliabilitetstestet Cronbach’s alpha för att mäta 

den interna konsistensen inom Image-attributen samt variablerna. Ett t-test tillämpades för 

att undersöka skillnader mellan män och kvinnor. Vidare utfördes två enkla 

regressionsanalyser för att mäta förklaringsgraden av hur värderingen av 

Länsförsäkringar Skaraborg Symboliska samt Funktionella Image-attribut har en effekt 
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på huruvida Länsförsäkringar Skaraborg uppfattas som en potentiell arbetsgivare. 

Slutligen tillämpades en envägs ANOVA för att undersöka om utbildningsbakgrund 

hade en inverkan på hur respondenterna såg Länsförsäkringar Skaraborg som en 

potentiell arbetsgivare. 

 

Validitet och Reliabilitet 

För att nå en hög reliabilitet (Hartman, 2004) har Image-attributen samt enkätens 

tydlighet kontrollerats i en förstudie. Enkäten var standardiserad vilket ökar möjligheten 

att säkerställa hög reliabilitet (Hartman, 2004). Då samtliga variabler har ett alpha-värde 

som överstiger den godkända nivån kan en hög intern reliabilitet påvisas (Pallant, 

2007). Enkäten som mätinstrument minskar risken för subjektiva felkällor samt 

situationens påverkan på respondenterna varpå trovärdighet har tillförts till att en felfri 

mätning genomförts (Chaib & Orfali, 1996). Att det finns en samstämmighet mellan 

stora delar av studiens resultat och det som framkommit i tidigare forskning ökar 

reliabiliteten ytterligare. 

I ett försök att säkerställa hög validitet (Hartman, 2004) har 250 enkäter delats ut. 

Med ett större underlag fanns en förhoppning om att identifiera eventuella samband. 

Genom en inledande fri associationsfråga möjliggjordes ett uppfångande av sociala 

representationer som inte har behandlats i enkäten. Den fria associationsfrågan 

placerades först för att de presenterade Image-attributen i enkäten inte skulle påverka 

respondenternas associationer. Detta genomfördes i ett försök att stärka validiteten 

ytterligare. 

 

Etiska krav 

För att uppfylla de etiska kraven har vi utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna erhöll muntlig information om deras valfrihet 

att medverka samt frihet att avbryta sitt deltagande i enkäten om denne så önskar. 

Vidare garanterades respondenternas anonymitet samt att all empiri skulle behandlas 

konfidentiellt. Den insamlade empirin har avrapporterats samt förvarats på ett sådant 

sätt att respondenterna förblivit anonyma för utomstående. Nyttjandekravet har 
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uppfyllts på så vis att insamlad empiri endast använts i detta specifika vetenskapliga 

syfte. Allt konfidentiellt material som vi har tillhandahållit ifrån Länsförsäkringar har 

förvarats så att inga utomstående kan nå det. Konfidentiell information har uteslutits i 

arbetet med hänsyn till organisationen. Gällande att skriva på uppdrag av en 

organisation föreligger en risk att den vetenskapliga nyttan och organisationens 

intressen ställs mot varandra (Bourdieu, 2006). För att minimera en intressekonflikt har 

vi haft en rak och tydlig kommunikation med företaget där studiens fokus klargjorts. 

 

Resultat 

Statistik över de tio mest förekommande fria associationer som framkommit av 

Länsförsäkringar Skaraborg presenteras i tabell 1. De två främsta associationerna Bank 

och försäkring samt Ingenting var utmärkande i antal i förhållande till resterande fria 

associationer. Samtliga av dessa associationer hade en koppling till Länsförsäkringar 

Skaraborgs kundvarumärke. Det är dock oklart huruvida associationen Trygghet är 

kopplat till Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand eller om det härrör till deras 

kundvarumärke. 

 

 

Tabell 1 

Fri association av Länsförsäkringar Skaraborg 

 
 

 

Deskriptiv statistik över variablernas medelvärde, standardavvikelse samt reliabilitet 

redovisas i tabell 2. Det kan utläsas att Symboliska Image-attribut värderas högre än 

Funktionella Image-attribut gällande huruvida ett företags Employer Brand uppfattas 

som attraktivt. Vidare kan tydliga skillnader i medelvärde mellan Attraktivt Employer 

Brand och Länsförsäkringar Skaraborg urskiljas. Dock skiljer sig dimensionerna inte 

nämnvärt åt i medelvärde inom Attraktivt Employer Brand och Länsförsäkringar 

Fri Association Frekvens

Bank och försäkring 95

Ingenting 51

Hemförsäkring 13

Fastigheter 8

Varumärkets logotyp 5

Studentförsäkring 5

Pengar 5

Trygghet 5

Bra priser 4

Tv-reklam 4
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Skaraborg. Värderingen av huruvida Länsförsäkringar Skaraborg betraktas som en 

potentiell arbetsgivare erhöll ett värde över medeltalet tre och hade en relativt liten 

spridning. Variablernas reliabilitet kontrollerades med testet Cronbach´s alpha, samtliga 

överstiger den godkända nivån. 

 

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik 

 
 

 

De Image-attribut som urvalsgruppen upplever mest respektive minst attraktivt i ett 

Employer Brand är ”lojalitet” och ”resa i jobbet”, se tabell 3. Vidare kan skillnader i 

medelvärde mellan Attraktivt Employer Brand och Länsförsäkringar Skaraborgs Image-

attribut urskiljas. Det finns skillnader i vilka Symboliska Image-attribut som värderats 

högt respektive lågt gällande Attraktivt Employer Brand och Länsförsäkringar 

Skaraborg. En viss överensstämmelse kan dock urskiljas dem emellan gällande 

värderingen av de Funktionella Image-attributen. Detta innebär att värderingen av 

Länsförsäkringar Skaraborg inte når upp till samt inte helt överensstämmer med den 

värdering målgruppen gjort kring Attraktivt Employer Brand. 

 

 

Tabell 3 

Index över högst och lägst värderade Image-attribut 

 
 

Variabel M SD α

1. Attraktivt Employer Brand Symboliska Attribut 4.75 0.64 0.85

2. Attraktivt Employer Brand Funktionella Attribut 4.69 0.68 0.74

3. Länsförsäkringar Skaraborg Symboliska Attribut 2.13 1.81 0.96

4. Länsförsäkringar Skaraborg Funktionella Attribut 2.01 1.73 0.93

Not. N = 207.

Attraktivt Employer Brand Länsförsäkringar Skaraborg

Högst värderade Symboliska Image-attribut M SD Högst värderade Symboliska Image-attribut M SD

Lojalitet 5.20 .84 Rykte 2.57 2.06

Utveckling 5.10 .80 Professionalitet och status 2.33 1.87

Medarbetarfokus 4.81 1.12 Coporate Social Responsibility 2.03 2.10

Lägst värderade Symboliska Image-attribut M SD Lägst värderade Symboliska Image-attribut M SD 

Corporate Social Responsbility 4.26 1.25 Informell företagsmiljö 1.85 2.05

Professionalitet och status 4.51 .81 Värderingar 1.92 2.58

Rykte 4.61 .95 Utveckling 1.96 2.01

Högst värderade Funktionella Image-attribut M SD Högst värderade Funktionella Image-attribut M SD

Trygghet 5.12 .94 Läge 3.00 2.44

Avancemangsmöjligheter 5.02 .96 Trygghet 2.47 2.23

Kommunicerande 4.87 1.86 Kommunicerande 2.09 2.22

Lägst värderade Funktionella Image-attribut M SD Lägst värderade Funktionella Image-attribut M SD

Resa i jobbet 3.84 1.46 Resa i jobbet 1.43 1.79

Lön 4.52 1.19 Lön 1.52 1.90

Balans mellan arbete och fritid 4.62 1.11 Balans mellan arbete och fritid 1.66 1.95
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Ett T-test genomfördes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor gällande 

värderingen av Symboliska Image-attribut. Testet visade att det finns signifikant 

skillnad i medelvärdet mellan könen. Kvinnor (M = 4.86, s = .56) värderar Symboliska 

Image-attribut högre än män gällande vad som karaktäriserar ett attraktivt Employer 

Brand (M = 4.46, s = .67, t(205) = -4.05, p<.01). Det framkomna resultatet bekräftar 

H1a. Samma resultat erhölls gällande Funktionella Image-attribut. Kvinnor (M = 4.75, s 

= .62) värderar Funktionella Image-attribut högre än män gällande vad som 

karaktäriserar ett attraktivt Employer Brand (M = 4.53, s = .82, t(205) = -2.10, p<.05). 

Det framkomna resultatet bekräftar H1b. Sammanfattningsvis kan H1 bekräftas då både 

H1a och H1b erhållit signifikanta värden. 

Ett T-test genomfördes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

gällande huruvida kvinnor i högre utsträckning än män associerar Länsförsäkringar 

Skaraborg med Symboliska Image-attribut. Testet visar att kvinnor (M = 2.16, s = 1.88) 

värderar Symboliska Image-attribut högre än män (M = 2.05, s = 1.62, t(205) = -.36 

p>.05). Det finns dock inte någon signifikant skillnad i medelvärdet varpå H2 förkastas. 

För att undersöka om värderingen av Länsförsäkringar Skaraborg Symboliska 

samt Funktionella Image-attribut har en effekt på huruvida Länsförsäkringar Skaraborg 

uppfattas som en potentiell arbetsgivare genomfördes två enkla regressionsanalyser. 

Länsförsäkringar Skaraborg Symboliska och Funktionella Image-attribut testades var 

för sig mot variabeln Länsförsäkringar Skaraborg som potentiell arbetsgivare. Testet 

visade att Länsförsäkringar Skaraborgs Symboliska Image-attribut förklarade 11 % av 

variationen. De Symboliska Image-attributen hade en positiv effekt på uppfattningen av 

Länsförsäkringar Skaraborg som potentiell arbetsgivare och hade en signifikant 

påverkan (B(1,205) = .30, p<.01). Länsförsäkringar Skaraborgs Funktionella Image-

attribut hade en förklaringsnivå på 9 % och hade en signifikant påverkan (B(1,205) = 

.28, p<.01). Därmed är både Länsförsäkringar Skaraborg Symboliska och Funktionella 

Image-attribut betydande, där de Symboliska Image-attributen har en marginell större 

effekt. Resultatet bekräftar därmed H3a. 

Ett T-test genomfördes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

gällande huruvida kvinnor i högre utsträckning än män upplever Länsförsäkringar 

Skaraborg som en potentiell arbetsgivare. I resultatet kan det utläsas att kvinnor (M = 

3.81, s = 1.68) upplever Länsförsäkringar Skaraborg som en potentiell arbetsgivare i 
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högre utsträckning än män (M = 3.58, s = 1.50, t(205) = -.89 p>.05). Testet visade dock 

att det inte finns någon signifikant skillnad i medelvärdet och H3b kan därmed inte 

bekräftas. 

För att undersöka utbildningsbakgrundens inverkan på betraktandet av 

Länsförsäkringar Skaraborg som en potentiell arbetsgivare tillämpades en envägs 

variansanalys (One-way ANOVA). Variansanalysen visade att någon signifikant effekt 

gällande medelvärde, beroende på vilket högskoleprogram man går, inte kan fastställas 

(F(2, 204) = .74, p>.05). Därmed kan inte H3c bekräftas av det framkomna resultatet. 

Sammanfattningsvis har signifikant samband enbart erhållits av H3a men inte av H3b 

och H3c varpå H3 endast delvis bekräftas. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att både Symboliska och Funktionella Image-

attribut värderas högre av kvinnor än män gällande huruvida ett Employer Brand 

uppfattas som attraktivt. Kvinnor attribuerar dock inte Länsförsäkringar Skaraborg i 

högre utsträckning med Symboliska Image-attribut än män. Båda dimensionerna har en 

positiv effekt på respondenternas syn på Länsförsäkringar Skaraborg som en potentiell 

arbetsgivare. Varken kön eller utbildningsbakgrund har en inverkan gällande 

respondenternas syn på Länsförsäkringar Skaraborg som en potentiell arbetsgivare. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att problematisera vilka sociala representationer målgruppen har 

av ett attraktivt Employer Brand samt kartlägga vilka sociala representationer det finns 

kring Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand. 

Resultatet som framkommit påvisar att kön har en inverkan på den sociala 

representationen då värderingen av både Symboliska och Funktionella Image-attribut 

värderats högre av kvinnor än män. En slutsats som kan dras är att kvinnor förväntar sig 

mer av en attraktiv arbetsgivare än vad män gör. Gällande huruvida kvinnor attribuerar 

Länsförsäkringar Skaraborg i högre utsträckning med Symboliska Image-attribut än 

män fanns inga signifikanta skillnader. Kön är därmed inte en påverkande variabel 

beträffande den symboliska värderingen av Länsförsäkringar Skaraborg. 

Det finns ett positivt samband mellan värderingen av Länsförsäkringar Skaraborg 

Symboliska och Funktionella Image-attribut och huruvida Länsförsäkringar Skaraborg 
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uppfattas som en potentiell arbetsgivare. En slutsats som kan dras att det fodras en 

förstärkning av båda dimensionerna för att de sociala representationerna av 

Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand ska stärkas. Det har dock framkommit att 

varken kön eller utbildningsbakgrund har en signifikant inverkan på de sociala 

representationerna av Länsförsäkringar Skaraborg som en potentiell arbetsgivare. 

Därmed kan det utifrån resultatet konstateras att frågan varken är köns- eller 

utbildningsrelaterad. 

Studiens resultat bidrar till att kartlägga vilka sociala representationer som finns 

av ett attraktivt Employer Brand samt av Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand. 

Resultat visar på små skillnader i medelvärde mellan Symboliska och Funktionella 

Image-attribut inom variabeln Attraktivt Employer Brand. Det innebär att de är av 

likvärdig vikt för att respondenterna skall uppfatta ett Employer Brand som attraktivt 

varpå frågeställning ett har besvarats. Det har även i tidigare forskning funnits 

svårigheter kring fastställandet av skillnader mellan värderingen av de symboliska och 

funktionella dimensionerna då man i olika studier erhållit olika resultat (Lievens, et al., 

2007). En intressant slutsats blir därmed att ett företag behöver bemöta båda 

dimensionerna för att skapa en social representation av deras Employer Brand som 

attraktivt hos potentiella medarbetare. 

De symboliska Image-attribut som värderades högst var ”lojalitet”, ”utveckling” 

och ”medarbetarfokus” och utgör viktiga delar av respondenterna sociala 

representationer av en attraktiv arbetsgivare. 

Tidigare forskning stödjer resultatet där bland annat ”lojalitet” framkommit som 

en viktig beståndsdel (Ambler & Barrows, 1996). Rousseau (1989 i Edwards 2010) 

hävdar att lojalitet har en avgörande roll gällande individens syn av ett attraktivt 

Employer Brand. En medarbetares sociala representation av sin arbetsgivare och 

upplevda lojalitet har en stärkande effekt på företagets Employer Image och på den bild 

som kommuniceras ut till utomstående (Rucci, 1997, i Backhaus, 2004). 

I de sociala representationerna som fanns av ett attraktivt Employer Brand 

värderades ”utveckling” som ett av de mest betydelsefulla Image-attributen. En 

överensstämmelse finns därmed med tidigare forskning (Chambers et al. 1998). 

Chambers et al. (1998) hävdar vidare att ”utveckling” är av särskild vikt för individer 

som ska träda in på arbetsmarknaden varpå en ytterligare överensstämmelse finns då 
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studiens urvalsgrupp bestod av högskolestudenter. Att det finns ett ”medarbetarfokus” 

där den anställde upplever att arbetsgivaren prioriterar och värdesätter personalen anses 

även var en viktig beståndsdel gällande de sociala representationer som finns av ett 

attraktivt Employer Brand (Chambers, et al., 1998). Detta på grund av att utveckling 

tillsammans med bekräftelse är inre motivationsfaktorer för individen vilket kan leda till 

självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2006).  

Image-attributen ”trygghet”, ”avancemangsmöjligheter” och ”kommunikation” 

var de Funktionella Image-attribut som var mest avgörande gällande den sociala 

representation och attribution som fanns av ett attraktivt Employer Brand. Lievens et al. 

(2007) hävdar att ”trygghet” är ett betydande Image-attribut för många individer varpå 

”trygghet” utgör en viktig beståndsdel i den sociala representation som finns av ett 

attraktivt Emloyer Brand. Det finns därmed en överensstämmelse mellan studiens 

resultat och tidigare forskning. Anställningstrygghet är en yttre motivationsfaktor och 

har en påverkan på individens välbefinnade (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Chambers et 

al. (1998) hävdar att möjlighet till ”avancemang” är betydande och av större vikt än 

Image-attributet ”utveckling” i de sociala representationerna av ett attraktivt Employer 

Brand. I studien erhölls dock ett motsatt resultat med små marginella differenser då 

”utveckling” värderats högre än ”avancemangsmöjligheter”. Avancemangsmöjligheter 

är en inre motivfaktor och bidrar till en känsla av självförverkligande hos individen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2006). Backhaus (2004) hävdar att det föreligger en komplexitet 

i att skilja utvecklingsattributet från avancemangsattributet och det kan vara orsaken till 

studiens motsatta resultat.  

Att Image-attributet ”kommunikation” värderades högt kan härledas till att det är 

en betydelsefull del i den sociala representationen som finns av ett attraktivt Employer 

Brand. Detta då det är viktigt för en medarbetare att kunna identifiera sig med företaget 

(Bartels, et al., 2007, i Edwards, 2010). En stark identifiering bidrar till att individen 

upplever en högre grad av meningsfullhet i arbetet vilket har inverkan på 

arbetsmotivationen (Ashforth & Mael 1996 i Edwards 2010). 

De Symboliska Image-attribut som värderats lägst inom respondenternas sociala 

representation av en attraktiv arbetsgivare är ”corporate social responsibility”, 

”professionalitet och status” samt ”rykte”. ”Corporate social responsibility”, 

”professionalitet och status” samt ”rykte” ombesörjer samtliga den externa 
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uppfattningen av ett företag. Tidigare forskning lyfter fram vikten av att medarbetare 

upplever en stolthet över att arbeta på och associeras med ett företag (Livens, et al., 

2007, Chambers, et al., 1998).  Genom att tillhöra en grupp såsom ett företag med hög 

status erhåller även individen hög status, något som är av stor vikt för många individer 

(Nilsson 1996). Då dessa Image-attribut värderats lägst kan en slutsats dras att 

omvärldens uppfattning och stoltheten över att vara en del av företaget är av mindre del 

av urvalsgruppens sociala representation av ett attraktivt Employer Brand. Att 

”professionalitet och status” var det Image-attribut som värderades näst lägst är 

intresseväckande då det i tidigare forskning (Backhaus, 2004) hävdats motsatsen.  

Forskning har visat på att människan har ett betydande behov av prestige och status. Det 

är genom tillfredställelse av det behovet som bland annat självförtroende grundas 

(Jacobsen & Thorsvik, 2006).  

De Funktionella Image-attribut som värderats lägst är ”resa i arbetet”, ”lön” och 

”balans mellan arbete och fritid”. Möjlighet att ”resa i arbetet” är ett Image-attribut som 

tyder på att företaget är stort och framgångsrikt (Backhaus, 2004) och bidrar till hög 

social status (Nilsson, 1996). En förklaring till att Image-attributet ”resa i arbetet” 

värderats lågt kan bero på att det inte är en självklar beståndsdel i den sociala 

representationen av ett attraktivt Employer Brand. Detta kan härledas till Backhaus 

(2004) argumentation kring att det inte är ett lika etablerad Image-attribut som många 

andra men betonar samtidigt dess framväxt. 

 ”Lön” anses inte vara huvudsaklig del av den sociala representationen som finns 

av ett attraktivt Employer Brand. Detta då det inte på egen kraft har förmågan att 

attrahera ny arbetskraft (Chambers, et al., 1998; Backhaus, 2004). Lön är en yttre 

motivationsfaktor och har en grundläggande men inte avgörande effekt gällande 

motivation hos en individ (Jacobsen & Thorsvik, 2006). 

”Balans mellan arbete och fritid” bidrar till individens hälsa och välmående 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010) men anses vara olika attraktivt och tilldragande 

beroende på vilken individ man tillfrågar (Chambers, et al., 1998). Image-attributets 

låga placering kan därmed möjligtvis härledas till att urvalsgruppen att befinner sig i en 

fas i livet där fokus ligger på karriär och utgör därför inte en lika självklar del i den 

sociala representation som finns av ett attraktivt Employer Brand. Frågeställning två har 
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besvarats och en överensstämmelse mellan studiens resultat och tidigare forskning kan 

konstateras. 

Resultatet påvisar att de mest förekommande fria associationerna kring 

Länsförsäkringar Skaraborg främst är relaterade till deras kundvarumärke. Detta tyder 

på att respondenternas sociala representation av Länsförsäkringar Skaraborg främst är 

framtagen genom ett kundperspektiv, vilket besvarar frågeställning tre. Ett ytterligare 

resultat som stärker denna slutsats är att den fråga som erhöll högst medelvärde (M = 

2.92, s = 2.28) var huruvida respondenterna upplevde att Länsförsäkringar Skaraborg 

har produkter eller tjänster som håller en hög kvalitet. 

Skillnaden i värderingen mellan ett Attraktivt Employer Brand och 

Länsförsäkringar Skaraborg är utifrån det framkomna resultatet markant. Stora likheter i 

vilka Image-attribut som värderats högst respektive lägst inom den Funktionella 

dimensionen kan dock urskiljas, vilket besvarar frågeställning fyra. Slutsatsen som dras 

är att Länsförsäkringar Skaraborg attribueras likvärdigt Attraktivt Employer Brand 

gällande Funktionella Image-attribut. Gällande den Symboliska dimensionen attribueras 

Länsförsäkringar Skaraborg inte med samma Image-attribut som Attraktivt Employer 

Brand. 

Avslutande reflektioner 

En individs sociala representation (Augoustinos, et al., 2006) av ett företags Employer 

Brand påverkar huruvida den upplever företaget som en potentiell arbetsgivare. 

Beroende på redan existerande sociala representationer påverkas ett Employer Brands 

genomslagskraft. Sociala representationer omvandlar det obekanta till bekant för 

individen och genom att ett företag förankrar delar av sitt Employer Brand i vad ett 

attraktivt Employer Brand attribueras med blir det mer hanterbart för individen att ta till 

sig. 

Det är essentiellt för en arbetsgivare att ha en förståelse kring vad urvalsgruppen 

upplever som mest respektive minst attraktivt i ett Employer Brand. Med sådan kunskap 

kan strategisk och välanpassad kommunikation användas för att skapa eller förändra de 

sociala representationer (Moscovici, 1988) som finns av ett företag. Den sociala 

påverkan ett attraktivt Employer Brand har leder till att individen uppfattar företaget 

som en attraktiv arbetsgivare. Vidare bidrar ett attraktivt Employer Brand till att 
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individen kan identifierar sig med företaget varpå viljan att arbeta där förstärks 

(Aronsson, Wilson & Akert, 2007; Hirschman, 1980, i Backhaus & Tikoo, 2004). 

Förutom hänsyn till de Image-attribut som uppfattas som attraktiva fodras en 

medvetenhet om att varje företag är unikt varpå en anpassning måste göras till 

respektive företag vid formandet av ett Employer Brand. Det Employer Brand som ett 

företag kommunicerar ut måste på ett rättvist och korrekt sätt spegla dess organisation 

och kultur (Cable, et al., 1996, i Backhaus & Tikoo, 2004). Att använda 

företagsprofilering som ett gemensamt verktyg samt att ha en förståelse för 

profileringsarbetet och dess sociala påverkan understryks av Martin et al. (2005) samt 

Ambler och Barrow (1996). 

Resultatet som framkommit i studien visar på att ingen vedertagen eller allmänt 

känd social representation kring Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand 

existerar. Detta tyder på att de har ett svagt Employer Brand bland urvalsgruppen. I 

samband med den information en individ erhåller om Länsförsäkringar Skaraborg sker 

en attribution (Lundh, et al., 1992) där företaget tillskrivs ytterligare egenskaper utifrån 

individens personliga scheman. I profileringsarbetet där målet är att nå en högre 

placering i Universums årliga undersökning måste Länsförsäkringar Skaraborg ta i 

beaktande att det mänskliga minnet är selektivt och tolkande (Bartlett, 1995) utifrån 

individens aktuella schema, intressen och attityder. Genom en integrering mellan de 

Image-attribut målgruppen finner attraktiva i ett Employer Brand samt de Image-attribut 

Länsförsäkringar Skaraborg kan och vill stå för möjliggörs bättre förutsättningar i 

skapandet av ett attraktivt Employer Brand. Sammanfattningsvis måste 

Länsförsäkringar Skaraborgs fokusera på att förstärka värderingen av båda 

dimensionerna för att stärka sitt Employer Brand bland målgruppen. 

Utifrån studiens resultat har respondenternas tankar, idéer och associationer lyfts 

fram kring ett attraktivt Employer Brand samt Länsförsäkringar Skaraborgs Employer 

Brand. Därmed anser vi att delar av den sociala representationen har kartlagts. För att 

fånga helheten av en social representation fordras ett användande utav flera olika 

verktyg (Chaib & Orfali, 1996). Utifrån studiens syfte och förutsättningar gjordes en 

begränsning till att endast tillämpa ett verktyg och därmed fånga en del av den sociala 

representation som finns kring ett attraktivt Employer Brand. Valet föll på en enkät då 

den är den mest beprövade metoden vid studiet av sociala representationer. För att 
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kartlägga huvudaxlarna eller de faktorer som organiserar representationer anses den 

traditionella enkäten vara ett fullgott instrument. Dess standardisering innebär vidare en 

minskning av situationens påverkan samt subjektiva felkällor vid insamlingen. Den fria 

associativa delen i enkäten möjliggjorde en reducering av diskursens inverkan och 

begränsning. Den avgränsning som gjordes gällande en fri associationsfråga kring ett 

attraktiv arbetsgivare upplever vi dock i efterhand hade kunnat bidra till en ökad 

utforskning kring den sociala representationen av ett attraktivt Employer Brand. 

En ytterligare kritik till studien är den svårighet som föreligger för potentiella 

medarbetare att veta vilka Image-attribut de söker hos en arbetsgivare då de inte har en 

känsla av att arbeta inom företaget. Moscovici (1988) hävdar dock att individen genom 

sociala representationer kan föreställa sig objekt trots att egen erfarenhet eller kunskap 

saknas. 

Att det funnits fler kvinnor i förhållande till män samt fler respondenter med 

ekonomisk bakgrund än övrig utbildningsbakgrund kan ha haft en viss påverkan på 

resultatet. I exempelvis en ANOVA bör grupperna vara ungefär lika stora för att få ett 

mer rättvist resultat (Pallant, 2007). Då studiens målgrupp har varit begränsad till 

högskolestudenter med en viss utbildningsbakgrund samt ålder föreligger det en 

svårighet i att få likvärdiga gruppstorlekar. Det kan även vara en svaghet att vissa av 

respondenterna eventuellt inte kommer ifrån Skaraborg ursprungligen och har därmed 

lite eller ingen kännedom om Länsförsäkringar Skaraborg. 

Likt tidigare forskning har studien haft en svårighet gällande fastställandet av 

skillnader mellan de symboliska respektive funktionella dimensionerna. Inför framtida 

forskning kan det därav vara av intresse att göra ytterligare uppdelningar av Image-

attributen i olika kategorier. Med detta kan det vara enklare att urskilja enskilda faktorer 

som har en mer betydande effekt än andra, samt att urskilja trender. 

Det finns en relevans att i framtida forskning ytterligare utforska de sociala 

representationer som finns av ett attraktivt Employer Brand. Därmed föreligger det ett 

intresse undersöka Employer Brand Loyalty i Backhaus & Tikoos (2004) modell som 

ombesörjer de befintliga anställda. Då denna studie endast undersökt en beståndsdel av 

den sociala representationen kring ett attraktivt Employer Brand lämnas utrymme för att 

tillämpa andra verktyg (Chaib & Orfali, 1996) såsom djupintervjuer, bildassociationer, 

associationskarta med flera. Med ett Employer Brand åsyftas att skapa eller förändra en 
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social representation av ett specifikt företag som en attraktiv arbetsgivare. Därav anser 

vi att det finns relevans att i framtiden inte bara undersöka den sociala representationen 

kring ett attraktivt Employer Brand utan även studera hur sådana uppstår och utvecklas. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från programmet Personal, Organisation & Ledarskap och skriver nu 

vårt examensarbete om hur man genom företagsprofilering kan stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke.  

 

Just du är utvald till vår urvalsgrupp och vi ber Dig att svara på detta frågeformulär så 

noggrant som möjligt. Undersökningen är anonym och efter att resultaten sammanställts 

kommer materialet att förstöras. Dina svar är av avgörande betydelse för att våra resultat 

skall bli tillförlitliga. Din medverkan är frivillig. 

 

Ett stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Varma hälsningar 

Madelene Jansson & Erika Gustavsson 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 

 

KÖN Man Kvinna 

 

ÅLDER:                  ______ 

 

UTBILDNING 

Du läser: Ett program Fristående kurs             Fristående utbildning        

 

Du tar examen i…………………………………….... År 20….... 

Detta formulär består av frågor skrivna i form av påståenden. Det finns 6 svarsalternativ 

för varje fråga, skalan går mellan ”Stämmer inte alls”(1) och ”Stämmer väldigt väl”(6). 

Din uppgift är att ta ställning till vilket svarsalternativ mellan 1-6 som stämmer bäst in på 

Dig genom att fylla i motsvarande box.  
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1. LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG är ett bank och försäkringsbolag med kontor i 

Falköping, Habo, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tidaholm och Vara. 

 

Vad associerar du Länsförsäkringar Skaraborg med? 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

 

2. PÅ VILKET SÄTT HAR DU FÅTT KÄNNEDOM OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR? 

Du kan kryssa i flera alternativ 

 

Jag har fått kännedom om Länsförsäkringar Skaraborg via 

  Vänner 

 Reklam på TV 

 Reklam på Radio 

 Reklam i tidningar 

 Reklam/sponsring vid olika idrottsevenemang 

 Mässa 

 Högskolan i Skövde 

 Är kund där 

 Har varit kund där 

 Har sökt jobb där 

 Har arbetat där 

 Känner någon som har eller arbetar på Länsförsäkringar Skaraborg 

 Jag har ingen kännedom om Länsförsäkringar Skaraborg 
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3. VILKA FÖLJANDE FAKTORER ANSER DU ÄR ALLRA MEST AVGÖRANDE ATT ETT 

FÖRETAG ERBJUDER FÖR ATT DET SKA KÄNNAS ATTRAKTIVT FÖR DIG ATT JOBBA 

DÄR? 

 

ATT FÖRETAGET… 

  

Erbjuder trygga anställningar 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har en kultur som är tolerant och öppen för alla 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Satsar på coachning och annan form av personlig utveckling 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har produkter/tjänster som håller hög kvalitet 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har värderingar som stämmer väl överrens med mina 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har tillit till sina medarbetare och låter dem jobba med frihet under ansvar 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har en informell och prestigelös kultur där det är lätt att ta kontakt med 

kollegor/chefer 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Erbjuder arbetsuppgifter som är utmanande/utvecklande 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Är innovativt, nytänkande och kreativt 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Är prestigefullt, exklusivt och sofistikerat 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 
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Erbjuder löner som är generellt högre än branschsnittet 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Erbjuder flexibla arbetstider 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Erbjuder möjligheter att resa mycket i arbetet och göra projekt utomlands 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Erbjuder goda möjligheter till befordran 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har kontor/fabriker som ligger bra till geografiskt sett 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har många kompetenta och talangfulla medarbetare 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Jag skulle vara stolt över att berätta för andra att jag var en del av det här 

företaget 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Att arbeta för detta företag skulle ge ett gott intryck på andra i min omgivning 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Gör en insats och bidrar till samhällets utveckling 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

Har en positiv och rolig kultur 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 
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4. ANGE PÅ EN SKALA 1-6 I VILKEN UTSTRÄCKNING DU TYCKER ELLER TROR ATT 

VARJE PÅSTÅENDE STÄMMER IN PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG 

Erbjuder trygga anställningar 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har en kultur som är tolerant och öppen för alla 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Satsar på coachning och annan form av personlig utveckling 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har produkter/tjänster som håller hög kvalitet 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har värderingar som stämmer väl överrens med mina 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har tillit till sina medarbetare och låter dem jobba med frihet under ansvar 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har en informell och prestigelös kultur där det är lätt att ta kontakt med 

kollegor/chefer 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 
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Erbjuder arbetsuppgifter som är utmanande/utvecklande 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Är innovativt, nytänkande och kreativt 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Är prestigefullt, exklusivt och sofistikerat 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Erbjuder löner som är generellt högre än branschsnittet 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Erbjuder flexibla arbetstider 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Erbjuder möjligheter att resa mycket i arbetet och göra projekt utomlands 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Erbjuder goda möjligheter till befordran 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 
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Har kontor/fabriker som ligger bra till geografiskt sett 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har många kompetenta och talangfulla medarbetare 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Jag skulle vara stolt över att berätta för andra att jag var en del av det här 

företaget 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Att arbeta för detta företag skulle ge ett gott intryck på andra i min omgivning 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Gör en insats och bidrar till samhällets utveckling 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

Har en positiv och rolig kultur 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 Stämmer väldigt väl 

       Vet ej 

 

 

5. SER DU LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG SOM EN POTENTIELL ARBETSGIVARE?  

Inte alls 1 2 3 4 5 6 Absolut 

 

 


