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Abstrakt 
Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålig 

hälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem. 

Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. 

Rapporten har därför som syfte att öka förståelsen för hur företag kan stärka sitt 

Employer Brand genom att fokusera på de anställdas hälsa. I denna rapport har två 

kvalitativa intervjuer med två olika företag genomförts, för att undersöka deras syn 

på Employer Brand och de anställdas hälsa. Utöver detta gjordes även två 

fokusgrupper med studenter på Linnéuniversitetet, för att representera nästa 

generations arbetstagare. Den empiri som samlades in tolkades och sammanställdes, 

och tre teman togs fram för att studeras teoretiskt och analyseras; Employer 

Branding, Organisation (struktur & kultur) samt Ledarskap. Vår slutsats landar i att 

ett starkt Employer Brand och en god hälsa hos de anställda grundar sig i företagets 

ledarskap och kultur, och att det finns ett starkt samband mellan en engagerad 

personal, varumärket och en attraktiv arbetsplats. En ledares uppgift är att agera 

inspiratör, förebild och varumärkesambassadör för att aktivt jobba med kulturen, och 

på så sätt skapa en engagerad personal. För att skapa detta krävs det uthållighet, och 

insikten i att det är en långsiktig förändring. Likt ett långsamt gående svänghjul, som 

knappt kan rubbas till en början, men som efter varje ansträngning får mer och mer 

fart, och efter varje varv och försök att genomföra en handling resulterar i en starkare 

arbetskraft och bättre resultat. 

 

Nyckelord 
Employer Branding, Hälsa, Stolthet, Organisation, Kultur, Förmåner, Friskvård, 

Personalvård, Generationsskifte, Arbetstagare, Arbetsgivare, Ledarskap, 

Engagemang, Struktur, Varumärke. 

 

Tack 
Vi vill tacka respondenterna Zengun, Kalmar Energi och de studenter på 

Linnéuniversitetet som deltog i fokusgrupperna. Vi riktar även ett tack till handledare 

Anders Hytter & examinator Fredric Bill, samt vill vi lyfta stöttningen från företaget 

This is Huston som har benchmarkat denna idé och bekräftat att behovet finns hos 

flera företag.   
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1. Inledning 

”Jag tror hårt på att alla vill innerst inne vara lyckliga och må bra, den drivkraften 

finns där, sedan har man inte alla perioder i livet där man orkar, så då gäller det att 

locka fram den snarare än att räkna steg och minuter” –  

Torbjörn Eriksson, Tenant & partner, Chef.se 

 

Vi som är forskare till denna rapport, har ett intresse inom ämnet hälsa, både den 

psykiska, fysiska och sociala hälsan. Som studenter inom affärsutveckling ser vi också 

möjligheten för företag att effektivisera sin verksamhet, och göra arbetsplatsen mer 

attraktiv, genom att fokusera på en välmående personal. Att företag idag möter en allt 

mer transparent värld samtidigt som de har en utmaning i att behålla och rekrytera rätt 

arbetskraft, har lett oss in på begreppet Employer Branding. Det handlar om vilket 

varumärke företaget vill vara samt hur de attraherar och behåller arbetstagare. Vi har 

därför valt att studera Employer Branding med fokus på personalens hälsa. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaro från sjukdom och 

handikapp. Det är den definitionen vi använder av begreppet Hälsa i rapporten.  

1.1 Bakgrund 

Idén om Employer Branding startade i början av 1990-talet. Helm, Renk & Mishras 

(2016) definition lyder att de anställda alltid är företagets varumärke både på och 

utanför arbetet. Författarna Dubois et al. (2014) förklarar begreppet som att se de 

anställda som en del av och som ambassadörer för varumärket. De beskriver vidare att 

företag behöver ta hänsyn till de anställda på individnivå, och visar på att idag börjar 

fler och fler företag inse att de anställdas omdöme påverkar varumärkesvärdet. Detta 

ställer krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Försäkringskassan (2016) beskriver 

att den svenska arbetsmarknaden och det svenska arbetslivet har genomgått dramatiska 

förändringar de senaste årtiondena, och att arbetslivet idag ställer större krav på 

kommunikationsförmåga, stresstålighet, flexibilitet, kompetens och uthållighet. De har 

bemött detta problem genom att 2016 införa nya föreskrifter om organisatorisk och 

social arbetsmiljö, som är anpassade till dagens arbetsliv, och reglerar kunskapskrav, 

mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Likt detta nämner 
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författarna Punjaisri, Evanschitzky & Rudd (2013) att Katz redan år 1964 beskriver 

tendenser till Employer Branding genom att lyfta att det inte längre är tillräckligt med 

en anställd som bara gör vad som står i anställningsavtalet, utan att det bör handla om 

ett beteende som byggs av egenintresse och ska bidra till effektivitet i organisationen. 

För att kunna ställa dessa krav på sina anställda bör arbetsgivare se och förstå sina 

anställda. Rosethorn (2009) beskriver bland annat om ett företag som har insett detta, 

Tesco, som utvecklade en People Insight Unit för att undersöka vad som drev lojaliteten 

hos deras anställda, på samma sätt som de hade insikt i deras kunder.  

 

Employer branding är en stark konkurrensfördel. Detta visar Randstad Awards (2015), 

världens största undersökning inom Employer Branding med 200 000 respondenter 

världen över. Undersökningen visar att idag fokuserar 82 % fler på att stärka sitt 

Employer Brand jämfört med två år sedan. Enligt Randstad Awards (2015) är 84 % av 

de tillfrågade anställda beredda att byta sin nuvarande arbetsplats för att få arbeta hos ett 

företag med ett starkare Employer brand. Employer Branding är alltså viktigt för att 

attrahera de bästa potentiella arbetstagarna, genom att öka företagets attraktionskraft. 

Företag kan göra detta genom att visa på socialt ansvar eller kan de attrahera en 

potentiell arbetstagare genom delade värderingar. Exempelvis kan ett företag 

kommunicera ut att de är innovativa, professionella, lag-fokuserade och utmanade 

istället för att vara gammalmodiga, amatörmässiga och individualistiska (Dubois et al., 

2014).   

 

En annan faktor som gör att Employer Branding växer, är att det sociala 

samhällsansvaret tycks öka. Att fokuset ökar på sociala ansvaret i samhällsdebatten kan 

bero på förändringar i det moderna samhället, och det beror enligt Rosethorn (2009) på 

de Psykologiska Kontrakten som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. Författaren 

beskriver att den nya generationen anställda är villiga att delta fullt i organisations 

mission genom att vara en bra organisations- och samhällsmedborgare i utbyte mot att 

organisationen visar trovärdigt åtagande för en god sak. Detta bekräftar även en 

företagsledare i en intervju på Chef.se, som beskriver hur företagen idag har tvingats ta 

ett större ansvar på grund av olika utmaningar i samhället, och detta har blivit en 

konkurrensfördel. Hon beskriver vidare att sunda värderingar kring hållbarhet, 

jämställdhet, mångfald och socialt arbete är något som unga människor med attraktiv 

utbildning och kompetens premierar. 
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Dagens informationssamhälle och bland annat sociala medier, ger även upphov till att 

Employer Branding blir viktigare för företag. Chefer inom organisationer vill att deras 

anställda ska vara lojala så att de presterar efter bästa förmåga, gör vad som är bäst för 

företaget och motstå jobberbjudanden från konkurrenter (Paharia, 2013). Enligt Dubois 

et al. (2014) är målet att få alla anställda till att de gärna berättar för vänner och familj 

om vilken bra arbetsplats de har, och att det aldrig skulle vilja byta sitt jobb mot ett 

annat. De beskriver att idag genom sociala medier kan de anställda enkelt sprida detta 

och påverka varumärkesvärdet. Företag blir på grund av detta allt mer transparenta i sin 

jakt efter lönsamhet, och kan med hjälp av sociala medier kommunicera ut att de är en 

attraktiv arbetsplats. Varumärket är en viktig del i lönsamheten som företag gärna 

investerar i, och de behöver nu se sina anställda som en resurs som inte bara kostar 

pengar utan kan vara de ambassadörer som företaget behöver. Problemet är att många 

företag istället spenderar miljoner på att försöka engagera sina kunder, och bara en liten 

del på att engagera sina anställda. Paharia (2013) beskriver vidare att de företag som har 

förstått detta och skapar lojalitet hos sina anställda, kommer ha en stor och hållbar 

konkurrensfördel och vinna på sina marknader. Employer branding är alltså en stark 

konkurrensfördel och en möjlighet för företag i deras affärsutvecklingsarbete. Men trots 

att många företag är medvetna om detta, påstår Paharia (2013) att de flesta inte gör 

något åt de. 

 

1.2 Problemanalys 

Många författare inom Employer Branding talar för att det är en konkurrensfördel, 

attraherar nya arbetstagare och ger en ekonomisk vinning för företaget, men de lyfter 

inte personalens hälsa i arbetet med Employer Branding. Men att god hälsa är viktigt 

och har flera positiva effekter på de anställdas effektivitet i arbetet, som minskade 

sjukskrivningar och mindre stress, är idag känt. Men få forskare och företag nämner 

hälsosatsningar som strategiska val i Employer Branding för att attrahera arbetstagare. 

Randstad Awards (2015) är världens största Employer Branding undersökning, med 200 

000 respondenter världen över. Undersökningen lyfter flera anledningar till varför 

företag ska arbeta med Employer Branding, men inte ens i denna stora undersökning var 

faktorn personalvård, friskvård eller någon annan fokus på hälsa med. 
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Det finns en generell uppfattning i samhället om att människor idag jobbar mycket, och 

många lider av stress vilket i sin tur leder till att företag har höga siffror i sjukfrånvaro. 

Företag söker efter kostnadsbesparingar som gör att arbetsbelastningen hos de anställda 

ökar, samtidigt som psykisk samt fysisk ohälsa hos de anställda är ett problem som 

kostar företaget, och samhället, mycket pengar. Enligt Hjärnkoll (2016) har psykisk 

ohälsa blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, detta bekräftar även 

försäkringskassans statistik som säger att psykisk sjukdom är den vanligaste 

anledningen till sjukskrivning år 2015, när det gäller långvariga sjukskrivningar, och 

Arbetsmiljöverket visar på att 32 000 per år är sjukskrivna på grund av utbrändhet. De 

samhällsekonomiska kostnaderna för dessa sjukskrivningar är omfattande. Bara 

Försäkringskassans kostnader för sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättningar för 

psykisk sjukdom var år 2009 över 23 miljarder kronor (varav 4,4 miljarder för 

sjukpenning). Försäkringskassan betalar också ut flera miljoner per år i form av 

arbetshjälpmedel, arbetsskadeförsäkring, sjukanmälan och sjuklön. År 2014 betalades 

79 416 994 kr ut till arbetsgivare i sjuklönekostnader. Dagens Nyheter (2014) lyfter att 

mellan år 2012 och 2014 ökade sjukskrivningarna med 73 %, och Svenska Dagbladet 

(2013) diskuterar också detta samhällsproblem och påstår att detta kostar samhället 2,8 

miljarder kronor per år i Sverige. Men utöver Försäkringskassans utbetalningar orsakar 

ohälsa hos de anställda kostnader i mångmiljardklassen för svenska företag. 

Arbetsmiljöverket beskriver att en anställd som upplever arbetsmiljöproblem, har ett 

produktionsbortfall på 38%. Med andra ord är det 15 timmar i veckan per anställd. Det 

innebär att en arbetsgivare förlorar oerhörda summor på sjukskrivningar och anställdas 

ineffektivitet. Detta har fått som en konsekvens att arbetsgivarna fått ta ett allt större 

ekonomiskt ansvar för medarbetarnas hälsa, trygghet och arbetsmiljö (Hjärnkoll, 2016).  

 

I diskussionen om personalvård och personalens hälsa, lyfts ofta de höga 

sjukskrivningssiffrorna som det stora problemet. Men det går också att ifrågasätta om 

låg sjukfrånvaro är samma sak som god hälsa. Enligt Hjärnkoll (2016) finns det all 

sannolikhet att tro att det är många som är på sitt arbete trots hälsobesvär av olika slag. 

Ett kortsiktigt perspektiv på lönsamhet tycks ha gjort att allt färre ska göra allt mer 

arbete på kortare tid och med högre effektivitet, med bland annat ökad stress som en 

konsekvens. Här finns en stor risk för ökad obalans mellan arbete, familj & fritid för 

många människor. Till detta kommer att många lever ett mycket ohälsosamt liv när det 

gäller fysisk inaktivitet, dåliga kostvanor, rökning, alkohol med mera (Hjärnkoll, 2016).  
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Med den faktan borde det vara en affärsstrategi att satsa på en välmående personal i 

arbetet med Employer Branding, för att attrahera nya och behålla arbetstagare. Ett 

effektivt hälsoarbete bör alltså vara lönsamt både ur ett individ-, organisations- och 

samhällsperspektiv. Det är inget nytt att det är positivt för företag att ha ett starkt 

varumärke eller att en god hälsa hos personalen är viktigt. Det är ett område som 

diskuteras inom friskvård, personalvård och varumärkesuppbyggnad. Trots detta är 

sjukskrivningar samt dålig hälsa hos de anställda ett stort samhällsproblem idag, och 

Hjärnkolls (2016) studie visar på att nästan hälften av de svarande säger att 

förebyggande arbete för personalens psykiska & fysiska hälsa inte bedrivs. Att se till de 

anställdas hälsa kräver resurser, pengar och tid. Ett av de intervjuade företagen i 

rapporten beskriver att deras personalvårdssatsning kostar mycket resurser, och det är 

omöjligt att räkna ut hur och när de får tillbaka det dem satsat. För att göra en 

personalvårdssatsning krävs det att företaget avsätter tid och pengar från 

huvudverksamheten, för att istället lägga resurserna på exempelvis en bättre arbetsmiljö, 

att anordna aktiviteter och andra förebyggande åtgärder för att främja en god hälsa hos 

de anställda. De intervjuade företagen i denna rapport beskriver att det lätt kan 

uppkomma motstånd från ledningen på grund av kostnadsfrågan, och att aktiviteter 

utöver arbetsuppgifterna kan upplevas som ‘bortslösad’ arbetstid. Enligt respondenterna 

i intervjuerna finns det även en del motstånd från fackliga organisationer. De företag 

som avsätter en summa pengar för att de anställda ska kunna utföra olika aktiviteter, 

eller som anordnar aktiviteter för de anställda, upplever problemet att det ofta bara blir 

samma återkommande deltagare. Företagen i intervjuerna beskriver problemet att nå ut 

till alla anställda, och särskilt den grupp som de anser hade behövt de allra mest.  

 

Randstad Awards (2015), världens största undersökning inom Employer Branding, visar 

också på arbetslivets högre krav, och att många upplever stress, vilket i sin tur leder till 

dålig hälsa både fysiskt och psykiskt. De motivationsfaktorer som premieras för att 

arbeta mindre är ‘mer tid för mig själv’, ‘bättre balans mellan arbetsliv & fritid’, 

‘mindre stress’ och ‘sport, fritidsaktviteter & hobbies’. En annan viktig faktor i detta 

som ökade i procentandel 2015 är flexibla arbetsvillkor, och hälften anser att det skulle 

vara fördelaktigt att arbeta på distans, samt föredra varierande arbetstider. 

Försäkringskassans (2015) studier visar även att förekomsten av sjukskrivningar är 
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högre bland personer som inte har möjlighet att anpassa sitt arbete efter sin hälsa genom 

arbetsuppgifter eller förkorta sin arbetstid (Försäkringskassan, 2015).  

 

Det finns också andra kärnvärden som bygger Employer Branding. Randstad Awards 

(2015) nämner lön och anställningstrygghet som dem två faktorer företag presterar 

bättre i än vad dem gör i andra kärnvärden, som balans mellan fritid- & arbetsliv. 

Undersökningen visar dock att det råder obalans mellan vad potentiella medarbetare 

anser är viktigt hos en arbetsgivare och vilka kärnvärden arbetsgivare rankas högt i. 

Dem kärnvärden som premieras mest av arbetsgivare i 25 länder är en sund ekonomi, 

stark ledning, goda fortbildningsmöjligheter och konkurrenskraftiga löne- och 

anställningsförmåner. Svenska arbetstagare anser att trivsam arbetsmiljö är den 

viktigaste faktorn med 61 %, på andra plats kommer intressant arbetsinnehåll och på 

tredje plats är faktorn konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner. 

Undersökningen visar även tydligt på att olika profiler har olika behov. Kvinnor söker 

en trivsam arbetsmiljö med intressant arbetsinnehåll, medan män prioriterar en bra lön 

och utbildningsmöjligheter. Försäkringskassands statistik visar också på skillnaden 

mellan män och kvinnor i arbetslivet, och att sjukfrånvaro är högre bland kvinnor än 

män. Sjukfrånvaron ökar också vid stigande ålder. Den yngre generationen prioriterar 

en trivsam arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter och balans mellan arbete & fritid, och 

äldre är mer intresserade av ett intressant arbetsinnehåll, bra lön och 

anställningstrygghet. Högutbildade drivs mer av ett intressant arbetsinnehåll, lön och 

balans mellan fritid & arbete medan lågutbildade söker en trivsam arbetsmiljö, 

anställningstrygghet och flexibla arbetsvillkor.   

 

Om företag vill uppnå välmående, effektivitet och trivsamhet bland personalen, krävs 

det också att de är medvetna om vad personalen efterfrågar. Chef.se (2016) påstår att det 

billigaste sättet att förebygga stress är att lyssna på medarbetarna. En välmående 

personal kan därför vara ett sätt för företaget att spara och tjäna pengar. Det borde alltså 

finnas starka incitament bland företag och organisationer att investera i en lägre 

sjukfrånvaro, högre frisknärvaro och därmed insatser som främjar en god hälsa. Dessa 

frågor bör ses som strategiska och hanteras av ledningen i företag, med mätbara 

ekonomiska resultat. Men god hälsa är något som tar tid och aktiva beslut. Företagen 

har idag svårare att hitta potentiella arbetstagare, vilket gör att de kan uppnå 

konkurrensfördelar genom att vara en attraktiv arbetsplats, som får de anställda att 
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stanna kvar och ny arbetskraft att söka sig dit. Därför behöver företagen veta vad 

framtidens arbetstagare efterfrågar för att bli en attraktiv arbetsplats för dem, samtidigt 

som de måste vara medvetna om drivkrafterna hos deras nuvarande personal för att 

behålla dem. Företagens syfte i arbetet med Employer branding är att få en nöjdare och 

därmed effektivare personal, vilket också skapar en attraktiv arbetsplats och en mer 

framgångsrik organisation. Hjärnkoll (2016) beskriver att det är troligt att många idag 

attraheras av arbetsgivare med en dokumenterad hälsostrategi som arbetar 

hälsofrämjande. För arbetsgivare är det viktigt att förstå vad deras arbetstagare vill ha 

och förstärkare den attributen samtidigt som arbetsgivaren måste tänka ut vad som är 

deras organisations viktigaste attribut. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan ett företag stärka sitt Employer brand genom att fokusera på de anställdas 

hälsa? 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur företag kan stärka sitt Employer 

Brand genom att fokusera på de anställdas hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 8 

2. Metodkapitel 

Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet i forskningsprocessen för denna rapport. 

Rapporten har en induktiv ansats, och empiriinsamlingen sker genom kvalitativa 

intervjuer på företag samt fokusgrupper med studenter. Vidare beskrivs 

teoriinsamlingen samt tillvägagångssättet för analysen av det insamlade materialet.  

2.2 Tillvägagångsätt  

2.2.1 Induktiv ansats 

Denna rapport har en induktiv forskningsansats. Bryman & Bell (2005) beskriver en 

induktiv ansats som ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där 

teorin genereras utifrån praktiken. Den induktiva processen innebär att observationer 

och resultat i sin tur leder till teori. Anledningen till att vi har valt en induktiv ansats, är 

för att vi anser att det finns en lucka i teorin inom forskningen om sambandet mellan 

Employer Branding och personalens hälsa. Därför inleds forskningen ute på företag 

genom kvalitativa intervjuer, som ska generera teori. Men precis som Bryman & Bell 

(2005) beskriver, är en forskningsansats aldrig hundra procent deduktiv eller induktiv, 

utan precis som vi arbetas det fram och tillbaka mellan datainsamling och teorisökning. 

Detta innebär mer specifikt att vår forskning inleds med en ytlig teoretisk genomgång 

inom Employer Branding för att ha underlag till frågor för insamlingen av empiriskt 

material. 

 

2.2.2 Kvalitativ intervju 

Intervjuerna som utförs på företagen är kvalitativa. I kvalitativa intervjuer är 

tillvägagångssättet mindre strukturerat, det finns en betoning av det generella när det 

gäller formulering av de inledande frågeställningarna och en tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Vi har valt att utföra kvalitativa 

intervjuer med företagen, för att lyfta fram respondenternas egna uppfattningar om 

ämnet. Intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter, och det är önskvärt att 

intervjun rör sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen 

upplever vara relevant och viktigt. Intervjupersonerna kan välja att vara anonyma. I 

kvalitativa intervjuer kan formen av intervjuguiden avvikas från, och nya frågor kan 

ställas som uppföljning (Bryman & Bell, 2005). Eftersom rapporten har en induktiv 

forskningsansats och det därför inte finns något specifikt som ska mätas, vill vi ha 
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möjligheten att avvika från intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor. Intervjuerna 

sammanfattas i empirikapitlet. En del av texterna citeras direkt från intervjupersonens 

egna ord, men i sammanställningen av intervjun har även mycket av respondenternas 

egna ord använts för att ge läsaren en känsla av intervjupersonen.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna som utförs har en semistrukturerad form. I en 

semistrukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis specifika teman som 

ska beröras, men intervjupersonen kan utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte ställas i samma ordning som guiden, och frågor som inte ingår kan också 

ställas, exempel som en uppföljningsfråga (Bryman & Bell, 2005).  

 

Intervjuguide 

Formuleringen av frågeställningar för undersökningen ska inte vara så specifik att detta 

hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingen av data. Frågorna ska 

täcka de områden eller teman man är intresserad av, men utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Det ska vara en bra ordning i de teman så att frågorna som följer varandra på 

ett bra sätt, samtidigt som man ska vara beredd på att ändra ordningsföljden i frågorna. 

Intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar utan att göra frågorna alltför specifika. En viktig 

aspekt är också att fråga om personens bakgrundsfakta. De teman och frågor som valdes 

ut för intervjuerna växte fram genom att först undersöka ämnet Employer Branding i 

vetenskapliga artiklar, litteratur och allmäna elektroniska källor för att skapa en 

samhällsuppfattning. Vissa frågor formulerades också efter att ha studerat fakta om 

företaget som skulle intervjuas. Vi utgår även ifrån oss själva, och ställer frågor utifrån 

vårt intresse i forskningsfrågan. Intervjuguiderna för de kvalitativa intervjuerna ligger 

som Bilaga 1 samt 2. 

 

Inspelning och transkribering 

En praktisk detalj att tänka på är att ha en bra inspelning, vilket är viktigt för den 

detaljerade analysen som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att kunna 

fånga intervjupersonernas svar i deras egna ord (Bryman & Bell, 2005). Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av programmet Microsoft Word Notepad samt iphones. 

Även fast vi antecknar svaren under intervjun så sker inspelning för att underlätta en 
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noggrann analys, och inte missa några detaljer i intervjun. Enligt Bryman & Bell (2005) 

ska intervjun genomföras i en lugn och ostörd miljö. I denna studie kommer 

intervjuerna utföras ute på företagen. Respondenterna informeras innan intervjun startar 

att den kommer spelas in. Efter intervjuerna transkriberas materialet, genom att vi 

forskare lyssnar på inspelningarna och skriver ner varje ord som sägs under intervjun, 

samt vem som säger det.  

 

Urval  

Urvalet av företag täcker både den offentliga och privata sektorn, belägna i storstad 

samt småstad. Intervjupersonerna är representanter i olika åldrar och både kvinnor och 

män. Det är chefer, hr- samt pr-ansvariga med personal som både har hög och låg 

utbildning, och som arbetar både på kontor, byggarbetsplatser och i produktion.  

 

Intervju 1 

Den första intervjun som genomfördes var med företaget Zengun, som tillsammans med 

en känd triatlet påbörjat en två-årig personalvårdssatsning, med visionen att förbättra 

hälsan hos sina anställda och därmed effektivisera sin verksamhet. Zengun verkade som 

ett konkret fall för vår forskningsfråga, samt att det är intressant varför de väljer att göra 

satsningen uppmärksammad genom en känd hälsoprofil. En kvalitativ intervju 

genomfördes med vice VD på Zengun den 5 april 2016. En sammanfattning av 

intervjun finns i empirikapitlet. Intervjuguiden finns i Bilaga 1. 

 

Intervju 2  

Det andra företaget som valdes ut för intervju var Kalmar Energi. Kalmar Energi valdes 

efter en kontakt med en PR-byrå i Kalmar som tipsade om att detta företaget söker efter 

steget “efter fruktkorgar och stegmätare”. Det är ett företag som i flera år har satsat på 

PR-kampanjer för att stärka sitt varumärke och har behov av att attrahera nyrekryter. 

Företaget är kommunalägt vilket gör dem intressanta i jämförelsen med Zengun som är 

privatägt. Inför denna intervjun har vi inte lika mycket insikt om deras arbete med 

Employer Branding och personalvård idag, därför görs en intervjuguide med tre teman 

och generella frågeställningar för att lämna öppet för följdfrågor och ändringar i 

frågorna under intervjuns gång. Teman var Employer Branding, Kultur & Friskvård. En 

sammanfattning av intervjun finns i empirikapitlet. Intervjuguiden finns i Bilaga 2.  
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2.2.3 Fokusgrupper 

För att studera perspektivet från arbetstagare och framtida rekryter, genomfördes även 

två fokusgrupper med studenter på Linnéuniversitetet som är påväg ut i arbetslivet. 

Några av dem har även arbetat på olika arbetsplatser innan studierna. Dessa valdes för 

att diskutera deras uppfattning om Employer Branding och vad en attraktiv arbetsplats 

är.  

 

Fokusgruppsmetoden 

Fokusgruppmetoden innebär att man intervjuar flera personer samtidigt om en viss 

frågeställning eller ett visst tema. Det är en form av gruppintervju där det finns flera 

deltagare närvarande, en tyngd på att frågorna rör ett förhållandevis väl avgränsat 

område, ett fokus på samspelet i gruppen och på den gemensamma konstruktionen av 

mening (Bryman & Bell, 2005). Forskaren utformar därför en förhållandevis 

ostrukturerad situation för att deltagarnas åsikter och synsätt ska kunna komma till 

uttryck. Den som leder fokusgruppen kallas för moderator, och ska sköta intervjun utan 

att styra för mycket. Bryman & Bell (2005) beskriver att fokusgrupper är effektivt i 

forskningen för att gruppdynamiken kan göra att individerna definierar problem som rör 

en verksamhet på nya och innovativa sätt, och att de producerar kreativa idéer för 

lösningar på problemen. Det ger också möjlighet för forskaren att skapa en förståelse av 

varför människor tycker som de gör. Det leder till att svaren blir mindre förutsägbara än 

i en vanlig intervju. 

 

Fokusgruppsintervjun fungerar bäst om den spelas in och därefter transkriberas. Detta 

för att inte missa vad deltagarna säger, eller vem som säger vad. Det är också viktigt för 

att inte förlora dynamiken i fokusgruppen, samt vara uppmärksam på vad och hur 

människor säger olika saker. 

 

Tid och resurser påverkar hur många fokusgrupper som genomförs (Bryman & Bell, 

2005). På grund av detta genomfördes två fokusgrupper för denna studie, där fokus 

istället blev på urvalet av deltagare som är studenter från olika utbildningar. Den 

vanligaste gruppstorleken är sex till tio medlemmar. Om det är en frågeställning som 

deltagarna förväntas ha mycket att säga om, rekommenderas mindre grupper. I denna 
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studie hade fokusgruppen fem respektive fyra stycken deltagare, för att undvika en för 

stor grupp men ändå ha deltagare från olika utbildningar på universitetet.   

 

Moderatorn 

Moderatorn måste helt uppenbart inta två förhållningssätt, dels tillåta diskussion att 

flyta fritt, dels gripa in för att lyfta fram speciellt viktiga teman (Bryman & Bell, 2005). 

Vi som är forskare i denna rapport är båda två moderatorer under fokusgrupperna.  

 

Val av deltagarna 

Studenterna i fokusgrupperna representerar olika utbildningar som skulle kunna vara 

potentiella arbetstagare på de intervjuade företagen. Detta innebär både ekonomer, 

marknadsförare, affärsutvecklare, personalvetare och ingenjörer. Individerna har olika 

långa arbetserfarenheter i olika branscher, från olika delar i Sverige, är av olika kön och 

ålder, mellan 20 och 25 år. Urvalet av studenter har valts via bekantas bekanta inom 

olika utbildningar. Två olika fokusgrupper genomförs för att inte ha för många deltagare 

i en grupp samt för att ha två att jämföra med varandra. Den första gruppen är 

dominerad av kvinnor och ekonomer, jämfört den andra gruppen som är majoriteten 

män och ingenjörer. Olika forskare är inte överens om det är bäst att välja deltagare som 

känner varandra eller inte. Urvalet av deltagare i denna studie är inte en naturlig grupp, 

utan strävar efter att varje deltagare i fokusgruppen representerar en utbildning på 

universitetet. Deltagarna kommer från följande program på universitetet:  

 

• Enterprising and Business Development  

• Personal- och arbetsliv 

• Civilekonom  

• Marknadsföring (magisterutbildning)  

• Industriell Ekonomi 

 

Frågor 

För en moderator i en fokusgrupp finns det möjlighet att enbart ha en eller två generella 

frågeställningar, eller ha en tydlig struktur upplagt (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt 

tre olika teman vi vill undersöka, med några generella frågor under varje tema för att 

hålla oss till rätt spår under diskussionen. Dessa teman är; attraktiv arbetsplats, 
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friskvård och Employer Branding. Under fokusgruppens gång omformulerades vissa 

frågor, några lades till och några togs bort. Se hela agenda för fokusgruppen i Bilaga 3.  

 

2.2.4 Empiritolkning  

De två kvalitativa intervjuerna samt de två fokusgrupperna sammanställdes och 

tolkades, och analyserades sedan mot varandra för att studera vilka gemensamma 

teman, tankar och värderingar de olika intervjuobjekten har.  

 

Utifrån detta togs tre teman fram för att studeras teoretiskt: 

1. Employer Branding  

2. Organisation (struktur & kultur)  

3. Ledarskap  

 

Etiska överväganden 

Eftersom rapporten innehåller djupa personliga intervjuer finns det vissa etiska 

principer att ta hänsyn till enligt Bryman & Bell (2005):  

- Informationskravet: vi informerar respondenterna om undersökningens syfte 

- Samtyckteskravet: vi informerar dem om att deras medverkan är frivillig och de 

har rått att avbryta  

- Konfindentialitets- och anonymitetskravet: alla uppgifter om deltagarna 

behandlas anonymt och är konfidentiella om så önskas  

- Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlas in används endast för 

forskningsändamålet 

- Falska förespeglingar: all information i undersökningen är sanningsenlig  

 

2.2.5 Teori & Analys  

Litteraturinsamling  

För att hitta teori inom ämnena Employer Branding, Organisation & ledarskap sker 

insamling främst genom One Search på sökord som Employer Branding, Leadership, 

Leader Brand identification, Internal marketing, Humankapital, 

Företagskultur, Organisationspsykologi, Employee retention, Human capital-

Management, Corporate culture, Organizational behavior samt Personal management. 

Det resulterade i vetenskapliga artiklar från åren 2002 till år 2016. Den litteratur som 

användes är källor från 1991 och framåt. För att sättas in och skapa en överblick i ämnet 
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har elektroniska källor använts, bland annat Randstad Awards som är världens största 

undersökning inom Employer Branding. För att få en inblick i arbetsmiljöproblem, 

sjukskrivningar och liknande har statistik och annan fakta på Arbetsmiljöverkets 

hemsida samt Försäkringskassan använts. Genom Arbetsmiljöverket hittade vi även 

Riksförbundet Hjärnkoll, som lyfter problemet med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

Utöver det har elektroniska artiklar från DN och Svenska Dagbladet använts, som visar 

på att detta ämne är relevant i samhällsdebatten.  

 

Källkritik  

Enligt Thurén (2013) utvärderas källan efter fyra faktorer: trovärdighet, ålder, 

åsiktsfrihet och självständighet i utvärderingen. Ifall källan är trovärdig bedöms av 

publiceringsår och dess ålder. För att undersöka trovärdigheten utvärderas även om det 

finns några ekonomiska eller politiska påtryckningar (Thurén, 2013). De flesta källorna 

som används i rapporten är ifrån 2000-talet. Vi bedömer det som nya källor, eftersom 

begreppet Employer branding uppkom under 1990-talet enligt Rosethorn (2009). 

Av artiklarna har majoriteten publiceringsår 2016. Teorin, artiklarna samt de 

elektroniska källorna berör varandras verk och avhandlingar något som bekräftar dess 

trovärdighet. I och med att de stämmer överens går det ställas sig något kritiskt till dess 

självständighet i utvärderingen. Empirin bekräftar att Employer branding är viktigt, men 

också ett relativt nytt begrepp i Sverige. Därför känns det relevant med källor från USA. 

Alla artiklar är vetenskapliga och litteraturen har utgivare som Studentlitteratur AB och 

Liber AB som ger ett intryck av att de är utan politiska och ekonomiska påtryckningar. 

När det gäller källorna från Gorab, New York: McGraw- hill, är det svårare att dra en 

sådan slutsats, men dess överensstämmelse med de andra källorna ger ändå ett 

trovärdigt och korrekt intryck. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan är pålitliga 

källor eftersom de är myndigheter på uppdrag av regeringen och riksdagen. Hemsidan 

Hjärnkoll är ett riksförbund som hänvisas till av Arbetsmiljöverket. Dagens nyheter 

(DN) beskriver sig själva som oberoende liberaler, fria från partier och organisationer. 

Svenska Dagbladet beskriver sig också dem som självständiga och oberoende av andra 

intressen.   

 

Analys 

Efter att ha tolkat empirin samt studerat teori inom de utvalda temana, analyseras det 

empiriska materialet tillsammans med det teoretiska. För att börja analysera och lyfta 
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varandras tankar började vi med mindmapping på en whiteboard tavla. Här kom de 

viktigaste delarna till analysen och slutsatsen fram, vad som kändes mest relevant och 

återkommande. För att sedan strukturera allt material studerades den insamlade teorin, 

och jämfördes och matchades med empirin. Detta material skrevs sedan samman och 

analyserades. Utifrån detta plockades några nyckelord ut, som visade på ett 

återkommande mönster vilket ledde oss fram till modellen i vår analys. Syftet med 

modellen är att visa hur företag kan strukturera sitt arbete med Employer Branding med 

fokus på personalvård. Denna analysen ledde sedan fram till slutsats, som svarar på 

syftet med rapporten att öka förståelsen för hur företag kan stärka sitt Employer Brand 

genom att fokusera på de anställdas hälsa. I slutsatsen lyfts även några konkreta förslag 

fram på framgångsrika strategier i arbetet med Employer Branding som framkommit i 

empiriinsamlingen.   
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3. Empiri 

I empirikapitlet sammanfattas de två kvalitativa intervjuerna samt de två 

fokusgrupperna. En del av texten är direkt citerat, men i sammanställningen av 

intervjun har även mycket av respondenternas egna ord använts för att ge läsaren en 

känsla av intervjupersonen. Det empiriska materialet är sammanställt under rubriker 

som är baserade på de teman & frågor som användes i intervjuerna. Intervjuguiderna 

återfinns som bilagor.  

3.1. Företag 1: Zengun 

Zengun är ett entreprenadföretag i Stockholm som startade 2009 och har växt snabbt. 

Idag har företaget ca 100 medarbetare och en omsättning på en miljard kronor. De tar 

sikte mot att vara ett förstaval som arbetsgivare. Just nu gör de en tvåårig 

personalvårdssatsning tillsammans med hälsoinspiratören Jonas Colting, som de kallar 

Zengun Life. Niklas anser att dem är först och hårdast på bollen med sin 

personalvårdssatsning, och säger ”vi tar det långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar”. 

Intervjun genomförs på Zenguns kontor i Stockholm den 5 april 2016 med Niklas 

Sviden, vice VD på Zengun. Niklas har varit vice VD sedan den 1 september, samtidigt 

som den nya VDn också började. Inom tre år har de som mål att vara börsnoterade, 

samtidigt som de vill arbeta hårt för att behålla kulturen. Niklas beskriver sig själv och 

VDn som kulturskapande, och att de alltid utgår från medarbetarna. Tidigare har han 

arbetat som VD och delägare i ett konsultföretag, vilket han anser är en av de största 

hälsofarorna idag, eftersom de får betalt per timme och de aldrig har tid att träffa sina 

medarbetare.  

 

Hans egna intresse i hälsa och träning började för 10 år sedan, då han kollade på 

dokumentären ”Supersize me” och kände igen sig själv, vilket fick honom att inse att 

han behövde göra en livsstilsförändring. När vi frågar varför de har valt att göra en 

personalvårdssatsning svarar Niklas:”Helt ärligt, för att man tjänar pengar på det”. 

Anledningen till att de gör det tillsammans med Jonas Colting är för att han är 

kontroversiell och det är starkt i marknadsföringssyfte. ”Man tjänar pengar på det 

genom minskade sjukskrivningar, gladare personal och mindre uppsägningar”.  
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Niklas beskriver deras företagskultur som en kultur där man får ta hand om sig själv, 

men är jäkligt framgångsrika. De jobbar hårt och är kompetenta, men tillåts vara 

personliga. De klarar av att balansera jobb och fritid, för att det är okej att vara 

människa.  

 

Implentering  

Niklas förklarar att han tror på enkla aktiviteter som inte skrämmer folk, för att få folk 

att inse att det inte är så svårt att börja träna. Han vill gärna att förslagen och 

önskemålen ska komma från personalen. Zengun Life är summan av alla medarbetarnas 

gemensamma intressen, och det måste inte vara idrott. Det ska inte vara förbjudandet, 

utan öppet och tillåtande. ”Det är i Zengun Life man hittar orken till att göra arbetet”, 

förklarar Niklas. Ansvaret ligger därför också på de anställda, de kan inte bara komma 

till chefen och säga att de vill ha ett fotbollslag, utan de får lösa de själva men de stöttas 

av företaget. ”Vi möjligör, men curlar inte”.  

 

”Jag vill någonstans att fritid och jobb glider ihop, fast man mår bra av det, för att man 

tycker det är kul”. Niklas vill skapa en kultur där man genuint inte blir ifrågasatt för att 

man exempelvis sticker ut och springer en runda på arbetstid. Visionen är att de i 

framtiden ska ha träning på betald arbetstid.”Jag tror att vår produktivitet på allvar 

hade ökat om våra arbetare hade tränat en timme om dagen och arbetat sju timmar, 

över en tid. Helt övertygad om det.” Han menar på att exempelvis facket skapar en 

stelbenhet och begränsningar, eftersom arbete idag är tidsfokuserat. ”Åtta timmar måste 

vara jobb. Men tänk om man istället kan arbeta bättre och effektivare på sex timmar?” 

 

Deltagande  

Niklas beskriver att hans dröm i arbetet med Zengun Life är att till exempel om en 

anställd är grym på skidåkning, och då kunde tänka sig att hålla en skidteknikutbildning. 

Detta gör att det händer något med ledarskapet, för att någon långt ner i hierarkin får 

styra lite över de andra högre upp, och detta menar Niklas på skapar en bra kultur. ”Det 

är bra ur ett ledarskapsperspektiv, att inse att alla människor är jävligt bra, och titeln 

handlar mer om vilken fallenhet man har och inget annat.” 

 

Aktiviteter 
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Det som ingår i Zengun Life är aktiviteter, föreläsningar och gemensamma tävlingar. De 

gör även en hälsomätning samt en enkät en gång om året för att ta fram en fysisk och 

psykisk karaktär, för att kunna skapa ett hälsoindex. Aktiviteter har företaget flera 

gånger i veckan, vilket varierar från simning till boxning. Det är olika antal som deltar 

varje gång.  

 

Ta med en vän  

En av grejerna Niklas är mest stolt över i Zengun life är ta-med-en-vän principen. Han 

såg till sig själv och vad som fick honom att börja träna, och insåg att det var 

träningsvännerna. Därför är det fler än anställda som har möjlighet att gå på 

träningspassen och delta på aktiviteter. Allting dem gör är helt frivilligt.”Det svåra är 

inte att erbjuda saker, utan att få folk att delta”.  

 

Investering  

Niklas kan inte svara på när de får tillbaka det dem investerar på denna 

personalvårdssatsningen, men anser att de får tillbaka det varje dag som ingen säger upp 

sig. Deras absolut framgångsfaktor är att bli fler, eftersom det är hård konkurrens om 

personal i deras bransch. Den underliggande strategin för Zengun Life är rekrytering 

och att behålla nuvarande personal, samt öka produktiviteten per individ.  

”Nyckeln till att lyckas är att få det marinerat genom hela organisationen”.  

 

Employer Branding  

När vi frågar om han anser att det dem gör är employer branding, svarar han att det är 

precis vad detta är. Han anser att många företag jobbar med employer branding, men 

inte med fokus på hälsa.”För att lyckas med employer branding måste man inse att folk 

väljer att jobba hos dig och du ska vara förbannat jävla glad för det. Att ha 

inställningen, så att man tänker ’hur fan ska jag behålla dessa, så att de imorgon inte 

heller säger upp sig’. Det är förmätet att tro att man har dem man har. Det blir det som 

är employee branding - vad vill mina medarbetare och hur får jag dem att stanna kvar. 

Och det är det som är summan av Zengun Life.” 

 

Framtidens medarbetare 

Niklas tror att det är stor skillnad på dagens generation i deras syn på arbete.”Om vi 

backar två generationer, de som var födda första världskriget och levde under andra 
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världskriget, de levde för jobbet. Idag jobbar man för att leva. De är mycket mer än att 

bara jobba 8-17. Jag tror att CSR (corporate social responsibility) är kollosalt viktigt, 

och jag tror att hälsa är en del av CSR. ” 

 

Överraskningsmoment  

Niklas säger han önskar de hade fler överraskningsmoment i vardagen, men drar ett 

exempel som hände för ett tag sedan på kontoret. “Och sedan i rummet bredvid hade vi 

Zengun life, så då tog jag hit båda mina cyklar och körde konditionstest med folk. I 

kostym.  Och var det 25 personer som körde. Alla är inte med, men dem som var det 

tycker det är fantastiskt. Och de andra pratar ju om det. Det är viktigt att visa att det är 

okej.” Martin som är VD på Zengun, försökte arbeta med detta redan på sin förra 

arbetsplats. ”Martin (VDn) på sitt förra företag, sa han till hela ledningsgruppen att de 

skulle springa efter varje ledningsmöte. Och när hela ledningsmötet drar genom 

kontoret i tights, då är det ju svårt för ledningen att säga till de andra att de inte får 

springa på arbetstid. Så det kanske inte är så mycket vad du säger, utan vad du gör.” 

 

Bästa lärdom & största utmaning  

Han beskriver att den bästa lärdomen är att inte tänka organisation, ’Ta med en vän-

principen’. Den största utmaningen är att det inte bara blir en liten klick med 

elitsatsande människor, att verkligen få med bredden. 

 

3:2  Företag 2: Kalmar Energi  

Den 21 april 2016, genomfördes en kvalitativ intervju med HR-samordnaren och 

kommunikationschefen på Kalmar Energi, på deras kontor i Kalmar. 

Kommunikationschefen är ansvarig för marknadsföringen ut mot kunderna, och HR-

samordnaren arbetar med alla frågor som är kopplade till HR. De har precis inlett ett 

utvecklingsarbete för 2016 inom Employer Branding, där de två samarbetar. 

 

Employer Branding 

De diskuterar att Employer Branding är att kunna förmedla samma sak externt som 

internt i företaget, approachen mot kunderna måste vara samma som approachen mot 

varandra internt – för att bygga stolthet.”Att stärka den stoltheten som finns internt för 

att jobba vidare med det, för att behålla personalen och personalen ska trivas, personal 



  
 

 20 

som trivs presterar bättre, presterar vi bättre så har vi ju starka produkter och tjänster 

som gör att vi överlever på sikt. Så allting hänger ihop”.  

 

De menar på att Employer Branding börjar redan dag ett i rekryteringsprocessen, vilken 

approach och image de har, och vilken upplevelse de får här. Varumärkesarbetet ska få 

ta mycket tid och plats i introduktionen.Vi frågar om konkreta exempel i detta 

varumärkesarbetet, och de berättar om ’Energi Republiken’ som är deras koncept för 

intern marknadsföring, då de har turnerat runt och delat ut sommarpresenter på deras 

arbetsplatser. De ska också ha ett-års kalas för deras kundsystem med tårta, ballonger 

och fiskedamm – men de säger att de hela tiden pratar om att de vill skapa ännu fler 

snackisar. Därför har de insett att HR-sidan och kommunikations- och 

marknadsavdelningen måste samarbeta mer, för att attrahera framtida arbetskraft är 

marknadsföring med en human approach.”Man vill ju vara den typen av arbetsplats 

som har mod och viljan och orken att genomföra det, och struntar i konventioner”. 

 

”Jag tror att det finns en förlegad syn, att om man har roligt på jobbet, då tramsar man 

bort värdefull arbetstid och är bara en kortnad för företaget. Jag tror att det är precis 

tvärtom, människor som har roligt på jobbet presterar MER.”  

 

Kulturen på Kalmar Energi kallar dem för ’goda grannen’. De har värdeorden 

Perosnliga, Nära, Engagerade vilket de strävar efter ska genomsyra verksamheten. 

 

Sociala medier 

De har precis börjat kommunicera ut detta i sociala medier, genom att använda bilder på 

anställda på Kalmar Energi, med greppet mikro storytelling ’förändra världen från 

Kalmar’. De beskriver att om man vill jobba hos dem är med driven och vill vara med i 

stadsutvecklingen, för de är med och bygger Kalmar. Men de säger också att Energi-

branschen inte låter så attraktiv för många. 

 

Personalförmåner 

Vi frågar vilka personalförmåner de har idag, och de berättar att de har det klassiska – 

friskvårdsbidrag, flexibla arbetsplatser, flexibla arbetstider, arbetstidsförkortning, 

försäkring på alla anställda. De har också en företagshälsovård med psykologer, 

sjukgymnaster och läkare. Sedan har de en Idrott- och kulturförening, vilket innebär att 
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företaget sätter av 20 000 kr per år som medarbetare får göra olika aktiviteter för. 

Personalen kommer med önskemål till HR-avdelningen, som godkänner och sedan 

läggs aktiviteten ut så att man kan anmäla sig. En svårighet dock är att det ofta blir 

samma personer som nyttjar dessa pengar, och att det kanske inte upplevs som en 

förmån för vissa.  

 

Ett problem som de ser är att många avsätter pengar för friskvård, men att det handlar 

även om att få människor att göra det för att få friska medarbetare – det handlar inte 

bara om att subventionera ett gymkort om de inte används. Därför måste man istället 

tänka hur de som företag kan möjliggöra denna träningen i vardagen för personalen, att 

det blir en grund i företaget som idrott i skolan. Företagen ser att de får friskare 

medarbetare, färre sjukskrivningar, effektivitet på jobbet och folk mår bra. Istället för att 

det ska vara så nitiskt att man ska arbeta åtta timmar om dagen för att man producerar 

mer då, det är fel. Istället för stämpelklocka-mentalitet, handlar det om att skapa 

förutsättningar för att lyckas, att kunna prestera på jobbet, ta hand om sina barn och så 

utan att gå sönder. 

 

Friskvård 

Respondenterna menar på att friskvård i traditionell mening är subventionerad 

träningstid, gymkort eller hälsovård. Men de tror att det idag handlar mer om ett 

effektivt ledarskap, och att arbetsgivaren ser till att man får ut så mycket som möjligt av 

sin tid på jobbet. En av respondenterna lyfter att det viktigaste är balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Den andra svarar att hon blir stressad av kulturen att man arbetar 

7-15 varje dag för livet ser inte ut så. ”Vi har flexibla arbetstider, men det finns en 

kultur som säger att du ska vara här 7-15. Det är ju normsättande om en hel 

ledningsgrupp är här jättetidigt på morgonen”. Alla har inte det livet, och vissa 

föredrar att jobba senare på kvällen. Men det menar hon att gränserna mellan privat- och 

arbetsliv kanske ibland behövs suddas ute lite, att det måste finnas en acceptans för att 

människor har olika behov.  

 

Framtida arbetskraft 

Enligt respondenterna är de rekryter som kommer in nu väldigt engagerade i att dela 

företagets värderingar, och är passionerade kring exempelvis miljöfrågor. De delar deras 

vision, värderingar och lever efter det genom att cykla till jobbet och äta ekologiskt. 
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Respondenterna tror att detta är en generationfråga, att man vill jobba på ett företag som 

delar ens värderingar. De tror inte heller att den generationen nu stannar lika länge på 

samma jobb, utan man byter jobb för att man vill utvecklas. ”Man kan inte räkna med 

att någon stannar i fyrtio år, utan har vi dem kvar i 5 år ska vi vara glada”. De 

beskriver att vissa tjänster, framförallt ingengörstjänster, är väldigt svåra att rekrytera, 

vilket gäller för hela Energi-branschen. De tror att framtida rekryter är lite mer 

svävande, att de inte arbetar med samma sak hela livet som det mer var förr. 

 

3:3 Fokusgrupp 1  

Sammanfattning  

Den första fokusgruppen genomförs med fem deltagare, och vi forskare som 

moderatorer. Deltagarna är studenter på Linnéuniversitetet, från olika årskurser på 

programmet Enterprising and Business Development, Personal- och arbetsliv och 

magisterprogrammet i marknadsföring. Deltagarna har olika arbetslivserfarenheter 

innan studierna, vilket varierar från butiksarbete, projektledare, butiksansvarig, 

näringslivskontor, researcher på rekryteringsföretag samt arbete på bank.  

 

Drömarbetsplats & förmåner  

Gruppen börjar att diskutera en drömarbetsplats, och vad som representerar en attraktiv 

arbetsplats för dem. Det som framförallt lyfts fram är att en skön arbetsplats med trivsel 

och trygghet prioriteras fram arbetsuppgifterna. Det är också viktigt med en bra chef, att 

medarbetarna kan umgås utanför jobb, men även en fräsch arbetsmiljö. 

Personalförmåner som gruppen föredrar är flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, 

elektronik samt bra mat och bra kaffe på arbetsplatsen. Gruppen är överens om att de 

bästa förmånerna är de om får livspusslet att gå ihop, och kanske täcka tråkiga 

kostnader som busskort, pension och liknande. I diskussionen om det finns några 

negativa aspekter med personalförmåner, diskuterar deltagarna att de kan missbrukas. 

Till exempel friskvårdstimmen kan utnyttjas på fel sätt, sparas ihop och tas ut som 

ledighet istället, och en av deltagarna tar även upp exempel på en arbetsplats där de 

anställda nästan är ‘för bortskämda’.  

 

Kultur  
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Vi frågar gruppen vad de förväntar sig av en kultur på en arbetsplats. En deltagare lyfter 

att det är viktigt att ledare aktivt jobbar med kultur. Det måste finnas hårda värderingar, 

men de kan vara ‘sköna på de’. Gruppen håller med om att det måste finnas disciplin, 

som barnuppfostran. Om företaget har tydliga moraliska ståndpunkter så kommer de 

locka till sig bra människor. En bra kultur består också av öppenhet och respekt. En av 

deltagarna tar också upp vikten av att kunna göra saker tillsammans och vara ett skönt 

gäng, för då vill andra söka jobb där. Gällande det finns dock lite motargument från en 

annan deltagare som har upplevt framtvingade aktivteter som middagar på en tidigare 

arbetsplats, vilket bara skapade dålig stämning och det var väldigt obekvämt. Gruppen 

är dock överens om att det är svårt att skapa en bra kultur om det är för långt mellan 

nivåerna i hierakin, tillexempel mellan golvet och ledningen. I diskussionen om stolthet 

över sin arbetsplats, lyfter deltagarna upp exempel från sina tidigare arbetsplatser. 

Exempelvis har en av deltagarna på sin arbetsplats gjort en vandring och samlat in 

pengar för flyktingkriser. Det diskuterar mycket aktivteter utanför kontoret, det där lilla 

extra som företaget gör, ’som de inte måste egentligen’. Det kan också vara stolta över 

att arbeta på ett företag med ett innovativt arbetssätt, som ligger i framkant.  

 

Friskvård  

I diskussionen om friskvård, är de första som tas upp ergonomi, att man får halva 

gymkortet betalat och stegräknartävlingar. Andra tankar på aktiviteter som de anställda 

kan göra tillsammans är fredagsfys och stafettvasa, och begreppet gamification kommer 

upp. De belyser dock att det finns en risk för att det kan bli en negativ hets med dessa 

tävlingar. Men flexibel arbetstid är bra även i detta syfte för att de ger möjlighet att 

träna, och de tycker de är positivt att man uppmuntrar till rörelse. På deras 

drömarbetsplats, så tycker några av deltagarna att medarbetare ska träna tillsammans. 

En annan deltagare vill ha ett gymkort till ett lyxigt gym med bastu och pool. I vilket 

fall så är de överens om att det inte ska vara tvingande. Vad motiverar då deltagarna till 

att träna idag? De första faktorerna som lyfts är interna drivkrafter, som att hålla sig 

frisk, pigg och i form. När vi frågor om yttre faktorer som påverkar, lyftar alla deltagare 

olika exempel på att det är träningsvännerna som gör att det blir av. Vi moderatorer 

lyfter exemplet Kalmar Vatten som har infört två timmar obligatorisk träning i veckan 

för sina anställda, vilket står i deras avtal. Detta ger negativa reaktioner från gruppen, 

förutom en deltagare som tror att det funkar så länge de anställda förstår varför. Det ser 

däremot positivt på en aktiv chef, eftersom det blir en förebild för de andra.  
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Employer branding 

En deltagare definierar det som att de anställda på företaget mår så himla bra att de blir 

ett brand för företaget. Gruppen diskuterar hur mycket de vill förknippas med företaget 

de arbetar på, och är överens om att det handlar om företagets värderingar stämmer 

överens med ens egna sociala värderingar. Gruppen anser att de anställda är den bästa 

kunden, och de anställda kommer tillfredsställa kunder bättre om de anställda mår bra. 

Gruppen tror att framtida arbetsplatser fokuserar mer på helhetstänk, och att få 

medarbetarna att må bra, att ge dem de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb. 

Detta innebär också att det kommer vara mer individanpassat. 

 

Bästa sättet för att ’få med alla på tåget’?  

Det största problemet som företaget Zengun upplevde var att få med hela gruppen och 

få allas engagemang, därför frågar vi gruppen vad de tror krävs för att få med så många 

som möjligt. De tror på att man ska ge olika möjligheter, för att alla är olika. Ett annat 

bra sätt är att ha inspirerande föreläsningar för att många egentligen inte är så insatta. 

Och till sist, vara öppen för att alla i organisationen kan komma med idéer på 

aktiviteter.  

 

3:4 Fokusgrupp 2  

Den andra gruppen som genomförs är med fyra studenter från Linnéunversitetet, varav 

tre är ingenjörer (industriell ekonomi) inne på sista året, och en från 

Civilekonomprogrammet år 1. Deltagarna har olika arbetslivserfarenhet, från 

restaurangbranschen, träning, butiksarbete och jobb inom industrin.  

Drömarbetsplats 

Det första som tas upp i diskussionen om en drömarbetsplats är ’google center’. 

Gruppen diskuterar också att det ska vara aktiviteter att göra mellan jobbuppgifterna, för 

att få lite pauser då och då. De lyfter också att det ska finnas frihet i arbetet. En av 

deltagarna ser gärna att det inte ska vara en klassisk hierarki, utan istället samma närhet 

till alla som jobbar, även chefen. Någon i gruppen tar upp Scania som exempel på ett 

sådant företag. Några av deltagarna ser gärna att det finns en hierarik eftersom de anser 

att det skapar en struktur i företaget. En av deltagarna anser att företagets värderingar 
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går hand i hand med personalförmåner. De skulle inte välja vilket jobb som helst bara 

på grund av personalförmånerna, men det väger in. Den förmånen gruppen föredrar är 

flexibla arbetstider. Gruppen diskuterar negativa aspekter med personalförmåner, till 

exempel att det kan skapa en ’vi mot dem’ känsla om inte alla har samma förmåner, 

vilket lätt uppstår till exempel i ett produktionsföretag där det blir ’golvet mot 

tjänstemännen’. Det kan också uppstå ett missbruk, till exempel av flextider.  

Kultur 

En kultur ska enligt deltagarna vara familjär, med förtroende för de anställda samtidigt 

som de ska finnas en tydlig struktur. Deltagarna anser att förmåner är något man skulle 

kunna vara stolt över, en av deltagarna har vänner som jobbar på Visma som ofta får 

företagsresor, vilket han anser är något han också hade velat ’skryta om’, och varit stolt 

över. Andra exempel är bra kick-offer, eller en bonus.  

Friskvård  

Friskvård för deltagarna handlar om ergonomi, friskvårdstimmar, tillgång till gym och 

företagsläkare. I en produktion kan det även handla om rotation i arbetet för att det inte 

ska bli för enformigt. Den negativa aspekten med friskvård är att det kan få motsatt 

effekt, och en av deltagarna tycker att det kan kännas jobbigt att företaget lägger sig i 

ens fritid. En av deltagarna lyfter tillgång till gym och företagsläkare, och jämför med 

hur Scania arbetar idag. En annan deltagare tycker istället att det är ditt eget ansvar och 

inte arbetsplatsen. Detta håller inte en annan deltagare med om, som istället tycker att 

det delvis är företagets ansvar, och det är så pass viktigt att röra på sig och må bra. 

Därför är det också viktigt att informera om varför det är bra att vara aktiv. Den andra 

deltagaren anser att pengar till gymkort och yoga är okej, men det ska inte ske på 

arbetstid, möjligtvis att man kan använda flextid till att träna, det ska i alla fall inte vara 

påtvingat. Vi frågar därför vad som motiverar gruppdeltagarna till att träna? Först 

uppstår en tystnad, och sedan kommer det fram att tre av fyra inte tränar mycket idag 

för att de inte har någon motivation till de. Två av deltagarna lyfter fram att de tränade 

mer innan när de hade ett fotbollslag, för då tränar man inte bara för sin egen skull utan 

även för lagets. Den fjärde deltagaren lyfter att hon tränar varje dag och inte har 

problem med motivation, men hon tränar ’för att bli bättre’ och inte ur ett 

hälsoperspektiv på så sätt. Moderatorerna lyfter caset om Kalmar Vatten och att de har 

två timmar obligatorisk träning i veckan. Detta får negativa reaktioner från gruppen, 

utom från en av deltagarna som själv tränar mycket och ser inte något negativt i det. En 
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annan deltagarna tar ännu en gång upp Scania som exempel, som gjort en hälsosatsning 

på sin personal och höjt sin närvaro från 70 % till nästan 97 %, alltså bara 3 % 

sjukfrånvaro. Men deras aktiviteter är ej på arbetstid och det är helt frivilligt.  

Employer Branding 

En av deltagarna definierar det som att de anställda speglar företagets brand. Gruppen 

diskuterar sedan hur mycket de vill förknippas med företaget de arbetar på, och är 

överens om att det handlar om vilket roll man har och vilket företag de handlar om. 

”Man vill känna sig viktig och känna att man bidrar med något”. Vi frågar deltagarna 

vems behov som är viktigast för ett föreag, om det är de anställdas eller kundernas. 

Gruppen börjar lyfta fram att det inte är någon business utan några kunder. Man kan 

tvinga anställda att jobba för dig, men det håller inte i längden. En bit in i diskussionen 

börjar de istället ta upp att nöjda anställda gör ett jobb, och att bra kvalité och 

leveranssäkerhet kommer från bra med arbetare.  

3:5 Empiritolkning 

I detta avsnitt tolkas all insamlad empiri tillsammans, för att studera vilka områden & 

teman som är gemensamt för intervjuerna och fokusgrupperna, och för att jämföra de 

olika respondenternas svar. I empiritolkning kallas respondenterna från företagen vid 

företagens namn för att det ska bli enklare för läsaren att följa med i vem som säger 

vad.  

 

3:5:1 Employer Branding 

Kalmar Energi definierar Employer branding som förmågan att förmedla samma sak 

internt som externt för att bygga stolthet. Denna interna stolthet gör att anställda trivs 

och vill stanna kvar, det förmedlas även ut mot kunder och genererar till starkare 

tjänster och produkter som gör att de överlever på sikt. Fokusgrupperna anser också att 

det börjar hos anställda, sedan går fokuset över till kunderna. Arbete med Employer 

branding börjar redan i rekyteringsprocessen, det är varumärkesarbete som får ta mycket 

tid. Men det krävs ork och vilja för att genomföra bra Employer branding samt att inte 

ta för mycket hänsyn till konventioner.   

Fokusgruppen anser att employer branding handlar om att du som anställd mår så bra att 

det blir ett varumärke för företaget. De delar gärna varumärket om de stämmer överens 

med dess värderingar.   
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”För att lyckas med employer branding måste man inse att folk väljer att jobba hos dig 

och du ska vara förbannat jävla glad för det. Att ha inställningen, så att man tänker 

’hur fan ska jag behålla dessa, så att de imorgon inte heller säger upp sig’. Det är 

förmätet att tro att man har dem man har. Det blir det som är employer branding - vad 

vill mina medarbetare och hur får jag dem att stanna kvar. Och det är det som är 

summan av Zengun Life.” – Zengun 2016 

 

Zengun anser att det det är alldeles för få företag som arbetar med employer branding 

med fokus hälsa. De anser att investeringen du som företag lägger på hälsa betalas 

tillbaka i färre sjukskrivningar, personalomsättning och effektivare personal.  

”Jag tror att det finns en förlegad syn, att om man har roligt på jobbet, då tramsar man 

bort värdefull arbetstid och är bara en kostnad för företaget. Jag tror att det är precis 

tvärtom, människor som har roligt på jobbet presterar MER.” Kalmar Energi (2016)  

 

Stolthet 

Kalmar Energi trycker på stolthet direkt när de diskuterar Employer branding. 

Fokusgrupperna tar upp exempel på aktiviteter dem gärna hade varit extra stolta över. 

Exempel på det är ett företag som anordnande en vandring där varje steg företaget 

tillsammans tog översattes i pengar och skänktes till flyktingkrisen. Fokusgruppen var 

överens om att man var stolt när företaget gör mer än vad som förväntas av dem, utöver 

deras verksamhet. ”Man vill känna sig viktig och känna att man bidrar med något”. 

Fokusgruppen diskuterade även stolthet över att ett företag gör något innovativt, eller 

ligger i framkant. Andra saker fokusgrupperna hade varit stolta över, och gärna ‘skrytit 

om’, var ifall företaget de arbetar för anordnar bra företagsresor eller kick-offer. 

Företagen vill gärna att deras personal talar gott om sin arbetsplats. De två företag som 

är intervjuade berätta hur företagen själva sprider sitt budskap och skapar 

uppmärksamhet. Exempelvis använder Zengun sig utav en kontroversiell hälsoprofil, 

och Kalmar Energi använder bilder på sina glada medarbetare som skapar en 

storytelling om hur de ‘förändrar världen från Kalmar’. Detta är strategier från de båda 

företagen för att bli en attraktiv arbetsplats. 

3:5:2 Organisation  

Ledarskap & kultur  
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En av fokusgrupperna anser att det är viktigt att ledare i företag aktivt jobbar med 

kulturen. Det måste finnas hårda värderingar, men de kan vara ‘sköna på de’, uttrycker 

sig en av deltagarna. Deltagarna i en av fokusgrupperna menar på att om företaget har 

tydliga moraliska ståndpunkter så kommer de locka till sig bra människor, vilket i sig 

skapar en god kultur. Gruppen håller med om att det måste finnas disciplin, som i 

barnuppfostran. Precis som när det gäller barnuppfostran så lyfter Zengun vikten av 

‘uppmuntra, men inte curla’, om de vill ha ett fotbollslag får de anordna det själva, men 

företaget uppmuntrar till all aktivitet.  

 

Zengun beskriver att drömmen i personalvårdssatsningen är att till exempel om en 

anställd är duktig på skidåkning, och då kunde tänka sig att hålla en 

skidteknikutbildning. Detta anser dem har en positiv inverkan på ledarskapet och 

kulturen, när någon längre ner i hierarikin får styra över de andra högre upp.  

 

För att skapa en bra kultur är respondenterna överens om att ledare ska leva som man lär 

för att kulturen ska marineras i organisationen. Ett exempel på där detta inte fullt levs 

upp till är på Kalmar Energi. De har flexibla arbetstider, men ledningen oftast är på 

plats tidigt på morgonen, från klockan 07 till 15, vilket istället skapat en norm och 

kultur att det är de tiderna som gäller. Detta kan då vara svårt att avvika från som 

anställd. Detta bekräftar det som Zengun uttrycker ‘så det kanske inte är så mycket vad 

du säger, utan vad du gör’. Respondenterna på Kalmar Energi diskuterar att de tiderna 

passar inte allas livspussel varje dag, och anser att gränserna mellan privat- och arbetsliv 

kanske ibland behövs suddas ute lite, att det måste finnas en acceptans för att människor 

har olika behov. Zengun bekräfta också detta, och säger; ”Jag vill någonstans att fritid 

och jobb glider ihop, fast man mår bra av det, för att man tycker det är kul”. Zengun 

vill skapa en kultur där man genuint inte blir ifrågasatt för att man exempelvis sticker ut 

och springer en runda på arbetstid för att man jobbar igen den tiden vid ett annat 

tillfälle, att kulturen är tillåtande.  

 

Gemensamt för alla intervjuerna i diskussionen om kultur, är vänskap. Kalmar Energi 

beskriver deras kultur som “den goda grannen”, en av fokusgrupperna benämner det 

som familjär, Zengun och Kalmar Energi menar på att alla ska kunna få vara personliga. 

Zengun trycker även på vikten att kunna ta hand om sig själv, sin familj och ha balans i 

livet. En bra kultur består också av öppenhet och respekt. En av deltagarna i 
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fokusgruppen tar också upp vikten av att kunna göra saker tillsammans och vara ett 

‘skönt gäng’, för då vill andra söka jobb där. Gällande det finns dock lite motargument 

från en annan deltagare som har upplevt framtvingade aktiviteter som middagar på en 

tidigare arbetsplats, vilket bara skapade dålig stämning och det var väldigt obekvämt. 

Gruppen är dock överens om att det är svårt att skapa en bra kultur om det är för långt 

mellan nivåerna i hierakin, till exempel mellan golvet och ledningen. 

 

3:5:3 Förmåner 

Förmåner som respondenterna lyfter i diskussionen är friskvårdsbidrag, bidrag till 

“tråkiga utgifter” som pensionsparande, pendelkort, gymavgift och lunch. Andra 

förmåner är föreläsningar, träningsaktiviteter, flexibla arbetsplatser, läkare, 

sjukgymnaster och psykologer. Gemensamt för alla interjvuade är att de önskar 

förmåner som gör livet lättare exempelvis kunna hämta barnen, hinna med träning och 

liknande. Både Zengun och Kalmar Energi försöker få fram personalens önskningar vid 

utformning av personalaktiviteter. Fokusgruppen med flest ingenjörer anser att 

personalförmåner går hand i hand med företagets värderingar, och att det är positivt med 

korta avbrott i arbetet för att kunna jobba effektivare.  

Svårigheterna med förmåner är att det ska passa alla olika individer, nyttjas av alla och 

det finns även risken att de missbrukas. En annan risk är att tjänstemän och 

produktionsarbetare inte får samma förmåner, och då skapas en “vi-mot-dem”- attityd. 

Några av respondenterna i fokusgruppen lyfter även risken att personalen kan upplevas 

‘bortskämd’, om det finns många förmåner och höga förväntningar på arbetsplatsen. 

Kalmar Energi och Zengun ser hellre en välmående personal, än att gå nitiskt efter en 

“stämpelklocka-mentalitet”, och menar på att det handlar om att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för de anställda att göra sitt jobb. Problemet, och hinder, företag kan 

stöta på i denna mentalitet är facket som företagen i intervjuerna beskriver är väldigt 

‘tidsfokuserade’. Den förmån som lyfts upp av alla respondenter och som upplevs vara 

den viktigaste är flexibla arbetstider, med argumentet för att möjliggöra livspusslet för 

alla anställda.   

3:5:4 Friskvård 

Friskvård i traditionell mening är en ergonomisk arbetsplats, subventionerad träningstid, 

gymkort eller hälsovård. Men Kalmar Energi menar att det idag handlar mer om ett 

effektivt ledarskap, och att arbetsgivaren ser till att man får ut så mycket som möjligt av 
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sin tid på jobbet. Det är viktigaste är balansen mellan arbetsliv och privatliv, och 

samtidigt vägs aspekten in att sudda ut gränsen mellan arbete och fritid för att kunna 

vara mer flexibel. Det ska finnas en acceptans mellan olika människors behov.  

 

Det finns delade meningar om friskvård ska ske på arbetstid eller inte, vissa menar att 

de kan ske på flextid, andra att det hade varit bra om det var på arbetstid medan några 

anser att det inte är arbetsplatsen ansvar. Men majoriteten tycker det är bra om företaget 

uppmuntrar till god hälsa. En av deltagarna i fokusgruppen har undersökt ett företag 

som tack vare sin hälsosatsning har höjt sin närvaro från 70% till 97%, alltså endast 3% 

sjukfrånvaro. Zengun har som vision att de i framtiden ska ha träning på betald 

arbetstid. ”Jag tror att vår produktivitet på allvar hade ökat om våra arbetare hade 

tränat en timme om dagen och arbetat sju timmar, över en tid. Helt övertygad om det.”  

 

I diskussionen om vad som motiverar en till att träna, lyfter många av respondenterna 

vikten av att ha en vän att träna med, eller ett lag att spela i. “När jag spelade fotboll var 

jag motiverad att träna till att bli bättre för mitt lags skull”. Zengun anser också att 

detta är en viktig faktor, och använder därför det i deras personalvårdssatsning Zengun 

Life, där de låter personalen ta med en vän på aktiviteterna, vilket de kallar ‘ta-med-en-

vän-principen’. Det är alltså inte bara anställda som deltar på deras olika aktiviteter.  

Den viktigaste faktorn som alla respondenter är överens om är att alla är olika och 

motiveras av olika saker,  och tror därför på att företagen ska satsa på att ge olika 

möjligheter, och att ha ett individanpassat fokus.   

3:5:5 Nästa generations arbetstagare 

Respondenterna är överens om att det idag syns tendenser om att jobbet är mer än ett 

jobb mellan klockan 8-17 som det var förr. “Om vi backar två generationer, de som var 

födda första världskriget och levde under andra världskriget, de levde för jobbet. Idag 

jobbar man för att leva” säger Zengun. Med detta menar han att människor värdesätter 

vad det är för slags jobb, vad företaget står för och vad de gör i form av CSR (corporate 

social responsibility) men även hur jobbet påverkar individens liv i helhet och vad 

jobbet ger för möjligheter för livsstil och fritid. Kalmar Energi bekräftar även detta med 

att se att ny rekrytering är väldigt engagerade i att dela företagets värderingar, som att 

leva ett miljövänligt liv. Deltagarna i fokusgrupperna bekräftar att de föredrar att jobba 
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på ett företag som delar deras värderingar. Om företaget har tydliga moraliska 

ståndpunkter så kommer de locka till sig bra människor, säger en av fokusgrupperna. 

 

Kalmar Energi tror att långtidsanställningar inte är något vi kommer se mycket av i 

framtiden. Företagen tror att människor kommer byta karriär flera gånger, till exempel 

beskriver Zengun att poliser med deras kompetens kan sadla om till att bli projektledare. 

Dessa tendenser bekräftar alla intervjuerna och det är något vi kommer ser mer utav i 

framtiden. Fokusgrupperna värdesätter hög trivsel på arbetsplatsen, en bra chef, trevliga 

medarbetare som gärna umgås på fritiden och flexibla arbetstider. De ser gärna att det 

finns aktivitet som inte är arbetsrelaterade för att få pauser från arbetet, det var något 

fokusgruppen tog upp tidigt i diskussionen, och även de andra intervjuerna var positiva 

till det. Zengun ser gärna att framtidens medarbetare tar mer plats iform av att agera 

ledare på deras kompetensområde som kan vara en aktivitet som inte alls är 

arbetsrelaterad, bara att de har ett intresse och kunskap inom det som de kan dela med 

sina medarbetare och chefer. Om en underordnad får leda sin chef i deras 

kompetensområde, vänder detta på hierakin vilket är nyttigt för kulturen, enligt Zengun.  
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4. Teori & Analys  

Efter insamlingen av empiriskt material, har teori inom områdena Employer Branding, 

Organisationskultur & struktur samt Ledarskap samlats in. Följande kapitel 

presenterar en analys av de insamlade empiriska samt teoretiska materialet. 

4.1 Employer branding 

Idén om Employer Branding startade i början av 1990-talet, det finns två rötter till 

begreppet, den första handlar om rekrytering och den andra om arbetspsykologi 

(Rosethorn, 2009). Izlem och Zwnynep (2016) är inne på samma spår när dem beskriver 

att det finns ett samband mellan engagerad personal, varumärke och en attraktiv 

arbetsplats. Dock är det många företag idag som satsar pengar på sitt varumärke utan att 

se till sin personal, och lägger mycket resurser på den externa marknadsföringen och 

knappt några på den interna. Löwstedt (1995) beskriver att företag bör arbetar för att 

hänga med utvecklingen genom radikala förnyelseåtergärder. Företag tar ofta till olika 

koncept för att förbättra nyckeltalen, exempelvis “Downsizing”, “Lean Production”, 

“Business process re-engineering” och informationsteknologi”, men risken är att 

medarbetarna då endast ses som en resurs.  
 

I diskussionen i fokusgrupperna om vad som är viktigast för ett företag - kund eller 

anställd - har flera av respondenterna svarat anställda, med argumenten att nöjda 

anställda gör ett bättre jobb, vilket leder till nöjdare kunder i längden. Detta bekräftar 

Paharia (2013) när han beskriver att de företag som har förstått detta och skapar lojalitet 

hos sina anställda, kommer ha en stor och hållbar konkurrensfördel och vinna på sina 

marknader. Eftersom deras anställda då är lojala presterar de efter bästa förmåga, gör 

vad som är bäst för företaget och motstår jobberbjudanden från konkurrenter. Istället 

spenderar de miljoner på att försöka engagera sina kunder, och bara en liten del på att 

engagera sina anställda (Paharia, 2013). Vid intervjun med företaget Zengun betonar 

dem detta, att de är ‘först och hårdast på bollen’ genom sin personalvårdssatsning med 

bland annat fysiska aktiviteter, och det kommer genera i att företaget attraherar 

arbetskraft och blir mer framgångsrika på marknaden. Både Zengun och Kalmar Energi 

har insett värdet i att satsa på sin personal, och Zengun säger att den bakomliggande 

strategin för personalvårdssatsningen är för att man tjänar pengar på det, detta genom 
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minskade sjukskrivningar, mindre uppsägningar och gladare personal. Men det gäller att 

ha insikt och kunskap om sina anställda. Rosethorn (2009) beskriver att VD:n på 

företaget Tesco var oroad över att organisationen inte hade samma insikt i vad som drev 

lojaliteten hos deras anställda som de hade i lojaliteten hos deras kunder. Därför 

utvecklade de en People Insight Unit, som forskade för att identifiera de anställdas 

drivkrafter i varumärket. Kalmar Energi förklarade deras syn på Employer branding på 

liknande vis, att det handlar om att signalera samma bild internt som externt, vilket 

bidrar till lojalitet. Åter till företaget Tesco, deras resultat från “People Insight Unit” 

blev en gruppering av attityder, som visar på att lojaliteten var som störst i de två 

ändarna av spektrumet – de som ’lever för att jobba’ och de som ’jobbar för att leva’, 

men det utspelade sig på olika sätt däremellan. Denna undersökning fick Tesco att inse 

att individerna på företaget är väldigt olika (Rosethorn, 2009). Alla respondenterna, 

både studenter och företag, nämner hur viktig det är att se till aspekten att alla anställda 

är olika, och man måste se till de olika individerna, eftersom de drivs av olika saker. 

När Zengun svarade på frågan om hur framtidens arbetstagare resonerar så tror dem att 

de vi kommer se mer utav lojaliteten att “jobba för att leva” och inte som förr då man 

‘levde för att jobba’. 

 

De anställda är en del av företagets varumärke, som varumärkesambassadörer, och då 

behöver de veta vad varumärket står för och hur de kan bidra till detta (DuBois et al. 

2014). Därför arbetar Kalmar Energi nu med den interna marknadsföringen, att 

förmedla samma sak internt som externt, för att de anställda ska veta hur de ska bete sig 

gentemot kunder. Därför använder de strategin ”Energirepubliken” för att marknadsföra 

sig både externt och internt. Företag behöver vara medvetna om att de anställda är de 

som gör varumärket, till exempel genom att minska kostnader i supply chain eller 

direktkontakt med kunder, eller genom att leverera det kunden faktiskt vill ha och vad 

varumärket faktiskt levererar, samt genom att skapa ett varumärke och en arbetsmiljö 

som är attraktiv för potentiella anställda (DuBois et al. 2014). 

 

Den anställdas omdöme av ett företag påverkar varumärkesvärdet, och genom sociala 

medier får detta en stor spridning. Båda företagen som intervjuas i denna rapport 

bekräftar att de behöver arbeta mer med sociala medier. Målet är att få alla anställda till 

att de gärna och ofta berättar för sina vänner och sin familj om vilket bra företag de 

arbetar för, eller att de aldrig skulle byta sitt jobb mot ett annat på grund av ett bra 
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varumärke (DuBois et al. 2014). Zengun använder principen "ta med en vän" i deras 

olika fysiska aktiviteter i personalvårdssatsningen, vilket resulterar att anställda berättar 

om företaget, och skapar en medvetenhet om verksamheten för andra än de anställda. 

Zengun tror på att få ta med en vän också skapar motivation till att delta. 

Fokusgrupperna ansåg att motivation är en viktig faktor på sin arbetsplats för att få en 

laganda som gör att man skapar något för teamets skull, och att det i sin tur skapar en 

god kultur. Det är den sociala faktorn, som är en av faktorerna som värderas i Employer 

branding, enligt DuBois et al. (2014). De andra faktorerna utöver det sociala är intresse, 

utveckling, tillämpning och ekonomiska värden. De delas in tre dimensioner; 

psykologiska, funktionella och ekonomiska. 

 

Faktorn intresse inkluderar om arbetsmiljön lyfter kreativitet och nyheter. Det är en 

respondent i den första fokusgruppen som nämner drömmen om att arbeta på ett 

innovativt företag, som ligger i framkant på marknaden. Detta håller de andra i 

fokusgruppen med om. Zengun anser sig vara först med att arbeta med employer 

branding i byggbranschen genom sin hälsosamma personalvårdssatsning och Kalmar 

Energi ser gärna fler kreativa inslag i arbetsmiljön. Faktorn utveckling ökar 

attraktionskraften genom att arbetsgivaren tillhandahåller karriärsutveckling, och den 

ekonomiska faktorn handlar om lön och förmåner. Lön är en faktor som mestadels 

ingenjörsstudenterna lyfter som avgörande vid val av arbetsplats, jämfört med de andra 

studenterna som framförallt lyfter andra typer av förmåner. Förmåner som togs upp av 

respondenterna var främst flexibel arbetstid, gymkort, företagsläkare, pensionsparande 

och bidrag till exempelvis pendelkort. Den ekonomiska faktorn kring lön var det endast 

ingenjörerna som tog upp som en viktig del av sitt arbete. Med tillämpning menas om 

företaget erbjuder möjligheten att träna och praktisera det som man har lärt sig. Detta 

lyfter den ena fokusgruppen, genom att diskutera om de skulle ha valt en arbetsplats 

bara på grund av dess förmåner. Men de säger att de till exempel inte skulle tagit ett 

jobb som telefonförsäljare, även om de företaget hade haft väldigt bra förmåner, 

eftersom de är utbildade ingenjörer. Ett annat sätt att se på det är som Zengun berättar, 

som gärna ser att medarbetare lyfter fram sina kompetenser de besitter utanför sitt 

arbete, till exempel en anställd som på fritiden tävlade i boxning och därför hade 

träningspass för sina medarbetare. Detta är också ett sätt att skapa en god kultur, menar 

Zengun.  
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Rosethorn (2009) lyfter tre typer av psykologiska kontrakt. Det första är Transactional 

type. Det är ett traditionellt arbetsgivare-anställd avtal från den industriella eran. Den 

karaktäriseras bäst som ’a fair days work for a fair days pay’, och inkluderar även en 

viss grad av arbetssäkerhet och yrkesmässig säkerhet. Detta stämmer överens med vad 

Zengun säger om att ett par generationer bakåt var det mer fokus på ‘leva för att jobba’, 

och att man då värderade en trygg och lång anställning, som även Kalmar Energi 

bekräftar om deras äldre anställda som har varit kvar på samma anställning sedan de 

började praktisera där. Kalmar Energi tror dock att denna tiden är förbi, nu och i 

framtiden kommer fler korta anställningar bli vanligare. 

 

Det andra kontraktet som uppkom sent 1900-tal, när industrisamhället blev mer 

tjänstebaserat är Relational Contract, och menar på att anställda är villiga att gå förbi 

kontraktet genom att göra ett utomstående jobb och visar stort engagemang och 

identifiering med organisationen om de känner att förhållandena är rätt. Det innebär att 

de måste se att de tillbaka kan få en karrär med utbildning, möjligheter till befordran, 

intressant arbete och långiktig anställning. Denna skiftning hos de anställda gjorde att 

organisationer insåg att human kapitalet var det som skiljde företagen åt i deras 

varumärkesarbete (Rosethorn, 2009). Likt ovan faktorer inom Employer branding, går 

det att se samband med Relational Contract tillsammans med tillämpning och 

ekonomiska faktorer kring lön och förmåner som nämndes tidigare (DuBois et al. 

2014).  

 

Det tredje kontraktet som har uppkommit de senaste 10-15 åren kallar Rosethorn (2009) 

för Ideological Contract. Överenskommelsen är att de anställda är villiga att delta fullt i 

en organisations mission genom att vara en bra organisations- och samhällsmedborgare,  

i utbyte mot att organisationen visar trovärdigt åtagande för en god sak. Det går att se 

likheter även här med faktorerna sociala och intresse som Rangarajan (2014) beskriver. 

Kalmar Energi ser tendenser hos nya medarbetare att de tar ett större 

samhällsmedborgaransvar, och delar företagets värderingar genom att leva miljövänligt 

och äta ekologiskt. Flera av respondenterna tror på en ökad trend i att företag tar ansvar 

för samhället och anställda delar företagets värderingar. Likt hur Helm, Renk & Mishra 

(2016) definierar begreppet Employer branding som att de anställda alltid är företagets 

varumärke både på och utanför arbetet. En anställd tillhörighet med ett varumärke 

speglar deras egna ideal, eftersom det får individen att närma sig självförbättring, 



  
 

 24 

ambitioner och drömmar, vilket skapar en prestation som ökar stoltheten eftersom den 

skiljer sig från andra (Jung, 2013). Stolthet bygger på något individen anser vara 

värdefullt, vilket visas i fokusgrupperna eftersom de respondenter som själva gillar att 

träna på sin fritid inte har något emot att en arbetsplats uppmuntrar till detta, eller de 

som gillar att resa värderar företag som anordnar företagsresor. Fokusgrupperna är 

överens om att de vill jobba på företag som har samma värderingar som dem själva, 

alltså som speglar deras egna ideal. En av respondenterna lyfte ett exempel från en 

tidigare arbetsplats, där det genomfördes en insamling för flyktingkatastrofen genom att 

arrangera en vandring där varje steg som togs av de anställda genererade pengar som 

donerades. Detta är ett exempel på CSR (corporate social responsibility), vilket även 

företaget Zengun tror att det kommer satsas mycket på i framtiden, och de tror även att 

de anställdas hälsa är en del av CSR. Rosethorn (2009) ser att det är viktigt inom 

Employer branding att engagera varje grupp, oavsett om de är attraherade av 

ideological, relational eller transactional kontrakt. Författarna Punjaisri, Evanschitzky 

& Rudd (2013) visar på att Katz skrev redan år 1964 att det inte längre är tillräckligt 

med en anställd som bara gör vad som står i anställningsavtalet, det är ett beteende som 

byggs av egenintresse och bidrar till effektivitet i organisationen. Sådant beteende kallas 

för organisatoriskt medborgarskap-beteende och är relaterat till arbete, men det beror 

inte på formella belöningssystem. 

 

Att göra något över förväntningar som andra grupper runt om noterar och som ger 

omvärldens erkännande, skapar stolhet enligt Helm, Renk & Mishra (2016). 

Identifiering däremot skapas genom att se likheter med en grupp (Helm, Renk & 

Mishra, 2016). Stolthet och engagemang hänger även samman. Anställda som är stolta 

över sin organisation är mer benägna att engagera sig i aktiviteter som stödjer 

organisationens mål (Arnett et al, 2002; Jitpaiboon et al, 2006). Företagen som 

intervjuades berättar om svårigheten att få personal engagerade. Det är inte svårt att 

erbjuda aktiviteter utan det svåra är att få deltagare till dem. Zengun beskriver att om de 

bjuder in 400 personer så kommer 15 stycken. Även fokusgruppen tar upp risken med 

att företag “curlar” sina anställda för mycket, då inte anställda själva tar initiativ - med 

andra ord att de anställda riskerar att bli bortskämda av sin arbetsplats. Desto bättre de 

anställda förstår hur deras dagliga arbeta bidrar till affärsstrategin och företagets 

framgång, desto mer engagerade kommer de bli (Rosethorn 2009). Detta eftersom 

anställdas engagemang ökar när de förstår var de kan bidra med (DuBois et al. 2014). 
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Detta bekräftar även den ena fokusgruppen med kommentaren: "man vill känna att man 

bidrar med något och gör något bra". Rosethorn (2009) beskriver tre dimensioner inom 

engagemang hos de anställda; 
 

1.     Den affektiva dimensionen. Detta inkluderar om de anställda har ett känslomässigt 

band mellan sig själva och företaget, och deras stolthet över att jobba där. Det 

inkluderar även om en anställd skulle rekommendera sina vänner och anställda att 

arbeta på företaget. 

2.     Den kognitiva dimensionen. Detta innefattar vad de anställda tycker och tänker om 

företaget, och om det stämmer överens med deras egna värderingar. Det handlar om de 

anställda tror på företagets vision, affärsstrategi och mål, och om de stöttar dessa. 

3.     Den psykologiska dimensionen. Den tredje dimensionen handlar om de anställda vill 

stanna på företaget, deras beteende och om de är villiga att ’gå den extra milen’. 

 

Rosethorn (2009) beskriver att ett företag å ena sidan behöver arbeta med sitt 

erbjudande som företag, vad de erbjuder och är villiga att betala för att attrahera och 

behålla de personer företaget vill ha. Det innefattar kultur, möjligheter, belöningar, 

erkännande och företagets varumärke. Å andra sidan, finns den anställda med hans eller 

hennes erfarenhet, attityd, kompetens och tid. Det är vad de anställda har att erbjuda, 

men också priset de är villiga att betala för att jobba för företaget, samt stanna kvar. Det 

viktiga är att företag alltid bör sträva efter att skapa en balans däremellan, och skapar en 

win-win situation där båda sidor känner att de har gjort en bra överenskommelse. Just 

balans är ett återkommande ord från respondenterna, och syftar på balansen mellan jobb 

och fritid. 

4.2 Organisation 

Forskning visar att både fysisk och psykisk ohälsa kan ge samma symptom, till exempel 

muskel- och ledsmärta. Faktorer som relationer med arbetskollegor och chefer, 

arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter kan påverka hur du mår rent fysiskt 

(Löwstedt, 1995). Empirin talar om aktiviteter som inte bara är fysiska utan även 

aktiviteter för att ha kul på jobbet och får anställda att må bra, samt minska risken för 

stress. Genomgående i empirin lyfts vikten av en vänskaplig och familjär kultur, också 

detta för att främja psykisk hälsa. Den organisatoriska strukturen påverkar alltså 

människans välbefinnande. Vad som främst påverkar är egenkontroll i arbete, vilka 
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utvecklingsmöjligheter som finns samt hur det sociala stödet upplevs (Löwstedt, 1995). 

Egenkontroll är viktig för att motverka stress, vilket uppkommer när en människa ställs 

mot krav, och inte har förmåga eller egenkontroll över situationen för att nå dessa krav. 

Det finns ett starkt samband mellan motivation och egenkontroll som tillsammans är bra 

faktorer för lärande (Löwstedt, 1995).  

Några faktorer som påverkar egenkontrollen är: 

-        Ha grepp om helheten i sin arbetssituation 

-        Ha och uppfatta det handlingsutrymme som finns 

-        Se och kunna hantera hinder i det egna arbetet 

-        Utveckla en personlig arbetsstil 

-       Kunna förmedla väsentligheter om sin arbetssituation och sin erfarenheter till andra 

(Löwstedt,1995). 

 

Respondententerna i ena fokusgruppen diskuterar att det är viktigt för de anställda att ha 

en bra struktur i organisationen för att veta vart man ska vända sig, och att det är ett sätt 

att minska stress. Det menar på att kommunikationen inte får förhindras av att det är för 

långt mellan nivåerna i hierarkin. Löwstedt (1995) benämner vikten av att kunna 

påverka sin egenkontroll och utveckla en personlig arbetsstil. Som nämnt tidigare är alla 

olika och har skilda behov, exempelvis i vilka arbetstider man föredrar att arbeta på. 

Alla respondenterna tar upp ett flexibelt arbete som den förmånen de framförallt 

prioriterar, samtidigt som några av respondenterna gärna ser tydliga gränser mellan 

privat- och arbetstid. Kalmar Energi lyfter en problematik med flexibla arbetstider, 

eftersom deras arbetsplats erbjuder flexibla arbetstider men ledningen är alltid på plats 

innan kl 08, vilket har skapat en norm som gör att det är de tiderna som gäller. Detta 

visar på vikten av att som man som ledare har ansvar för skapande av kulturen på 

arbetsplatsen. 

 

Det sociala nätverket som familj, vänner, medarbetare och chefer är viktigt för sänka 

stressnivån. Men även självuppfattning och grupptillhörighet på arbetet är viktigt 

eftersom den mesta delen av tiden spenderas där (Löwstedt, 1995). I empirin bemöts 

socialt stöd som en viktig del i kulturen. Strukturen påverkar kulturen. Om 

organisationen rent fysiskt är uppbyggd med arbetsstationer kan individer lära sig av 

varandra, och tydliga lag skapar ett skydd från stress eftersom individen då inte känner 

sig ensam, samt en stark solidaritet. Problemet med en stor kollektiv samhörighet är 
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dock att den personliga profilen försvinner. Det resulterar till att dialogen mellan 

ledning och produktion är nästintill obefintlig vid exempelvis stormöten, samt skapas 

lätt ett “vi-mot-dem”-läger inom organisationen. Det drar även ner på möjligheten för 

individer att ta på sig mer ansvar och krävande uppgifter som skulle kunna ge en annan 

form av socialt stöd (Löwstedt, 1995). För att istället skapa ett positivt “vi-mot-dem” 

mellan organisationen och andra organisationer kan företag svarar på frågorna: Vad 

brinner vi för? Vad kan vi bli bäst i världen på att göra? Hur får vi ekonomin att 

fungera optimalt? 

 

Desto tydligare ett företag skapar en urskiljning ifrån omgivningen desto större vi-

känsla skapas. Detta kan företag göra genom logotypen, värderingar, slogans, 

lokalisering och liknande. Men detta förutsätter att organisationen förknippas med något 

positivt. I motsatt fall, om organisationens identitet saknas skapas det lättare en “vi-mot-

dem” attityd internt, som i sin tur skapar små substrukturer inom organisationen. 

Exempelvis i fabriken blir det ”de i ledningen” och ”vi på golvet” (Mayer, Kuenzi, 

Greenbaum, Bardes & Salvador 2009). Fokusgruppen med ingenjörerna beskriver också 

att det lätt blir vi-mot-dem mellan produktion och ledning. De menar på att det också 

kan uppstå för att ledning och golvet inte har samma förmåner. För att reducera interna 

gränser behövs det tydliga gränser som skapar en gemensam föreställning om 

organisationsidentitet, att samverka och sträva efter övergripande mål (Mayer, Kuenzi, 

Greenbaum, Bardes & Salvador ,2009). Därför arbetar Kalmar Energi med den interna 

marknadsföringen, att alla förstår varför företaget gör som de gör och att alla ska sträva 

åt samma håll. 
 

4.3 Kultur & Ledarskap 

Kulturen är en bakomliggande orsak till engagemang, inriktning, prioriteringar, 

sammanhållning, gemensamma mål och förhållningssätt. På detta vis ligger kulturen 

som en avgörande faktor bakom employer branding. Om de anställda vill dela företagets 

varumärke avgörs av kulturen och är därför en viktig konkurrensfördel (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). En ledare ska föregå med gott exempel och det hör även samman 

med kulturspridningen. Om en ledare förespråkar träning för sina medarbetare, är det 

viktigt att ledaren själv visar att han tränar. Zengun bekräftar detta genom att säga att 

det är när han som vice VD själv dyker upp i träningstights på arbetet som ger mest 
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effekt. När ledningen har skapat en organisationskultur som speglar företagets 

kärnvärden behöver undercheferna acceptera detta och applicera det i deras handlingar. 

Detta för att kulturen återspeglas i mönster, gemensamma värderingar och övertygelse i 

handlingar (Deshpande & Webster, 1989). Ledare ska skydda organisationens 

värderingar, genom att skapa förståelse internt för de kärnvärden som är centrala för 

varumärket. Därför ska ledningen arbeta med skapandet av en komplett kultur, ett 

värdesystem och en social struktur, där medlemmarna hittar mening för sitt arbete och 

mobiliserar sitt engagemang för organisationen (Bryman, 1986). Men den viktigaste 

komponenten är att den anställda har förtroende för ledningen, ledare och 

organisationen (Punjaisri, Evanschitzky & Rudd, 2013). En ledares uppdrag är att 

motivera anställda att agera utefter företagets varumärke, detta genom att vädja till 

personliga värderingar och övertygelser (Morhart et al, 2009). Både de intervjuade 

företagen och den ena fokusgruppen stryker under vikten av en ledare som lever som 

den lär för att vara en bra förebild. 

 

Sammanfattningsvis ska en ledare genomföra följande steg för att bygga ett varumärke: 

- Agera förebild i varumärket 

- Formulera ett unikt och övertygande varumärkes vision som väcker personligt 

engagemang och stolthet över företagets varumärke 

- Ledaren ska inspirera anhängares representativitet för varumärket. 

- En ledare ska coacha och inspirera anhängare till att växa i sin yrkesroll som 

representanter för varumärket. (Morhart et al, 2009) 

 

Collins (2006) beskriver vikten i att vara disciplinerad, och syftar på att konsekvent 

hålla fast vid, utveckla och praktisera de mål, arbetssätt och principer som karaktäriserar 

de organisationer som lyckas bäst enligt hans iakttagelser. I en fokusgrupp nämns 

disciplin under frågan om hur en drömarbetsplats ska vara. En av respondenterna svarar 

“en arbetsplats ska vara disciplinerad men 'skön på de'.” Zengun jämför ledarskap med 

barnuppfostran, att leva som man lär för att människor göra inte vad du säger, de gör 

vad du gör. De tror också på tydliga discipliner och värderingar - att uppmuntra men 

inte curla. Collins (2006) betonar skillnaden mellan ledarskap och makt, och menar på 

att äkta ledarskap finns det bara när människor ställer upp trots att de har full frihet att 

låta bli. Zengun vill ha flera inspiratörer internt som agerar som goda exempel för att 

lyckas med impleteringen av personalvårdssatsningen och employer branding. Collins 
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(2006) bekräftar att Zengun har en god idé då en organisation i mästarklass inte skapas 

inte genom en enstaka, avgörande insats, utan det behövs flera insatser och personer. 

Författaren jämför detta med att få fart på ett stort svänghjul, det krävs en stor 

ansträngning för att skjuta på, i dagar, veckor och månader nästan utan att märka någon 

framgång. Men så småningom lyckas man få svänghjulet att långsamt röra sig, och då 

ger man inte upp utan fortsätter att skjuta på och efter en tid har hjulet rört sig ett helt 

varv. Detta arbetet fortsätter sedan, så att hjulet rör sig snabbare, och till slut en dag 

kommer ett genombrott. Varje varv bygger på det tidigare arbetet och det gör ökad 

rörelseenergi (Collins, 2006). Zengun berättade om en rektor som införde 

tisdagslöpning på sin skola. Första tillfället dök ingen upp, så han sprang själv. Trots att 

ingen deltog fortsatte han varje tisdag, och till sist var det en person som deltog, vilket 

resulterade i att fler och fler till slut var med och sprang. Det är som Collins (2006) 

beskriver, att med små förändringar så lyckas man så småningom få svänghjulet att 

långsamt röra sig, och då ger man inte upp utan fortsätter att skjuta på och efter en tid 

har hjulet rört sig ett helt varv. Vad de olika företagen som intervjuas bekräftar är att det 

är ett tungt arbete som tar tid men ger resultat på lång sikt. 

4.4 Modell 

Efter analys av det empiriska samt teoretiska materialet har detta sammanfattats i en 

analysmodell, en modell för en organsations arbete med Employer Branding med fokus 

på personalens hälsa. Modellen består av fem steg som inleds med Ledaren, och följs 

därefter av Personalen, Employer Branding, Stolthet samt Engagemang & Motivation. 
 

1. Ledare 

En ledare i ett företag  har som uppgift att agera inspiratör och förebild. Ledaren är 

kulturskapande, och måste ta hänsyn till att de anställda kommer göra som du gör, och 

inte som du säger. För att skapa en bra kultur, måste ledaren följa de värderingar och 

riktlinjer företaget har, samt visa samma engagemang genom att själva delta i de 

aktiviteter som anordnas. Om företaget vill vara ett hälsosamt företag, ska även ledaren 

‘leva som man lär’. 

Kulturen återspeglar i mönster, gemensamma värderingar och övertygelse i handlingar. 

Zengun beskriver att det mest effektiva är att om du som ledare vill att fler av dina 

anställda ska bli mer fysiskt aktiva, själv dyker upp på arbetsplatsen i träningskläder, 
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och på så sätt agerar inspiratör. Studierna i denna rapport visar även vikten på att som 

ledare vara disciplinerad, att konsekvent hålla fast vid, utveckla och praktisera de mål, 

arbetssätt och principer som karaktäriserar de organisationer som lyckas bäst. Men för 

att skapa en bra kultur behövs det flera inspiratörer och förebilder. Därför ser Zengun att 

det är viktigt att ha flera inspiratörer internt. Inget skapas genom en enstaka, avgörande 

insats, utan det behövs flera insatser och personer.  
 

2. Anställda  

Som tidigare nämnt finns det ett samband mellan engagerad personal, varumärke och en 

attraktiv arbetsplats, och för att skapa detta behöver företag se till ha kunskap om sin 

personal. Precis som teorin beskriver om företaget Tesco, som var oroade över att 

organisationen inte hade samma insikt i vad som drev lojaliteten hos deras anställda 

som de hade i lojaliteten hos deras kunder. Därför utvecklade de en People Insight Unit, 

som forskade för att identifiera de anställdas drivkrafter i varumärket. 

Utmaningen i en personalsvårdssatsning är inte att erbjuda olika typer av aktiviteter och 

förmåner, utmaningen ligger i att få personalen att använda eller delta på dem. Detta 

problem beskriver båda företagen i intervjuerna. Därför är nästa steg att få insikt i vad 

som är drivkraften till de anställdas lojalitet till företaget. I detta steg kan man ta hjälp 

av de tre olika psykologiska kontrakten, transactional, relational & ideologial för att 

dela upp de anställda i tre olika grupper. 

Efter dessa grupperingar är det också relevant att studera dessa drivkrafter på inividnivå. 

Steget handlar alltså om att lära känna sina anställda, deras värderingar, drivkrafter och 

kompetens. Precis som företaget Zengun beskriver är det bra för kulturen och 

ledarskapet när en anställd får visa upp sina kompetens de besitter utanför arbetet, som 

skidåkning, boxning, vinprovning eller liknande, och lära ut till andra anställda på 

företaget. Detta skapar stolthet och engagemang hos individen, samtidigt som de vänder 

upp och ner på hierarkin och visar på att titlar bara handlar om vilken kompetens på 

jobbet man har och inget annat. 

3. Employer Branding 

På samma sätt som företag i sin externa marknadsföring vill visa för kunder och 

potentiella kunder vilka dem är, vad de står för och vad de erbjuder - ska företaget satsa 

på samma marknadsföring internt för de anställda. Detta arbete börjar mest fördelaktigt 

redan i rekryteringsprocessen, för att attrahera rekryter som delar företagets värderingar. 
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Genom att alla anställda vet vad företaget står för, får de en gemensam kultur och 

självbild. Detta gör att de anställda vet vad deras företag står för och hur de själva kan 

bidra, vilket skapar interna varumärkesambassadörer. Idag med sociala mediers 

spridningspotential kan anställda effektivare sprida ett varumärke. Målet för företag är 

att de anställda ska sprida företagets varumärke, och då givetvis på ett positivt sätt. 

Företag bör eftersträva att deras medarbetare aldrig lämnar ett företag på grund av deras 

varumärke. Zengun spred deras företags förmåner på ett trovärdigt sätt genom att de 

anställda får ta med en vän på deras aktiviteter. Detta skapar även motivation för de 

anställda att delta. Det finns olika faktorer som motiverar olika slags människor, enligt 

fokusgrupperna som intervjuvas samt företag är en stark motivationsfaktor att göra 

något för “teamets skull”. Dagens och framtidens medarbetare värdesätter sina intressen 

och balans i livet då de motiverar dem till ett välmående liv. Att känna en rättvisa i vad 

arbetstagare delger ett företag och vad dem får tillbaka. Flera i fokusgrupperna 

värdesätter flexibel arbetstid då det underlättar för att få ihop vardagspusslet. 

Detta steget i modellen handlar om att kontinuerligt föra ut företagets värderingar och 

ståndpunkter, genom tydlig kommunikation, struktur och disciplin. För att gå vidare till 

steg fyra - att stolthet skapas - måste personalens värderingar som studeras i steg 2, 

stämma överens med företagets värderingar som framförs i steg 3. 

4. Stolthet 

Om den anställdas värderingar stämmer överens med företagets värderingar, skapas en 

stolthet hos individen över sin arbetsplats. Stoltheten kan motivera de anställda att gå 

extra milen för att visa passion för varumärket. Stolthet leder också till motivation till 

att göra ett bra arbete, som leder till engagemang, vilket är den faktor som enligt 

empirin och teorin ofta saknas när en personalvårdssatsning görs. Anställda som är 

stolta över sin organisation är mer benägna att engagera sig i aktiviteter som stödjer 

organisationens mål.   

Att göra något över förväntningar och sticker ut, som andra grupper runt om noterar, 

skapar stolhet. En respodent nämnde att hen gärna jobbade på ett innovativt företag, ett 

företag som låg i framkant och gjorde något annorlunda. Det skapar en positiv känsla 

som byggs av företagets upplevda framgång som uppstår när företaget överträffar sina 

förväntningar i jämförelse med konkurrenternas varumärke eller företagets tidigare 

prestationer. Det skapar ett “vi-mot-dom” mellan organisationen och andra 
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organisationer, och detta genom att företaget kan svara på frågorna: Vad brinner vi för? 

Vad kan vi bli bäst i världen på att göra? Hur får vi ekonomin att fungera optimalt?  

 

5. Motivation & Engagemang 

Det finns tre dimensioner av engagemang hos de anställda som täcks in i denna 

modellen för att komma till sista steget där motivation och engagemang skapas hos de 

anställda. Den första är deras stolthet över att jobba där och om en anställd skulle 

rekommendera sina vänner att arbeta på företaget. Den andra är om det stämmer 

överens med deras egna värderingar. Det handlar om de anställda tror på företagets 

vision, affärsstrategi och mål, och om de stöttar dessa. Den tredje dimensionen handlar 

om de anställda vill stanna på företaget, deras beteende och om de är villiga att ’gå den 

extra milen’. Anställda som känner stolthet över sin arbetsplats, blir motiverade att göra 

ett bra arbete, och det skapar ett engagemang. Om de första stegen lyckas i modellen, 

skapas en personalstyrka som arbetar mot samma mål och får folk att delta på aktiviteter 

som anordnas. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen bild, Modell Employer Branding  
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5. Slutsats 

Syftet med rapporten var att öka förståelsen för hur företag kan stärka sitt Employer 

Brand genom att fokusera på de anställdas hälsa. I begreppet hälsa måste företag se till 

både psykisk, fysisk och social hälsa. Företag kan stärka sitt Employer Brand genom att 

ha en ledare som agerar som en förebild och varumärkesamabassadör genom företagets 

kultur, och därmed skapa en engagerad personal som är grunden till den goda hälsan. 

Detta är ett arbete som behöver långsiktighet och tålamod. 
 

Det företag kan göra är att erbjuda olika aktiviteter, förmåner och liknande på ett företag 

för att uppmuntra till en bättre hälsa hos personalen. Men utmaningen ligger inte i att 

erbjuda aktiviteter, utan det är att få anställda att nyttja förmånerna, engagera sig och att 

faktiskt delta. Detta grundar sig i företagets kultur, ledarskap och varumärke. Precis 

som Izlem och Zwnynep (2016) beskriver ser vi att det finns ett samband mellan 

engagerad personal, varumärke och en attraktiv arbetsplats. 
 

För att lyckas med Employer Branding, ha en välmående och glad personal och på så 

vis bli ett mer framgångsrikt och attraktivt företag, krävs det som sagt att arbetet börjas 

från grunden - med ledare som agerar goda förebilder och inspiratörer samt lever som 

de lär för att aktivt arbeta med kulturen. Först måste företaget se till både den psykiska, 

sociala och fysiska hälsan. En god psykisk och social hälsa skapas på en arbetsplats som 

lyfter sina medarbetare, skapar stolthet på individplan, i gruppen och för arbetsplatsen, 

men även genom att undvika långa avstånd mellan nivåerna i hierarkin och ha anställda 

som har roligt på jobbet för att skapa glädje. När det gäller den fysiska aspekten ingår 

fysisk aktivitet och rörelse. Det ska vara aktivitet som alla kan delta på, den ska vara 

frivillig men medryckande, att de anställda vill delta på grund av motivation och 

engagemang, och det ska vara individanpassat. Detta skapas genom engagemang, som 

grundas i värderingar och stolthet - vilket i sin tur skapas av företagskulturen.  

 

En kultur är en gemensam bild, vilken leds av förebilder och inspiratörer i form av 

ledare inom företaget. För att skapa detta krävs det uthållighet, och insikten i att det är 

en långsiktig förändring. Likt ett långsamt gående svänghjul, som knappt kan rubbas till 

en början, men som efter varje ansträning får mer och mer fart, och efter varje varv och 

försök att genomföra en handling resulterar i en starkare arbetskraft och bättre resultat. 
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5.1 Förslag på konkreta aktiveter  

Dessa är aktiviteter som framkommit under insamlingen av empiriskt material som vi 

författare anser vara framgångsrika i en personalvårdssatsning.  
 

1) Ta-med-en-vän principen  

Om företaget anordnar aktiviteter av olika slag, öppna upp för möjligheten att de 

anställda får ta med en vän, detta är ett enkelt sätt för företagets varumärke att spridas 

på ett positivt sätt, och det är en motivationsfaktor för de anställda att delta.  

 

2) Anställda får anordna aktiviteter baserat på deras fritidsintressen 

Detta är ett sätt för företaget att lära känna individerna på arbetsplatsen – vad besitter de 

för kompetenser utöver arbetsuppgifterna? Om en anställd har en fallenhet för simning, 

kan den personen få ha simträning med de andra som en aktivitet. Detta kan ha mycket 

positiv inverkan, eftersom det vänder upp-och-ner på hierarkin, lyfter fram individen 

och skapar en gemenskap.  

 

3) Att redskap finns nära till hands 

Det är de små enkla sakerna som gör skillnad! Sätt fram ett pingisbord på företaget, 

pilatesbollar istället för kontorsstolar, roddmaskiner eller andra redskap för att 

uppmuntra fysisk aktivtet eller bara en paus i arbetet 

 

4) Bidra till samhället 

Respondenterna lyfte vikten av att företaget bryr sig om sin omgivning och samhället, 

och tillexempel bidrar till välgörenhet. Ett konkret exempel som lyftes var ett företag 

som gjort en vandring för flyktingkrisen, där de samlat in en krona per steg de tog 

 

5) Springa till möten, ha träningskläder på jobbet  

En ledare ska agera inspiratör och förebild, och leva som man lär. Om man vill att 

personalen ska bli mer aktiv, ska man visa att man är det själv. Detta kan skapa en 

accepterande kultur.  

 

6) Flexibla arbetstider, flexibelt arbete (anpassat efter bransch) 
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Alla branscher och företag ser olika ut och har olika möjligheter till flexibelt arbete och 

arbetstider. Men detta är en förmån som alla respondenter premierar, och som även lyfts 

av arbetsmiljöverket och undersökningen Randstad Awards som viktig för människors 

hälsa och välmående. Att kunna ha en del frihet i valet av arbetstider eller 

arbetsuppgifter, kan därför göra stora skillnad hos personalens hälsa.  

 

7) Skapa en identitet  

Zengun kallar sin personalvårdssatsning för Zengun Life och Kalmar Energi använder 

namnet Energirepubliken, vilket kan vara en strategi i arbete med Employer Branding. 

Detta skulle kunna skapa en identitet och en vi-mot-dem känsla mot andra 

organisationer.  
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6. Reflektion 

Eftersom vi valde att göra en induktiv ansats, hade vi inte en klar bild från början vart 

vårt resultat skulle landa i. Vi är själva påväg ut i arbetslivet, och har förhoppningar om 

att hamna på en arbetsplats som främjar personalens hälsa, eller att själva bli ledare som 

sätter de anställdas hälsa främst. Vi anser själva att det är tydligt hur både en god 

fysiska hälsa samt en psykisk hälsa, gör människor gladare och effektivare i sitt arbete, 

vilket är positivt både för individen, företaget och samhället.  

 

Vi kom i kontakt med Zengun genom en föreläsning med hälsoinspiratören Jonas 

Colting. Vi anser att de har en väldig intressant, sund och inspirerande syn på hälsa, 

kultur och ledarskap, och tror verkligen att fler företag borde börja tänka i dessa banor. 

Kalmar Energi kom vi i kontakt med genom en reklambyrå, och vi hade inte lika 

mycket insikt i deras personalvård innan intervjun. Men detta gjorde också att vi fick in 

en annan bransch och ett annat perspektiv i frågan. Eftersom de är vi studenter som 

snart ska ut i arbetslivet och som är nästa generations arbetstagare, valde vi att skapa två 

fokusgrupper med studenter på Linnéuniversitetet. Genom att dessa går olika 

utbildningar, skapade detta också olika perspektiv i frågan. En student som studerar 

personal- och arbetsliv har inte samma åsikter om en attraktiv arbetsplats och 

personalförmåner som en som valt att studera till ingenjör.  

 

Vi hade gärna fortsatt våra studier i detta ämnet, möjligtvis i form av en D-uppsats, för 

att ha tid och möjlighet att fördjupa oss ännu mer och göra en insamling av mer 

empiriskt material. Vi hade då även gjort intervjuer med företag inom fler branscher, 

eftersom det såklart är stora skillnader mellan exempelvis kontorsjobb och 

produktionsjobb, eller ett sjukhus. Tanken fanns även om att göra experiment på 

företag, till exempel att testa om vad som skulle hända om olika träningsredskap 

placerades ut på en arbetsplats – skulle de användas? Om det fanns pilatesbollar, skulle 

folk föredra att sitta på dem framför kontorsstolen? Om det fanns pingisbord, skulle de 

anställda ta två minuters paus i arbetet ibland för att spela en match? Vi tror på att små 

saker gör stor skillnad, och är mer värdefullt än man kan tro. En annan idé var att ha en 

fokusgrupp med både studenter och anställda från företag, alternativt företagsledare, för 

att studera vart den diskussionen hade hamnat. När vi intervjuade företagen träffade vi 

företagsledare, marknadsansvarig och HR-samordnare. Ett intressant perspektiv för 
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rapporten hade varit att även intervjua anställda på företaget, för att höra om 

beskrivningen av kulturen och förmånerna stämmer överens med de anställdas 

uppfattning. Båda företagen har både anställda i kontorsmiljö, samt ute på 

byggarbetsplatser och produktion, vilket kan göra att uppfattningen om kulturen bland 

de anställda skiljer sig.  

 

Som helhet är vi nöjda med vårt resultat, även om önskan fanns i början att vi hade 

kunnat få fram något mer konkret som kan förbättra anställads hälsa i företag. Men 

företag, människor och samhället är lite mer komplext än att man kan ha en bra lösning 

för alla, därför tar vår slutsats istället utgångspunkt i ledaren och kulturen, som finns i 

alla organisationer. Men som ett extra plus i denna rapporten, har vi lagt till några 

konkreta aktiviteter som dykt upp under studiens gång, som vi ser varit framgångsrika 

för företagen, eller som många respondenter lyft fram.  
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Figur 

Figur 1: Egen bild, Modell Employer Branding 
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Bilagor 

Bilaga 1 Agenda Intervju Företag Zengun  
1. Presentation av oss  
2. Vem är du (hur länge inom företaget - position - hur länge den positionen - 

tidigare arbetsplatser erfarenheter - personliga intressen - intresse inom träning, 
hälsa – tidigare arbetsplatser friskvårdssatsningar) 

3. Varför valde ni att göra en personalvårdssatsning, och vilken är anledningen att 
ni gör det tillsammans med Jonas Colting?  

4. Hur skedde implementeringen? Har alla förståelse och samma avsikter? 
5. Informationen till de anställda? Fanns det önskemål från personalen som gav 

initiativ till satsningen? 
6. Hur arbetade ni med friskvård/personalvård innan detta samarbete? 
7. Vad ingår i personalvårdssatsningen? Träning, kost, aktiviteter… etc 
8. Är träningen på arbetstid? 
9. Hur mycket investerar ni, och när räknar ni på att få tillbaka det? 
10. Frivilligt deltagande? 
11. På till exempel företaget Kalmar Vatten, ingår det i anställningsavtalet att de 

anställda ska träna två timmar i veckan på arbetstid - ledningen har koll på 
incheckningarna på gymmet, och på långsikt kan de påverka löneökningarna om 
detta inte hålls. Hur ser ni på ett sådant avtal? 

12. Ser ni några effekter/skillnader idag hos er personal och i arbetet? 
13. Har ni en strategi med arbetet?  Hur utvecklas ni? Hur ser ni på framtida arbete? 

Riskera ni hamna i” gamla vanor”, “samma hjulspår” 
14. Vad är det långsiktiga och kortsiktiga målet/visionen? Finns det ett “slut”? 
15. Hur skulle ni beskriva er företagskultur? 

- Hur beskriver du och dina kollegor er arbetsplats och kultur? 
- Hur vill ni uppfattas? Vad vill ni förmedla? 

16. Ni beskriver på er hemsida att ni anstränger er hårt för att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Hur gör ni det? Varför ska man välja att arbeta hos er/stanna kvar 
hos er?  

17. Har ni en idealindivid för er arbetsplats (vilka personer, målgrupp) * vad har 
denna för behov idag och om tre år? 

18. Vilka är era anställda idag? ålder, utbildning, bakgrund, livssituation, kön 
19. Ser ni skillnader i önskemål/behov på arbetsplatsen hos olika generationer? 
20. Vad tror ni om framtidens arbetskraft, vad efterfrågar och värderar dem? 
21. Vet ni andra företag som gör liknande satsningar? 
22. Hur ser ni på att friskvård kan “gynna fel grupper?” Ex, De som redan tränar 

mycket..  
23. Hur starkt varumärke har ni? Genomsyrar den hela verksamheten? 
24. Vad är Employee branding för er? 
25. Hur använder ni sociala medier? 
26. Vad har ni för övriga aktiviteter och förmåner? Team Building? Kick offer ? 

Vardsagsöveraskrningar? 
27. Sammanfattningsvis  
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Bilaga 2 Agenda Företag Kalmar Energi 
 
Inledning 

1. Presentation av oss  
2. Vem är du - hur länge inom företaget - position - hur länge har du haft denna 

positionen - tidigare arbetsplatser erfarenheter  (friskvårdssatsningar/kultur) - 
personliga intressen  

Varumärke, Marknadsföring 
3. Hur skapar ni motivation till att bidra till varumärket? Vet de anställda hur de 

kan bidra? Vet de anställda vad varumärket står för?  
4. Vad gör ni idag för att skapa rykte kring er? “snackisar”  
5. Hur marknadsför ni er? 
6. Hur starkt varumärke har ni? Genomsyrar den hela verksamheten? 
7. Hur använder ni sociala medier? för att visa på de två ovanstående frågorna? 

Välja er som arbetsgivare, förmåner, kultur, stolthet 
8. Varför ska man vilja arbeta för er? 
9. Vad gör ni för er personal? Förmåner?  
10. Beskriv er  kultur?  
11. Vad är ni stolta över och vad skulle kunna bli bättre? 

a. Hur beskriver du och dina kollegor er arbetsplats och kultur? 
b. Hur vill ni uppfattas? Vad vill ni förmedla? 

12. Jobbar ni aktivt för att skapa en kultur, profil , livstil? 
Medarbetaren 

13. Förklara den typiska Kalmar Energi medarbetaren? Humör, stil, intressen, 
livsstil, problem , blir glad av, stressad av?  Alla lika eller många olika, 
genrationsskilnader?  

14. Vilka är era anställda idag? ålder, utbildning, bakgrund, livssituation, kön 
15. Vad tror ni om framtidens arbetskraft, vad efterfrågar och värderar dem?Vad har 

dessa för behov idag och om 3 år? 
Personalförmåner 

16. Förmåner, vad kan man förvänta sig av er, vad är självklart, erbjuder ni något 
extra? 

17. Ser ni effekter på :funktionella, ekonomiska och psykologiska aspekter 
18. Vad har ni för strategi med arbetet?  Hur utvecklas ni? .  
19.  Vad är det långsiktiga och kortsiktiga målet/visionen med personalen ? Finns 

det ett “slut”? 
20. Vet ni andra företag som gör satsningar på personalen ? Har ni några förebilder? 

 
Friskvård 

21. Vad är hälsa för er? 
22. Vad har ni på att vinna på god hälsa?    
23. Hur är er sjukskrivning och personalomsättning? 
24. Har ni gjort något som uppskattats av personalen?  

a. Eller något som andra runt er har lagt märke till att ni har gjort?  
25. Hur tillmötes tas initiativ? Kommunikationen för att skapa förståelse? Info? 

Önskemål från personal? 
26. Hur arbetade ni med friskvård/personalvård idag och i framtiden? 
27. Är träningen på arbetstid? 
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a. På till exempel företaget Kalmar Vatten, ingår det i anställningsavtalet 
att de anställda ska träna två timmar i veckan på arbetstid - ledningen har 
koll på inteckningarna på gymmet, och på långsikt kan de påverka 
löneökningarna om detta inte hålls. Hur ser ni på ett sådant avtal? 
(tidningsartiklar)  

28. Frivilligt deltagande? 
29. Hur mycket investerar ni, och när räknar ni på att få tillbaka det? 
30. Hur ser ni på att friskvård kan “gynna fel grupper?” De som redan tränar 

mycket..  
31. Hur mycket är ni beredda att erbjuda? 
32. Har ni gjort något som ni kan se  effekter/skillnader idag mot förr hos er 

personal och i arbetet? 
Employee branindg 

33. Vad är Employee branding för er? 
34. Sammanfattningsvis  

 
Bilaga 3 Fokusgrupp 
Fokusgrupp - agenda  
- Nästa generations efterfrågan på arbetsplats  

1.    Introduktion 
Forskarna till denna studie har samlat till en fokusgrupp för att undersöka vad studenter 
påväg ut i arbetslivet anser vara en attraktiv arbetsplats.   

-       Introducera gruppen & rollerna. 
-       Mål och utformning av fokusgruppen.   
-       Regler (konfidentialitet, prata en i taget, inspelning, allas åsikter 

viktiga, öppen diskussion, forskningsrapporten) 
 

2.    Diskussionsteman 
 
Tema 1: En attraktiv arbetsplats 

• Beskriv din drömarbetsplats (bortse från bransch, arbetsuppgifter) 
• Skulle du välja en arbetsplats på grund av dess personalförmåner? Utveckla. 

Vilka skulle de kunna vara? 
• Vad skulle få er att flytta till en udda ort långt ifrån familj och vänner för ett 

jobb. Vad erbjuder den tjänsten? 

(Ska ett företag ge förmåner, varför? Om ert företag ger er en förmån, vad känner ni att 
det ger för fördelar? Vad ger ni tillbaka? Vad ger det för effekter? Frivilliga, betalda? ) 

• Finns det något negativt med personalförmåner?  

(Om företaget erbjuder en förmån du inte föredrar, vad skulle det vara? Vad hade du 
gjort?  Vad skulle det vara för förmån som du skulle kunna sätta dig emot? Vad skulle 
krävas för att du ändå skulle ta del av det?  Vad skulle en företagsledare kunna göra) 

• Vad förväntar du dig av kulturen på en arbetsplats?  

 (Goda exempel ni har varit med om? Något ni hört som ni gillade?) 
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 (Om ni tänker bara på er själva, vad hade ni gillat. Har ni något särkilt 
intresse/ fritidsaktivitet som hade varit föredelaktigt om er arbetsplats erbjöd? Eller 
något som ni vill hinna med ?) 

• CASE: Vad skulle hända på din arbetsplats som du gärna hade skrytit om? 

Tema 2: Friskvård 

• Vad är friskvård på jobbet för dig?  
• Vad kan vara negativt med friskvård på arbetsplatsen? 
• Hur hade din drömarbetsplats arbetat med personalens hälsa?  
• Vad motiverar dig till att träna → fortsätta träna regelbundet? ‘ 
• CASE: Kalmar Vatten. Minst två timmar obligatorisk träning i veckan → står i 

ditt avtal så påverkar lön på lång sikt.  

Tema 3: Employer branding 

• Vad är employer/employee branding för dig?  

• Vilka förmåner/faktorer hade fått dig att stanna kvar på en arbetsplats?  
• Vad är viktigast - kundernas behov eller de anställdas behov?  

(VILL du förknippas med varumärket? Hur vill du förknippas med varumärket? 
Företagets varumärke hur berör det dig? Hur vill du förknippas med varumärket? 
“Andas du “ varumärket? Är det en del av din livsstil? Vad gör du för företagets 
varumärke) 

 

 
 

 


