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SUMMARY 

 
In order to reduce the shortage of health professionals, many health care providers in Sweden 

are recruiting internationally. Therefore, it is crucial to ensure employee retention. The purpose 

of this study was to describe what contributes to retention of internationally recruited employees 

at Landstinget Dalarna. The method used for this study was a case study which consisted of 

interviews with health professionals who have been recruited internationally. The study showed 

several potential causes for retention of internationally recruited employees at Landstinget Da-

larna.   



 

 

SAMMANFATTNING 

 
Många landsting i Sverige rekryterar internationellt för att täcka upp för bristen på vårdperso-

nal. Att denna vårdpersonalen stannar kvar hos arbetsgivaren är därför av stor vikt. Syftet med 

denna studie var att beskriva vilka orsaker som finns till att internationellt rekryterad vårdper-

sonal vid Landstinget Dalarna har valt att stanna kvar hos arbetsgivaren. Tillvägagångsättet för 

denna studie var en fallstudie som bestod av intervjuer med internationellt rekryterad vårdper-

sonal. I studien har flera potentiella orsaker kunnat identifieras till att internationellt rekryterad 

vårdpersonal har valt att stanna på Landstinget Dalarna.  
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1. INLEDNING 
 

 

I detta avsnitt introduceras ämnet till vår studie. En bakgrund till problemet ges, förtydliganden 

angående olika begrepp ges och efter detta följer studiens problemdiskussion. Problemet for-

muleras samt syfte och frågeställningar för studien. Till sist presenteras studiens bidrag och 

studiens avgränsning förklaras. 

 

 

1.1 Bakgrund 

”…inom hälso- och sjukvården har det varit stor brist på utbildade de senaste åren.” (Statistiska 

centralbyrån, s. 8, 2016) 

Sveriges landsting upplever idag en stor brist på vårdpersonal (Inspektionen för vård och om-

sorg, 2017) och många av landstingen försöker minska bristen genom att rekrytera vårdpersonal 

internationellt (Ström, 2015). Detta är även fallet på Landstinget Dalarna (Landstinget Dalarna, 

2016). På Landstinget Dalarna har man brist på läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnas-

ter, arbetsterapeuter och psykologer (personlig kommunikation, A. Blomberg, 10 april 2017). 

Många av Sveriges landsting har svårt att behålla sina internationellt rekryterade läkare (Ström, 

2015) och troligtvis gäller detsamma även för resterande ovan nämnda yrkesgrupper som re-

kryteras internationellt. Enligt Earnest, Allen och Landis (2011) är det en utmaning för organi-

sationer att behålla sina anställda och arbetsgivare måste ta steg i rätt riktning för att försäkra 

sig om att de anställda stannar hos arbetsgivaren. Inom branscher där det råder brist på arbets-

kraft är det än mer viktigt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera nya 

samt behålla anställda. Detta arbete kallas employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Olika landsting har lyckats olika väl med att behålla sin internationellt rekryterade vårdpersonal 

(Ström, 2015) och för att lyckas bättre med detta kan landstingen dra nytta av varandras erfa-

renheter inom området. De landsting som lyckats bäst med att behålla de som rekryterats inter-

nationellt är Landstinget Dalarna, Region Jönköpings län, Region Jämtland-Härjedalen samt 

Landstinget Blekinge (Ström, 2015). 
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1.2 Förtydliganden  

I studien kommer vi för enkelhetens skull att förkorta Landstinget Dalarna till Lt Dalarna. När 

vi i studien skriver om vårdpersonal menar vi vårdpersonal inom de tre bristyrken som finns på 

Lt Dalarna, det vill säga läkare, sjuksköterskor och tandläkare. När vi skriver om anställda re-

spektive vårdpersonal avses endast internationellt rekryterade anställda som flyttat till Sverige 

i samband med och på grund av anställning vid Lt Dalarna. Observera att det finns ett undantag 

till regeln om anställda i teoriavsnittet där internationellt rekryterade anställda inte avses. 

1.3 Problemdiskussion 

Lt Dalarna rekryterar internationellt för att kunna täcka upp för den brist på vårdpersonal som 

finns (Landstinget Dalarna, 2016) och om arbetsgivaren inte lyckas behålla dessa anställda mot-

verkas inte bristen i en sådan stor utsträckning som man först avsett. För att förhindra att an-

ställda lämnar arbetsgivaren behöver denne se till att de är så nöjda som möjligt med både sitt 

arbete och sin arbetsgivare. Det är en utmaning att komma till ett nytt land för att arbeta och 

arbetsgivaren har ett ansvar att stötta den anställde för att underlätta inträdet på arbetsmark-

naden, vilket är avgörande för den anställdes trivsel (Lai, Shankar & Khalema, 2017). Organi-

sationer kan använda sig av intern employer branding för att få sina anställda att identifiera sig 

med arbetsgivarvarumärket och därmed stanna (Gaddam, 2008). Det är även viktigt att vara en 

attraktiv arbetsgivare (Tüzüner & Yüksel, 2009) för att de anställda ska vilja stanna. Enligt 

Hermansson (2015) är det viktigt att arbetsgivaren även ger en realistisk bild av arbetet så att 

man kan uppfylla sina löften till den anställde. Earnest et al. (2011) menar att det är troligt att 

det finns ett samband mellan en realistisk bild av arbetet och att den anställde väljer att stanna 

kvar hos arbetsgivaren. Om landstingen lyckas väl med ovan nämnda arbete ökar alltså chansen 

att arbetsgivaren lyckas behålla sina internationellt rekryterade anställda. För att kunna lyckas 

så väl som möjligt behöver landstingen veta vilka faktorer som är viktigast för de anställdas 

beslut att stanna kvar hos sin arbetsgivare.  

1.4 Problemformulering  

Vad behöver arbetsgivaren tillhandahålla sin internationellt rekryterade vårdpersonal för att de 

ska vilja stanna kvar hos arbetsgivaren?  
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1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva vilka orsaker det finns till att anställd vårdpersonal vid 

Landstinget Dalarna som rekryterats internationellt har valt att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

1.5.1 Frågeställningar 

I. Hur väl anser de anställda att löftena de fått vid anställning infriats?  

II. Vad i arbetet på Landstinget Dalarna anser de anställda vara attraktivt? 

III. Vad har de anställda för bild av Landstinget Dalarna som arbetsgivare och vad har for-

mat denna bild? 

1.6 Studiens bidrag  

Genom denna studie ämnar vi bidra med kunskap om de orsaker som finns till att internationellt 

rekryterad vårdpersonal har valt att stanna hos sin arbetsgivare. Främst kommer studien att ge 

Lt Dalarna en större insikt, än de haft tidigare, om vilka faktorer de behöver fortsätta att tillhan-

dahålla de anställda för att de ska välja att stanna. Studien kommer dock även att ge dem åter-

koppling angående vad de kan förbättra. I ett större perspektiv kan studien vara till nytta för 

vidare forskning och kan även kan vara till hjälp för andra landsting som använder sig av eller 

ämnar använda sig av internationell rekrytering.  

1.7 Studiens avgränsning  

Vi har valt att genomföra en fallstudie av Lt Dalarnas hälso- och sjukvårdsförvaltning eftersom 

vi båda kan ta oss till orter i Dalarna, där respondenterna befinner sig. För att ytterligare av-

gränsa oss har vi intervjuat internationellt rekryterade läkare, sjuksköterskor samt tandläkare 

som har arbetat för Lt Dalarna i två till fem år. Anledningen till att vi har valt att rikta oss till 

anställda som arbetat i två till fem år var för att vi ansåg att de anställda fortfarande bör ha 

förutsättning att minnas en så stor del av sin anställningstid som möjligt. Enligt A. Blomberg 

(Personlig kommunikation, 10 april 2017), som arbetar med internationell rekrytering på Lt 

Dalarna, behöver den anställde mer än ett år att komma in i arbetet och hon rekommenderade 

oss därför att den nedre gränsen i antalet år i arbetet skulle vara två år. Anledningen till att vi 

avgränsat oss till ovan nämnda yrkesgrupper är på grund av att vi fick den rekommendationen 

av Lt Dalarnas internationella rekrytering. De menade nämligen att dessa yrkesgrupper skulle 

ge oss störst chans till att få fler nationaliteter representerade i studien.   
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2. EMPIRI  
 
 

I detta avsnitt redovisar vi empiri från vår undersökning, det vill säga sammanfattar respon-

denternas samt informanternas svar. För att kunna göra detta har vi delat upp materialet i 

kategorier och reducerat detsamma för att lyfta fram tongivande delar. Dessa delar presenteras 

under olika rubriker utifrån respektive kategori och behandlar leveransen av anställningen 

samt hur Landstinget Dalarna upplevs som arbetsgivare. I början av resultatdelen ger vi även 

en presentation av respondenter och informanter. 

 

 

 

2.1 Presentation av respondenter och informanter  

Som vi tidigare har nämnt har vi intervjuat sex personer som arbetar som läkare, tandläkare 

samt sjuksköterska vid Lt Dalarna och som har blivit internationellt rekryterade. Som går att 

utläsa av tabellen nedan representerar respondenterna tre olika nationaliteter och fyra av re-

spondenterna kommer från samma land. Vi har numrerat de olika länderna med siffror där Land 

1 och 2 är två olika länder i Centraleuropa och Land 3 är ett land i Sydeuropa. Fyra av respon-

denterna tillhör yrkeskategorin läkare och resterande två respondenter kom till Sverige för att 

arbeta som sjuksköterska respektive tandläkare. Sjuksköterskan har dock numera avancerat till 

en annan tjänst hos Lt Dalarna. Respondenternas anställningstid vid Lt Dalarna sträcker sig från 

2,5 till 6,5 år. Samtliga respondenter blev rekryterade till Lt Dalarna som vårdpersonal i respek-

tive yrke men en av respondenterna har avancerat i sitt yrke och har idag en annan befattning. 

När vi i tabellen nedan (Tabell 1) skriver anställningstid menar vi total anställningstid vid Lt 

Dalarna oavsett befattning. 

  

Tabell 1. Förteckning respondenter  

När vi i studien skriver respondenter är det den internationellt rekryterade vårdpersonalen som 

vi har intervjuat, som avses. 

Vi har som tidigare nämnts även haft ett möte med tre informanter som alla arbetar med inter-

nationell rekrytering vid Lt Dalarna men dessa informanter anser vi inte behöver beskrivas när-

mare än så. När vi i studien skriver om informanterna är det dessa tre personer vi avser. 
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2.2 Landstinget Dalarnas internationella rekrytering  

När vi träffade informanterna berättade de att Landstingets Dalarnas internationella rekrytering 

rekryterar till sex yrken: tandläkare, sjuksköterska, psykologer, sjukgymnast, arbetsterapeut 

samt läkare. Informanterna berättade att de har bedrivit arbetet med internationell rekrytering i 

femton år och att de har rekryterat från 43 olika nationaliteter under årens lopp. De berättade 

vidare att de erbjuder de anställda en språkkurs och att de åker på rekryteringsresor för att för-

söka locka nya anställda. På dessa rekryteringsresor har de ofta med sig tidigare internationellt 

rekryterad personal från det land de besöker vilket de upplevt som positivt i sin rekrytering. 

Informanterna berättade de att de inte arbetar med employer branding men att de är på väg att 

starta igång ett sådant arbete.  

2.3 Varför respondenterna kom till Sverige för att arbeta  

De flesta respondenter uttrycker att den huvudsakliga anledningen till varför de sökte ett arbete 

i Sverige var för att de önskade bättre arbetsvillkor. Utöver detta betonar Läkare 4, Sjukskö-

terskan och Tandläkaren att de uppskattar den anställningstrygghet som finns i Sverige och 

förklarar att det bidrar till möjligheten att bilda familj, vilken är en önskan de tre respondenterna 

uttryckte att de hade vid den tidpunkt då de flyttade till Sverige. En ytterligare anledning som 

Läkare 2, Läkare 3 och Sjuksköterskan väljer att lyfta fram är chansen att få internationell er-

farenhet och att få lära känna en ny kultur. När vi har frågat om hur det kommer sig att det blev 

just Lt Dalarna respondenterna kom att arbeta för svarar Läkare 1, Läkare 2, Läkare 4 och 

Tandläkaren att det skedde relativt slumpmässigt. De förklarar hur de slumpmässigt sett en 

annons i en tidning eller sett en affisch som har marknadsfört Dalarna på ett tilltalande vis. 

Vidare berättar Läkare 3, Läkare 4 och Sjuksköterskan att de kommit i kontakt med Lt Dalarna 

genom rekryteringsträffar i deras respektive hemland. Läkare 3 samt Sjuksköterskan menar att 

det faktum att Lt Dalarna var det enda landsting som rekryterade just då spelade roll i deras val 

av arbetsgivare. Läkare 2 och Tandläkaren förklarar även att de har upplevt att Lt Dalarna varit 

snabba att återkoppla till dem då de visat intresse för att arbeta hos dem. Läkare 1 säger så här 

när det gäller varför denne valt att flytta till Sverige för att arbeta:  

”Den största [orsaken] var troligen villkor för läkare i [Land 1] […] där finns också att man kan 

få ST-tjänst det är inte så svårt men man hade svårare att gå igenom hela vägen […]. […] med 

tid omkring sju år typ innan man är färdig specialist och sen är det också så att man är tvungen 

att jobba jour för att klara sig ekonomiskt...” (Läkare 1) 
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2.4 Leverans av anställning  

I intervjuerna ställde vi frågor till respondenterna angående hur de har upplevt att deras anställ-

ning levererats av arbetsgivaren. Exempelvis frågade vi respondenterna om de fått tillräckligt 

med information av arbetsgivaren innan anställning varpå samtliga respondenter svarade att de 

fått tillräckligt med information. Nedan behandlas en annan aspekt av leveransen av anställ-

ningen, mer specifikt de löften respondenterna fått från arbetsgivaren innan och i samband med 

anställning.  

2.4.1 Löften  

När respondenterna får frågan om vilka löften arbetsgivaren gett dem i samband med anställ-

ning anger de olika löften. Läkare 1, Läkare 2, Läkare 3, Tandläkaren och Sjuksköterskan näm-

ner att de fått löfte om att gå en språkkurs för att lära sig svenska, att de ska få genomföra sin 

specialisttjänstgöring (härefter även benämnd som ST) hos Lt Dalarna samt att landskapet Da-

larna utgör en god fritidsmiljö. Läkare 4 tillägger att denne blivit lovad att inte behöva gå jour 

samt att denne blev erbjuden möjligheten att arbeta deltid vid familjebildande. Övriga löften 

behandlade arbetsvillkoren på Lt Dalarna. Läkare 3 betonar att Lt Dalarna har förmedlat real-

istiska förväntningar till de potentiella anställda genom att poängtera för dem att det är en om-

ställning att flytta till och börja arbeta i Sverige. Läkare 3 sade att ”…de varnade ju litegrann 

att man inte får vara så här jätteblåögd och bara flytta till Dalarna och [tro] att allt blir samma 

som i [Land 2].” Tandläkaren angav att denne fått dessa löften: 

”Fast lön, undervisning på svenska […] tjugofem dagars semester med ersättning och att man 

har rätt att vara sjuk, att man har rätt att vara hemma och vara mammaledig och vabba och sen 

att det var ganska enkelt att se till dom semestrarna man önskar. Det är ju viktigt för mig att 

vara hemma med min familj....” 

Läkare 2 visar oss en broschyr från Lt Dalarna riktat till vårdpersonal utomlands som eventuellt 

är intresserade av att arbeta i Sverige och menar att de löften som finns i denna broschyr är i 

princip samma som i den broschyr respondenten själv lockades av innan denne kom till Sverige. 

Respondenten läser upp en del av innehållet i denna broschyr:  

”Intressant arbetsområde i internationella team med brett uppgiftsspektrum, [mångfaldiga] ut-

bildningsmöjligheter, arton veckors språkkurs på plats på full lön, individuellt stöd och hjälp 

med integration. Plats, natur, luft, privatliv och trevliga arbetstider för alla. Så var det. Tyckte 

det lät roligt.” 
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Samtliga respondenter anser att arbetsgivaren infriat samtliga sina löften. Sjuksköterskan ut-

trycker att denne blev förvånad och glad då det visade sig att alla löften denne fått av arbetsgi-

varen vid anställning hållits och även Läkare 2 är förvånad över detta. Läkare 2 menar att det 

inte är vanligt i Land 2 att arbetsgivaren håller de löften denne gett vid anställning. När vi dock 

ändå ställer frågan om det finns något löfte arbetsgivaren inte har hållit berättar Läkare 3 att 

denne ej fått en så bra handledning som arbetsgivaren först utlovat. Läkare 3 nämner ytterligare 

ett löfte som inte kommer att bli uppfyllt vilket är möjligheten att åka på en internationell kon-

gress. Resterande respondenter kommer inte på något löfte arbetsgivaren gett men inte hållit.  

Av de sex respondenter vi intervjuat har alla förutom Läkare 2 och Läkare 3 kommit till Sverige 

tillsammans med respektive. Av de respondenter som kommit tillsammans med sin respektive 

anger samtliga att de fått löfte om att även deras respektive skulle få någon form av hjälp när 

de kom till Sverige. De respektive som kommit till Sverige för att de själva har blivit rekryterade 

internationellt av Lt Dalarna har fått samma löften som deras partner medan de respektive som 

har kommit hit till Sverige utan att själva ha blivit rekryterade har fått hjälp att hitta ett arbete. 

Löftena om denna hjälp har infriats i samtliga fyra respektives fall, menar respondenterna.  

Samtliga respondenter förutom Sjuksköterskan uppger att Lt Dalarna berättat för dem om olika 

utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet och de flesta nämner specialisttjänstgöring samt 

andra vidareutbildningar som exempel på det. Samtliga respondenter säger sig ha upplevt att 

dessa utvecklingsmöjligheter faktiskt har erbjudits dem.  

När vi ställer frågan till respondenterna om ifall respondenterna upplever att det finns möjlighet 

att utvecklas på arbetet svarar Sjuksköterskan: ”Ja det finns verkligen, det finns många möjlig-

heter om man vill…”. Läkare 4 svarade: ”Och sen har jag också möjligheten att jag kan ta en 

andra specialitet också... Och sen fick jag ju överläkartjänst, ja så det är ju också utveckling.”. 

Läkare 1 svarade: ”Jag visste inte att [utvecklingsmöjligheter] fanns, inte från början direkt 

men sen började man se [...] det är ju jättebra att man kan utveckla sig, för det mesta går 

vetenskap vidare hela tiden och man måste hålla sig uppdaterad.” Läkare 2 gav följande svar 

på samma fråga: 

”Ja totalt. Det är ju så lätt att få jobb, jag skickade bara mail till min nuvarande chef och frågade 

henne om hon kan tänka sig att anställa mig till ST och hon ʼja men det kan vi kom hit bara, då 

intervjuar vi dig!ʼ. Då åkte jag dit och då fick jag liksom erbjudandet direkt och tyckte det var 

bra, det går ju enkelt, lätt.” 



 

8 
 
 

2.5 Landstinget som arbetsgivare  

Samtliga respondenter uttrycker att de upplever Lt Dalarna vara en bra arbetsgivare. När vi 

ställer frågan om vad som gör dem till en bra arbetsgivare anger respondenterna flera olika svar. 

De svar som de anger är att de uppskattar att ha trevliga och förstående chefer, att det finns 

möjlighet till vidare utbildning, att arbetsgivaren är flexibel vid önskemål om ledighet och 

tjänstgöringsgrad, att det är betald övertid, att det finns möjlighet till återhämtning, en det är en 

bra arbetsmiljö, att det är enkelt att byta inriktning beroende på intresse, moderniserade system 

samt fräscha lokaler. Läkare 3 uttrycker sin uppskattning särskilt angående hur Lt Dalarna är 

behjälpliga och visar att de bryr sig. Läkare 2 uttrycker detta genom att säga ”Jag fick trappa 

ner [på] arbetstider och få ut ledighet när jag ville...”. Läkare 3 säger: ”…jag mådde inte bra 

och min chef och min handledare var båda [...] jättelyhörda och hjälpte mig jättemycket.” Lä-

kare 1 beskriver detta så här:  

”...jag hade [fysiska besvär] redan från början men tyckte att arbetsgivaren ska veta om det och 

då fick jag hjälp av dem och fick […] anpassat jobbet […] så […] det är också […] stor skillnad 

så. I [Land 1] är det också så att de utnyttjar personen [till] max men sen när det är något krångel 

då är de inte så intresserade att hjälpa.” 

Samtliga respondenter från Land 2 uppger att de upplevt ett tufft arbetsklimat i sitt Land 2 och 

att de därför uppskattar Sveriges arbetsklimat. Flera av dem specificerar sitt svar till att det är 

ett hårt klimat mellan anställda och chefer. Läkare 4 uttrycker sig enligt följande då vi frågar 

denne om arbetssituationen ser likadan ut i Sverige som den denne är van med i hemlandet; 

”Nej det är mycket tuffare i [Land 2].”  

När vi ställer frågan om respondenterna trivs med sitt arbete svarar samtliga att de gör det. 

Läkare 3 och Sjuksköterskan förklarar att de trivs för att de har möjlighet till självbestämmande 

i sitt arbete. Flera faktorer de nämner är att de uppskattar att de får träffa och hjälpa andra 

människor, att de har bra stöd från chefer, bra kollegor samt att det är ett bra arbetsklimat på 

arbetsplatsen. Vidare berättar respondenterna att de ofta känner sig värdefulla och uppskattade 

på arbetsplatsen. Sjuksköterskan säger ”Jag bestämmer själv och det är bra att jag kan orga-

nisera och strukturera min dag själv…” och ”…min närmaste chef […] uttrycker verkligen att 

hon uppskattar vad jag gör.” Läkare 3 säger ”…jag kan bestämma själv också ganska mycket 

och anpassa jobbet till mina behov…”. Tandläkaren uttrycker sig så här: ”…jag tycker att vi 

har en livskvalitet här som vi [aldrig komma] att uppnå i [Land 3].”  

Någonting Läkare 2, Läkare 3 samt Läkare 4 tar upp som något negativt med Lt Dalarna som 

arbetsgivare är dock deras ekonomiska situation. Det sätt på vilket respondenterna uttrycker 
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detta tyder på att de dock inte förväntar sig en förbättrad ekonomisk situation utan förstår att 

detta inte är någonting som går att ändra på i en handvändning och någon menar att denne är så 

nöjd med själva arbetet att detta inte är det viktigaste. Respondenterna uttrycker sig bland annat 

som följer:  

”…[bilden av Landstinget Dalarna] har förändrats lite kan man säga. […] i början var väl jag 

mer positiv men [...] med [de här besparingarna] det har ju förändrats mycket. [...] jag har ju 

jobbat i XXX på XXX och att de stänger [mottagningen] där det har jag inte fattat alls. [...]. Det 

är såna där sådana små grejor som man är lite besviken nu på kan man säga.” (Läkare 4) 

”...vissa grejor önskade man skulle vara annorlunda och då är det väl Landstinget eller cheferna 

som liksom sitter på högre ställen [...] som fattar beslut och då är det väl inte alltid så att man 

är nöjd med det. Eller man tyckte det är ju bra men det är ju ekonomiska frågor, allt möjligt så 

[…] det bryr jag mig kanske inte om så mycket för jag har haft det bra på jobbet hela tiden och 

det var inget som påverkade mig direkt.” (Läkare 2) 

Då vi frågar Läkare 3 om denne tycker att Landstinget Dalarna är en bra arbetsgivare svarar 

denne: ”Det tycker jag faktiskt, som sagt det finns ganska många ekonomiska problem som dom 

måste [kämpa] med själva men jag menar det är ju inget som nån väljer att ha eller hur?” 

2.5.1 Attraktivt arbete  

Vi har frågat respondenterna vad ett arbete ska innehålla för att vara attraktivt för dem. De 

attraktivitetsattribut som utgjorde de vanligaste svaren hos respondenterna var; en bra chef, 

goda relationer till kollegor, en bra lön, en god arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter. Med 

utvecklingsmöjligheter menar samtliga respondenter möjlighet till vidareutbildning men även 

möjlighet till avancemang inom sina respektive områden samt utbyte av kunskap kollegor emel-

lan. Vi frågade vidare om de upplevde att de hade dessa attraktivitetsattribut i sitt nuvarande 

arbete på Lt Dalarna. Tandläkaren svarade så här: ”...framförallt möjlighet att utveckla sig inom 

yrket och att man får bra introduktionsprogram det tycker jag är det viktigaste.” Tandläkaren 

svarade: ”…lön så klart men framförallt tycker jag bra introduktionsprogram och bra möjlig-

heter för utveckling.” Läkare 2 svarade: ”Den sociala biten är viktig tycker jag. Och sen tycker 

jag att det är viktigt att det finns goda strukturer på jobbet och att det är välorganiserat. Och 

det är ju så [på Landstinget Dalarna]”. Läkare 3 svarade: 

”...att man kan återkoppla om det och att chefen verkligen lyssnar på det och ställer om det sen. 

Vi hade till exempel ganska mycket omställningar på våran mottagning […] vi berättade för 

[chefen] att det här går bara inte. […] hon lyssnade på oss och vi gjorde om det och nu är det 

mycket bättre” 

Tandläkaren nämnde att anställningstrygghet är viktigt för denne upprepade gånger under in-

tervjun men nämnde inte detta då vi frågade om vad som gör ett arbete attraktivt. Dock har vi 
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tagit med detta i sammanställningen då det förefaller tydligt att detta var ett mycket viktigt 

attribut för att respondenten ska finna arbetet attraktivt. Läkare 4 berättade om hur denne sak-

nade att få vara med och påverka beslut som tas inom Lt Dalarna och menar att detta är ett 

problem. Vi har valt att ta med detta som ett attribut för vad som för denne respondent utgör ett 

attraktivt arbete då respondenten uttryckt vikten av detta. Så här sade Läkare 4: 

”...annars är det oftast så i Sverige att allting måste diskutera först […] innan man fattar [något] 

beslut. Och här är det oftast så att det blir något beslut och ovanpå är det sagt och punkt och 

ingen kan säga någonting mot det eller diskutera innan eller [...] prata om man inte kan göra det 

på annat sätt så det tycker jag är inte bra.” 

När vi frågar Läkare 4 om det är viktigt för denne att få vara med och påverka svarar denne: 

”Ja, absolut”. Nedan finns en sammanställning av respondenternas svar angående vad som 

utgör ett attraktivt arbete för respektive respondent (Tabell 2). De attraktivitetsattribut som är 

understrukna menar respondenten att deras nuvarande arbete innehåller.  

  

Tabell 2. Respondenternas attraktiva attribut samt attraktiva attribut i nuvarande arbete.  

Läkare 1, Läkare 2, Sjuksköterskan samt Tandläkaren anger att de upplever att de attribut de 

tidigare nämnt kännetecknar ett attraktivt arbete för dem, finns i deras nuvarande arbete. Läkare 

3 och Läkare 4 anger två attribut vardera som de anser saknas i deras nuvarande arbeten och 

dessa attribut är: en chef som kan bestämma men på ett trevligt sätt, att få vara med och påverka 

organisationen/arbetet, att arbetet ligger nära hemmet samt en bra kaffemaskin. Dock anger 
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även dessa respondenter att deras nuvarande arbete innehåller de flesta attribut de själva menar 

att ett attraktivt arbete ska innehålla.  

2.5.2 Språkkurs  

När vi ställer frågan till respondenterna om vad de tycker om språkkursens utformning svarar 

samtliga som deltagit i kursen att de är nöjda med den och att de upplever att de har fått till-

räckligt med tid för att lära sig språket. Läkare 1, Läkare 2, Läkare 4 och Sjuksköterskan har 

gått Lt Dalarnas egen språkkurs medan Tandläkaren har gått SFI och Läkare 3 har gått språk-

kurs i Land 2. När vi skriver härefter skriver om vad respondenterna tycker om språkkursen 

avses endast Lt Dalarnas språkkurs samt SFI. 

Sjuksköterskan uttrycker att denne upplevt utbildningen samt språkläraren som välstrukturerad 

och Läkare 4 uttrycker att språkläraren hade ett roligt och bra sätt att lära ut. Läkare 2 och 

Sjuksköterskan berättar att språkkursen var mer än bara en språkkurs eftersom den även inklu-

derade lärande om den svenska kulturen. Samtliga respondenter förutom Läkare 4 uttrycker att 

språket var en utmaning och betonar därför att det var mycket viktigt att det erbjöds en språk-

kurs i samband med att de flyttade till Sverige. De nämner även att språkkursen var viktig för 

deras trivsel. Läkare 1 sade att ”…språkkurs var verkligen ett plus, ett stort plus”. Läkare 2 

sade: ”Jag skulle kunna säga att språkkursen det var [det viktigaste]. […] Så avskaffat man det 

här med språkkurs eller får folk att betala det då kan de stryka hela utlandsrekryteringen tycker 

jag”. Sjuksköterskan uttrycker sig så här: ”[Språkläraren Helene] var verkligen välstrukture-

rad [...] hon anpassade sig alltid [till] deltagarnas behov måste man säga. […]. Och så fick 

hon nästan alla till slutet och det är bra.” Läkare 4 säger: ”Jaa…[språkkursen] var kanonbra. 

Som sagt Helene är jätteduktig och hon jaa, hon har [ett sådant] trevligt sätt att lära. […] 

[Helene] gjorde det på ett verkligen trevligt sätt så att man […] var glad att vara där och lära 

sig.” 

Läkare 3, som inte gick språkkursen uttrycker ändå att denne är mycket positiv till kursen. Då 

vi ställer en ytterligare fråga för att kontrollera att respondenten faktiskt inte själv gått kursen 

visar det sig att bara det faktum att kursen fanns var av vikt för att denne skulle känna sig 

tillfreds med att börja arbeta på Lt Dalarna: ”Nej men det kändes bara lugnande att dom skulle 

[…] inte förvänta sig att jag är så jättebra på svenska och att folk skulle vara lite 

såhär lugn med mig...”. 
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2.5.3 En framtid på Landstinget Dalarna  

Samtliga respondenter uttrycker att de ser en framtid på Lt Dalarna. Läkare 2 uttrycker detta 

genom att säga: ”Stannar jag kvar här i Sverige då stannar jag här vid Landstinget Dalarna…” 

och Läkare 3 genom att säga ”Jag känner en ganska stor tillgivenhet till Landstinget Da-

larna...”. Läkare 4 svarade så här:  

”Ja [...] vi vill stanna här har vi sagt. Vi tittar nu hur det blir med den nya [mottagningen] hur 

det är bra eller inte men…om det känns bra så är det egentligen [målet] att stanna här. Det är 

också så [fint] att jobba här i Falun som är en liten stad [...] men har allt som man vill.” 

Läkare 1, Tandläkaren samt Läkare 4 tillägger dock att de upplever en viss oro för framtiden. 

Läkare 1 menar att denne känner en oro inför en eventuell nedläggning av dennes avdelning 

och Tandläkaren uttrycker oro inför hur personalbristen på dennes arbetsplats ska lösas. Läkare 

4 oroar sig för framtiden på dennes avdelning som går igenom förändringar. När vi frågar Lä-

kare 1 om denne ser en framtid på Landstinget Dalarna svarar denne:  

”Jaa säkert, […] det som jag inte riktigt vet är det här politiska beslut och den politisk situation 

det som vi hade svårt här [på orten] var att […] politikerna ställde oss framför att dom eventuellt 

ville lägga ner den helt och hållet.” 
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3. STUDIENS GENOMFÖRANDE  

 
 

I detta avsnitt redogörs för samt motiveras metodvalen för studien. Valen beskrivs noggrant för 

att möjliggöra upprepning av studien. Studiens kvalitet samt trovärdighet diskuteras och tillvä-

gagångssättet i bearbetningen och tolkningen av datamaterialet redogörs för. Slutligen tas 

några etiska betänkanden upp samt hur de behandlats i arbetet med studien. 

 

 

3.1 Metodval och urval  

Vi har valt fallstudie som forskningsdesign eftersom vi ville studera ett enda fall på ett detaljerat 

sätt, vilket Bryman och Bell (2013) menar att man gör i en fallstudie. Enligt A. Blomberg (per-

sonlig kommunikation, 10 april 2017) har Lt Dalarna själva önskat undersöka samma saker som 

denna studie ämnar undersöka men inte haft tid och resurser att göra det vilket utgör ytterligare 

motivation för oss att genomföra studien.  

Vår studie har en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vi ville tolka verkligheten utifrån vad 

vi kom att observera, eller som Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) skriver; att förstå en före-

teelse genom att undersöka dess egenskaper och kvalitéer. Vi har närmare bestämt försökt skapa 

förståelse för vilka faktorer som spelat roll då anställda vid Lt Dalarna bestämt sig för att stanna 

hos arbetsgivaren, vilket vi ansåg skulle vara möjligt att uppnå genom en undersökning av tol-

kande karaktär. 

Vi har genomfört semistrukturerade djupintervjuer med sex stycken anställda vid Lt Dalarna. 

Valet av att genomföra semistrukturerade djupintervjuer berodde på att vi, för att få mer ingå-

ende information, ansåg att denna intervjuform skulle passa studien väl. Ett annat tillvägagångs-

sätt hade kunnat vara att intervjua före detta anställda som valt att lämna arbetsgivaren och ta 

reda på vilka faktorer som gjort att de lämnat, men eftersom dessa respondenter antagligen är 

spridda över världen ansåg vi det lämpligare att intervjua nuvarande anställda, både av logist-

iska skäl samt på grund av begränsad tid för genomförandet av studien.  

Majoriteten av intervjuerna tog en knapp timme att genomföra och två av dem varade i lite 

drygt en timme. Utöver dessa intervjuer har vi även hört av oss till respondenterna via e-post 
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för att få några få kompletterande svar till studien. Antalet respondenter har bestämts av vad vi 

ansåg vara rimligt för studien, vilket resulterade i sex stycken. En del av intervjufrågorna skrev 

vi i förväg och dessa har vi formulerat på egen hand (se bilaga 1). Resterande intervjufrågor 

formulerades väl på plats. 

Vi har även träffat tre personer som arbetar med internationell rekrytering vid Lt Dalarna (här-

efter benämnda som informanterna). När vi träffade dessa informanter fick vi hjälp att komma 

i kontakt med potentiella respondenter samt delgavs grundläggande information om informan-

ternas arbete med internationell rekrytering. Vi förde anteckningar under mötet vilka ligger till 

grund för den information i empiriavsnittet som kommer från informanterna. Att mötet inte 

spelades in berodde på att det först i efterhand visade sig att den information som framkommit 

var av värde för studien. Vi har i efterhand frågat informanterna om de godkänner att vi använ-

der oss av det de sagt i studien, vilket de gjorde. Vi inser i efterhand att vi hade kunnat få ut 

ännu mer av informanternas kunskap om vi hade bett dem att få spela in samtalet samt transkri-

berat datamaterialet, men vi har alltså nu istället utgått från våra anteckningar från mötet. 

Vårt val av respondenter är ett så kallat målstyrt urval, vilket Bryman och Bell (2013) menar är 

ett urval man gör av strategiska skäl där respondenter som är relevanta för studien väljs ut. I 

vårt fall innebar det målstyrda urvalet att vi tog kontakt med den person på Lt Dalarna som var 

ansvarig för internationell rekrytering för att få kontakt med lämpliga respondenter. Vi träffade 

denne person tillsammans med två av dennes kollegor som också arbetar med internationell 

rekrytering och de skickade ut frågan om att vilja bli intervjuad till samtliga potentiella respon-

denter via e-post (se bilaga 2), utifrån av oss utvalda kriterier. Dessa kriterier satte vi upp för 

att vårt urval skulle innehålla personer vilka vi ansåg vara av relevans för vår studie. Ett önske-

mål från Lt Dalarna (A. Blomberg, personlig kommunikation, 10 april 2017) var att vi skulle 

undersöka om det fanns några skillnader mellan olika åldrar. Dock visade det sig vara endast 

ett begränsat antal anställda som hade möjlighet att ställa upp på att intervjuas och vi fick därför 

en så pass liten spridning på åldrarna mellan respondenterna att vi inte ansåg det möjligt att 

undersöka åldersskillnader. 

De kriterier vi satte upp var att respondenterna skulle ha rekryterats från andra länder för att 

täcka upp för bristen på vårdpersonal på Lt Dalarna samt att dessa skulle ha arbetat på Lt Da-

larna i 2–5 år. De skulle även tillhöra bristyrkena sjuksköterska, läkare eller tandläkare eftersom 

detta är de yrken Lt Dalarna rekryterar internationellt till. De personer vi har intervjuat blev de 

personer av de tillfrågade som tackade ja till att intervjuas. Det visade sig dock under intervju-

erna att två av respondenterna har arbetat på Lt Dalarna i drygt 5 år, närmare bestämt i 5,5 år 



 

15 
 
 

respektive 6,5 år. Detta ledde till att våra kriterier inte uppfylldes och kan ha lett till att respon-

denterna inte kom ihåg lika mycket av hur det var när de anställdes som övriga respondenter. 

Vi ansåg dock inte att denna skillnad utgjorde ett så stort problem för studien att vi därför skulle 

välja att utesluta dessa respondenters svar, utan vi gjorde bedömningen att svaren ändå var av 

värde. De flesta respondenterna hade dock varit anställda i 2–3 år. Det kan förstås vara så att 

svaren från de respondenter som arbetat en längre tid på Lt Dalarna inte är fullt lika tillförlitliga 

och detaljerade som svaren från de som inte har arbetat lika många år. 

3.2 Kvalitet och trovärdighet  

I kvantitativ forskning bedöms studiens trovärdighet med hjälp av reliabilitet och validitet. Men 

enligt Bryman och Bell (2013) har forskare föreslagit andra trovärdighetskriterier som är mer 

lämpliga att använda i kvalitativ forskning. Dessa benämns av författarna som tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. Genom att utgå ifrån vart och ett av dessa kriterier 

är det möjligt att bedöma kvalitén på det insamlade materialet och därmed även trovärdigheten 

(a.a.). Det första kriteriet, tillförlitlighet, beskrivs av författarna som ”intern validitet, det vill 

säga hur troliga eller sannolika resultaten är” (s. 65). Det andra kriteriet, överförbarhet, besk-

rivs vidare som ”om resultaten kan tillämpas i andra kontexter” (s. 65). Det tredje kriteriet, 

pålitlighet, menar författarna vara ”om man får liknande resultat även vid ett annat tillfälle”. 

Det sista kriteriet, bekräftelse, innebär att forskarna lyckats behålla sin objektivitet eller som 

författarna säger ”om forskaren har haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat 

undersökningen på något avgörande eller skevt sätt” (s. 65). 

För att säkerställa att vår studie i så stor mån som möjligt uppfyller ovan nämnda kriterier var 

vi i vår analys av resultatet noggranna med att lägga märke till om resultaten var sannolika eller 

ej. För att resultatet skulle vara så pålitligt som möjligt kom vi att vara tydliga med hur vi har 

gått tillväga i vår studie, så att det är så enkelt som möjligt att göra om studien igen. För att 

vidare öka pålitligheten har vi tagit hjälp av de synpunkter handledare, opponenter samt exa-

minator bidragit med. 

Vi har försökt behålla vår egen objektivitet genom att försöka vara så neutrala som möjligt 

under studiens gång. Vi påminde varandra om detta under arbetets gång och inför varje intervju. 

Vi märkte dock att det var svårt att vara helt objektiv i intervjuerna. Vi märkte nämligen i sam-

band med transkriberingen av den första intervjun att vi i vissa lägen ryckts med i respondentens 

svar och därför nickat instämmande eller inte lyckats dölja våra egna reaktioner. Detta kan ha 
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lett till att vi influerat respondenterna genom att förstärka dennes svar. I resterande intervjuer 

var vi mer noggranna eftersom vi då var medvetna om detta. 

Vi insåg även i efterhand att vi hade kunnat formulera intervjufrågorna på ett annorlunda vis 

för att få så bra svar som möjligt, eftersom det vid ett fåtal antal tillfällen uppstod vissa miss-

förstånd på grund av språkförbistringar mellan oss och respondenterna. Vi var noggranna när 

vi formulerade intervjufrågorna och tänkte på att anpassa språket till något enklare svenska så 

att inga missförstånd skulle uppstå med tanke på att respondenterna hade andra modersmål än 

oss. Om vi skulle göra om studien på nytt skulle vi därför vara ännu mer noggranna i formule-

ringen av intervjufrågorna. Om vi hade lyckats bättre med formuleringarna tror vi att vi hade 

kunnat få utförligare svar från respondenterna vilket hade kunnat bidra positivt till studien. 

3.3 Bearbetning och tolkning av data  

Materialet vi har fått in från respektive internationellt rekryterad respondent har vi transkriberat 

ord för ord. När detta var genomfört analyserade vi intervjuerna utifrån Rennstam och Wäster-

fors (2015) modell som innefattar sortering, reducering och argumentation. I ett första steg re-

ducerade vi bort all information vi ansåg irrelevant för studien. Sedan sorterade vi resterande 

datamaterial genom att dela in det i olika ämnen. Efter det gick vi igenom datamaterialet ämne 

för ämne och sammanställde samtliga respondenters svar på de frågor vi ansåg relevanta för 

våra frågeställningar. Vi ansåg att en ytterligare reducering av datamaterialet behövdes och där-

för var det på sin plats att utesluta några av de ämnena vi tidigare delat in materialet i. I det sista 

steget, det vill säga argumentationen, har vi i vår analys försökt påstå någonting utifrån materi-

alet. Detta kallar Rennstam och Wästerfors (2015) för att teoretisera vilket innebär att se, ob-

servera eller att begrunda.  

Hanteringen av datamaterialet från intervjun vi har haft med anställda som arbetar med inter-

nationell rekrytering på Lt Dalarna har endast innehållit en reducering då anteckningarna vi tog 

inte var lika omfattande som materialet från en transkribering och därför inte behövde sorteras. 

Argumentation utifrån materialet skedde dock på samma vis som för materialet från responden-

terna.  

3.4 Etiska betänkanden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika forskningsetiska principer som bör följas och 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

första kravet benämns enligt författarna som informationskravet och det innefattar att forskaren 
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har till uppgift att informera de deltagande respondenterna om studiens syfte samt om att del-

tagandet är frivilligt. Vidare beskriver författarna att samtyckekravet innebär att se till att de 

respondenterna deltar i studien frivilligt. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och inne-

fattar hur man ska få respondenterna att känna sig trygga med utlämnandet av känsliga utgifter 

och att dessa kommer att behandlas med försiktighet (a.a.). Det fjärde och sista kravet är nytt-

jandekravet vilket innebär att de uppgifter som vi får ta del av genom respondenterna inte kom-

mer att användas i andra syften än de ändamålsenliga (a.a). 

För att leva upp till ovan nämnda krav har vi agerat enligt följande: Vi gav rikligt med inform-

ation om studien till respektive respondent och var tydliga med att berätta att de alltid hade rätt 

att avbryta sin medverkan i studien. Utöver detta har vi erbjudit både respondenterna att få vara 

anonyma i studien. Vi var noggranna med att fråga respondenterna om de samtyckte till att vi 

spelade in intervjuerna samt att fråga informanterna om vi fick använda informationen vi fått 

från dem. Vi har även erbjudit respondenterna och informanterna att ta del av den färdiga stu-

dien samt informerat om hur de kommer att delges studien. I och med att vi har tagit hänsyn till 

dessa ovanstående forskningsetiska principer är vår förhoppning att respondenterna har svarat 

ärligt och uttömmande och på så vis bidragit till en trovärdig studie. 
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4. TEORI 
 
 

I detta avsnitt redogörs för teori i ämnena employer branding samt attraktivt arbete. Avsnittet 

inleds med en förklaring till vad ett arbetsgivarvarumärke är och fortsätter med teori i ämnet 

employer branding, mer specifikt intern respektive extern employer branding vilket i sin tur 

även innehåller teori i ämnet employer attractiveness. Efter detta följer teori om attraktivt ar-

bete inom vilket ämne; att behålla anställda, job embeddedness, realistic job preview samt det 

psykologiska kontraktet ingår. 

 

 

4.1 Employer brand 

För att kunna förklara vad ett arbetsgivarvarumärke/employer brand är vill vi först förklara vad 

ett varumärke är. Kotler och Keller (2012) definierar ett varumärke som ett erbjudande från en 

känd källa. Både Kotler och Keller (2012, s. 263) och Tüzüner och Yüksel (2009, s. 49–50) 

citerar the American Marketing Associations definition av ett varumärke: 

”...a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the 

goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of com-

petitors.” 

Ambler och Barrow (1996) introducerade begreppet employer brand, som översätts till arbets-

givarvarumärke och definierade det som kombinationen av de funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelarna som ett arbete ger och som associeras med arbetsgivarens företag. 

Backhaus (2016) menar att arbetsgivarvarumärket ger potentiella samt nuvarande anställda ett 

löfte angående dess upplevelser av organisationen, precis som varumärket utgör ett löfte till 

kunder om en produkt eller tjänst. Författarna menar vidare att alla företag har ett arbetsgivar-

varumärke, oavsett om man arbetar aktivt med det eller inte. 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av uttrycket arbetsgivarvarumärke men introducerar 

här även det engelska begreppet för att förtydliga varifrån begreppet employer branding kom-

mer ifrån. 

4.2 Employer branding 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att skillnaden mellan att arbeta med sitt varumärke; branding 

och att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke; employer branding, är att det förstnämnda syftar 



 

19 
 
 

till att utveckla produkten och varumärket medan det sistnämnda syftar till att visa upp företaget 

som en bra arbetsplats. Backhaus och Tikoo (2004, s. 502) definierar employer branding som 

följer: ”...as the process of building an identifiable and unique employer identity, and the em-

ployer brand as a concept of the firm that differentiates it from its competitors.” Författarna ser 

alltså employer branding som en process vilken leder till att företaget kan särskilja sig från 

konkurrenterna. Berthon, Ewing och Hah (2005, s. 153) är inne på samma spår då de skriver att 

employer branding är ”...[the] sum of a company’s efforts to communicate to existing and pro-

spective staff that it is a desirable place to work”. Båda dessa källor menar att målet med em-

ployer branding är att bygga något som gör att potentiell arbetskraft väljer just deras företag. 

Även Shaker och Ahmed (2014) har i sin definition av employer branding med att företaget ska 

framställas som en bra arbetsplats vilket även Berthon et al. (2005) har.  

Shaker och Ahmed (2014, s. 53) definierar employer branding så här: ”the process of portray-

ing an image of the firm to its prospective employees in the labor market as ʼa great place to 

workʼ ”. Sullivan (2004, s. 1) menar att employer branding är ”...a targeted, long-term strategy 

to manage the awareness and perceptions of employees, potential employees, and related stake-

holders with regards to a particular firm” vilket påminner om det sätt på vilket marknadsförare 

arbetar med sitt varumärke, fastän gentemot sina kunder. Även Backhaus (2016, s. 1) nämner 

parallellen mellan employer branding och branding när författaren skriver att ”Employer brand-

ing applies marketing techniques to the process of recruiting and retaining employees”. 

Enligt Parment och Dyhre (2009) består employer branding av tre olika delar vilka är att attra-

hera, rekrytera samt behålla anställda. Att arbeta med employer branding innebär alltså att 

marknadsföra företaget till potentiella samt nuvarande arbetstagare (a.a.).  

4.2.1 Intern employer branding 

Begreppet employer branding kan delas in i intern och extern employer branding (Sengupta, 

Bamel & Singh, 2015; Backhaus & Tikoo, 2004). Författarna menar att extern employer bran-

ding syftar till att locka nya talanger till organisationen medan intern employer branding syftar 

till att skapa värde för de redan anställda (a.a.; Foster, Punjaisri & Cheng, 2010).  

Gaddam (2008) menar att anställda numera byter arbete oftare än man gjorde tidigare. Tidigare 

bytte anställda arbete två till tre gånger under sin karriär medan anställda numera byter arbete 

betydligt oftare än så. Författaren menar att arbetsgivare försöker motverka denna trend genom 

att arbeta med intern employer branding för att få sina anställda att identifiera sig med arbets-

givarvarumärket och därmed stanna. Att arbeta med intern employer branding menar Gaddam 
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(2008) vara en god affär eftersom den bland annat leder till engagemang och lojalitet hos de 

anställda, vilket i slutänden påverkar företagets lönsamhet. 

Backhaus och Tikoo (2004) använder en modell för att illustrera employer branding (figur 1). 

Den nedre raden i modellen visar den del av employer branding som riktar sig till nuvarande 

arbetskraft, det vill säga; intern employer branding.  

 

Figur 1. Employer branding framework (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Som synes i den nedre delen av modellen är målet för det interna employer branding-arbetet 

produktiva anställda (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare visar modellen att intern employer 

branding påverkar organisationens identitet och kultur. Författarna menar att intern employer 

branding skapar en huvudsaklig tillgång; employer brand loyalty, eller på svenska; lojalitet till 

organisationens arbetsgivarvarumärke. Enligt författarna kan organisationens identitet skapa 

denna lojalitet. En organisations identitet består av den kognitiva bild som organisationsmed-

lemmarna har av organisationen. Författarna menar även att anställda kommer att identifiera 

sig med organisationen om de finner organisationens identitet attraktiv eller unik. Employer 

branding stärker organisationsidentiteten och den leder i sin tur till en lojalitet till arbetsgivar-

varumärket (a.a.). Denna lojalitet menar författarna även bidrar till anställdas produktivitet. 

Foster et al. (2010) menar att de anställda själva måste uppleva god service för att kunna ge 

företagets kunder god service. Författarna menar vidare att effektiv intern employer branding 

är ovärderligt för att företaget ska kunna leverera varumärkets löfte. Som vi tidigare nämnt 

menar Lai et al. (2017) det är en utmaning att flytta utomlands för att arbeta och att arbetsgiva-

ren ansvarar för att stötta den anställde för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, vilket 

även är avgörande för den anställdes trivsel.  

4.2.2 Extern employer branding 

Backhaus och Tikoo (2004) visar även i övre delen av sin modell i figur 1 ovan att extern em-

ployer branding påverkar de potentiella anställdas associationer till arbetsgivarvarumärket som 
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i sin tur skapar en bild av arbetsgivaren. Denna bild, eller arbetsgivarvarumärkesimage som 

Backhaus (2016) kallar det, består enligt författaren av instrumentala samt symboliska element 

vilka i sin tur beskriver hur potentiella anställda uppfattar en arbetsgivare. De instrumentala 

elementen består av objektiv information om hur det är att arbeta i företaget (a.a). Författaren 

menar att de instrumentala elementen är vad företaget erbjuder i form av förmåner, löner eller 

arbetstider. Författaren beskriver att de symboliska elementen består av faktorer som har sär-

skild betydelse för en potentiell anställd. Exempel på symboliska faktorer är att en anställd 

värderar den prestige som en anställning medför eller att den anställde upplever ett socialt god-

kännande genom att vara anställd på företaget (a.a). 

 

4.3 Attraktivt arbete 

Åteg och Hedlund (2011) menar att attraktivt arbete består av forskning angående vad som gör 

att anställda väljer att ansluta sig till en organisation, varför de är motiverade i arbetet samt 

varför de väljer att stanna där. Attraktivt arbete handlar därför om tre delar; organisationers 

förmåga att (1) locka nya anställda, (2) få dem att bli engagerade samt (3) att behålla anställda. 

Åteg (2006, s. 4) definierar ett attraktivt arbete som; ”...ett arbete som väcker positiv uppmärk-

samhet och genom sina goda egenskaper, ger positiva upplevelser, även på lång sikt och med 

närmare erfarenheter”. Vidare skriver Åteg (2006) att det är särskilt viktigt att utforma ett 

attraktivt arbete inom områden där det råder brist på personal.  

Åteg, Hedlund och Pontén (2004) har utvecklat en modell som de menar kan utgöra en grund 

till att utveckla attraktiva arbeten, där de illustrerar faktorer som de identifierat i sin studie för 

att kunna förklara vad som utgör ett attraktivt arbete (figur 2). Författarna har utformat modellen 

i form av ett träd vilket är uppdelat i tre dimensioner. Varje dimension innehåller i sin tur olika 

kategorier som förklarar de olika kvaliteterna respondenterna i deras studie har uppgivit som 

viktiga för att de ska uppleva ett arbete vara attraktivt (a.a). Dessa tre dimensioner benämner 

författarna som attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt attraktiva arbetsförhål-

landen.  
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Figur 2. Attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) 

Den första dimensionen vilken är attraktivt arbetsinnehåll beskriver precis som namnet antyder 

vad arbetet innefattar och hur det genomförs, alltså vad det är den anställde gör under sin tid på 

arbetet (Åteg et al., 2004). Den andra dimensionen benämner författarna som arbetstillfreds-

ställelse och den innefattar kategorier som förklarar vad den anställde upplever att arbetet bidrar 

med. Den tredje och sista dimensionen benämner författarna som attraktiva arbetsförhållanden. 

Denna dimension innehåller kategorier som är gemensamma för alla på en arbetsplats och är 

därmed inte nödvändigtvis beroende av vissa arbetsuppgifter eller utav de anställdas upplevelse 

att utföra dem (a.a). Totalt innehåller Åtegs et al. (2004) trädmodell 22 olika kategorier som 

beskrivs närmare, i korthet nedan (tabell 3). 
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Tabell 3. Specificering attraktivitetsattribut (Åteg et al., 2004) 

Andersson, Gunnarsson, Hedlund och Rosén (2017) skriver om unga personers syn på attraktivt 

arbete. Författarna menar att en av de mest väsentliga uppgifterna inom en organisation som 

strävar efter att överleva och utvecklas är att rekrytera samt behålla anställda. För att lyckas 

med detta skriver författarna att organisationer måste skapa en attraktiv arbetssituation vilket är 

möjligt genom att se till att de anställda är delaktiga och engagerade i arbetet. Författarna kallar 

detta för attraktivt arbete och definierar det som; ”Attractive work has been defined as a job 

position which an individual wants, where the employee experiences job stability and where 

employee identification and dedication are fostered” (s. 56).  

Attraktion för potentiell arbetskraft menar Åteg och Hedlund (2011) delvis består av de karak-

tärsdrag arbetet i sig har såsom arbetsuppgifter, arbetstid samt lön, det vill säga det som kallas 

attraktivt arbetsinnehåll i Åtegs et al. (2004) figur ovan (figur 2). Dessa variabler menar Åteg 

och Hedlund (2011) är viktigare för den arbetssökande än variabler i själva rekryteringen. Dock 

är även sättet man väljer att rekrytera på en viktig del i att attrahera nya anställda. Författarna 

skriver att ansökandeattraktion kan definieras som att få potentiella kandidater att se på organi-

sationen som en bra plats att arbeta. Denna definition liknar Berthons et al. (2005) definition av 

vad employer branding syftar till är då de skriver att employer branding är summan av ett före-

tags ansträngningar att kommunicera till potentiella anställda att företaget är en önskvärd plats 

att arbeta på. 
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Aboul-Ela (2016) skriver att något anställda värderar är att organisationer ser till de anställdas 

välbefinnande, att de anställda erbjuds möjligheter för karriärutveckling samt att organisationen 

har ett positivt rykte och en bra lönsamhet.  

4.3.1 Att behålla anställda  

Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez (2001) skriver att forskare sökt besvara frågorna 

varför stannar anställda hos arbetsgivaren samt varför lämnar anställda arbetsgivaren. För-

fattaren menar vidare att forskningen har kommit fram till att om anställda får andra jobbalter-

nativ så väljer de att stanna hos arbetsgivaren om de är nöjda med arbetet och är engagerade i 

organisationen, men väljer att lämna arbetsgivaren om de inte är det. 

Andersson et al. (2017) betonar vikten av att lyckas med att behålla anställda. Om organisat-

ioner lyckas med att behålla anställda är det möjligt för dem att hålla nere sina rekryterings-

kostnader, att se till att produktionen inte avbryts, göra kunderna nöjda samt att få en god av-

kastning (a.a). Författarna menar att en faktor som kan bidra till att anställda väljer att stanna 

på arbetsplatsen är om den anställde upplever att denne tillhör företaget. Detta menar författarna 

är möjligt genom att kommunicera utvecklingsmöjligheter, kultur och andra fördelar som åter-

finns inom organisationen. Författarna väljer att lyfta fram några fler faktorer som påverkar 

attraktiviteten i ett arbete och dessa benämns som; arbetstillfredsställelse, stressfaktorer samt 

deltagande i organisationen. Åteg (2006) skriver även att lärande är en del av ett gott arbete. 

Om värdefulla anställda väljer att lämna arbetsgivaren får detta flera negativa konsekvenser för 

företaget, bland annat i form av kostnader för nyrekrytering, minskad produktivitet och minskad 

lönsamhet (Åteg & Hedlund, 2011). Författarna skriver bland annat om en teori som har använts 

i forskningen för att undersöka hur man behåller anställda som kallas the behavioural model 

och kärnan i denna teori är att missnöje leder till att anställda lämnar arbetsgivaren. Vidare 

skriver författarna att de två främsta anledningarna till att anställda lämnar arbetsgivaren är 

missnöje samt andra jobbmöjligheter. 

4.3.1.1 Job embeddedness 

Ytterligare en teori Åteg och Hedlund (2011) skriver om som kan vara användbar då man un-

dersöker varför anställda stannat hos eller lämnat arbetsgivaren kallas job embeddedness, som 

talar om hur starka den anställdes band till arbetet, organisationen och gemenskapen är. Job 

embeddedness är enligt Mitchell et al. (2001) ett verktyg med hjälp av vilket man undersöker 

anställdas anledningar till att stanna hos arbetsgivaren. Job embeddedness tar hänsyn till tre 
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olika slag av faktorer vilka är (1) den anställdes band till människor, team och grupper, (2) den 

anställdes föreställningar av hur väl de passar in i arbetet, organisationen och samhället, samt 

(3) vad de anställda säger att de skulle behöva ge upp om de lämnade sitt arbete, menar förfat-

tarna. Med hjälp av dessa faktorer kan man undersöka hur starka band en anställd har till sitt 

arbete och om denne sannolikt kommer att stanna kvar hos eller lämna arbetsgivaren om denne 

ställs inför ett annat jobbalternativ (a.a).  

4.3.1.2 Realistic job preview  

Åteg och Hedlund (2011) skriver även om realistic job preview (härefter refererad till som RJP) 

som en användbar teori för att undersöka varför anställda valt att stanna hos eller lämna arbets-

givaren. Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att RJP innebär att företag ser till att blivande 

anställda får en överskådlig och ärlig bild av det arbete som de söker. Även Templer, Tay och 

Chandrasekar (2006, s. 158) skriver om vikten av RJP och definierar begreppet som; ”...the 

presentation of accurate, favorable, and unfavorable job-related information to job candida-

tes”. Earnest et al. (2011) skriver att RJP består av program, material och eller presentationer 

som ger ansökanden en realistisk och balanserad bild av arbetet. Med balanserad bild menar 

författarna att den ansökande informeras om både positiva och negativa aspekter av arbetet. 

Även Backhaus och Tikoo (2004) skriver om vikten av att både negativ och positiv information 

framgår om det tilltänkta arbetet. Författarna skriver även att organisationer som arbetar med 

RJP minskar sin personalomsättning, bidrar till att de anställdas tillit till organisationen ökar 

samt reducerar risken för att den anställde ska uppleva sin roll i arbetet som otydlig. En realist-

isk bild av arbetet kan även påverka den anställdes bild av organisationen positivt (Earnest et 

al., 2011). 

4.3.1.3 Det psykologiska kontraktet 

Även det psykologiska kontraktet är en teori som är relaterar till att behålla anställda, menar 

Åteg och Hedlund (2011). Sengupta et al. (2015) menar nämligen att ett sätt att skapa förtroende 

hos den anställde är att uppfylla dennes psykologiska kontrakt, vilket Rousseau (2001) menar 

innebär att uppfylla det den anställde tror att de överenskomna villkoren mellan två parter är. 

Detta innebär alltså inte nödvändigtvis att parterna delar samma syn på vad det psykologiska 

kontraktet innebär, eftersom detta är subjektivt (Åteg & Hedlund, 2011). Även Backhaus och 

Tikoo (2004) skriver om det psykologiska kontraktet och menar att detta kontrakt är en del av 

rekryteringsfasen av employer branding eftersom ett meddelande till en potentiell anställd i en 

rekrytering kan utgöra början på dennes psykologiska kontrakt. 
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Buckley et al. (2002) menar att företag kan ha en tendens att överdriva organisationens positiva 

egenskaper inför potentiell ny arbetskraft. Backhaus och Tikoo (2004) skriver att det är viktigt 

att organisationer är noggranna i sitt arbete med employer branding och vid nyanställning inte 

lovar den anställde mer än de kan leva upp till eftersom det bidrar till att minska risken att det 

uppstår brott mot det psykologiska kontraktet. Earnest et al. (2011) menar att en anställd som 

vid anställningstillfället fått en ärlig bild av arbetet är mindre benägen att anse att det psykolo-

giska kontraktet har brutits. Ett brott mot det psykologiska kontraktet innebär att de anställda 

inte upplever att organisationen levt upp till deras förväntningar (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Vidare beskriver författarna att det har visat sig finnas ett positivt samband mellan detta brott 

och minskad arbetsglädje, minskad organisatorisk tillit och minskade arbetsprestationer hos de 

anställda. Åteg och Hedlund (2011) skriver att anställda som upplever att det psykologiska kon-

traktet har brutits reagerar med minskat engagemang, intention att lämna samt att lämna arbets-

givaren. 
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5. DISKUSSION  
 

 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet från intervjuerna och sätts i relation till teorin. Diskussionen 

har delats in i tre rubriker utifrån studiens respektive frågeställningar. 

 

 

 

5.1 Hur väl anser de anställda att löftena man fått vid anställning infriats? 

Samtliga respondenter förutom Läkare 3 uppger vid intervjuerna att de löften som arbetsgivaren 

givit dem har infriats vilket tyder på att de har fått en realistisk bild av arbetet i samband med 

anställning. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är det viktigt att förmedla en ärlig bild av arbetet 

när det kommer till nyanställning, vilket författarna benämner som realistic job preview. Ge-

nom att lyfta fram både positiva och negativa aspekter av arbetet ökar chanserna att arbetsgiva-

ren kan hålla de löften som förmedlats till den anställde, vilket Earnest et al. (2011) menar 

påverkar hur den anställde trivs med sitt arbete.  

Buckley et al. (2002) menar att företag kan tendera att överdriva de saker som är positiva med 

företaget till potentiell arbetskraft. Läkare 3 uttrycker särskilt hur Lt Dalarna har betonat att det 

är en omställning att flytta till ett nytt land för att arbeta. Att Lt Dalarna har uttryckt sig på detta 

vis tolkar vi som att de verkar ha haft intentionen att förmedla en mer rättvis bild till den an-

ställde och därför inte enbart förskönat situationen.  

Läkare 3 uppgav dock att dennes handledning har varit bristande och förklarar vidare att bra 

handledning i arbetet var ett av de löften som utlovades. Respondenten uppgav även att ett löfte 

som fanns vid anställningen var att de skulle få åka på en internationell kongress vilket visade 

sig vara ett löfte arbetsgivaren inte kunde hålla av ekonomiska skäl. Respondenten har dock har 

förståelse för att de ekonomiska medlen inte alltid räcker till men betonar att det är tråkigt att 

det löftet inte kommer att uppfyllas. Backhaus och Tikoo (2004) menar att ett meddelande till 

en potentiell anställd i rekryteringsfasen kan vara början på dennes psykologiska kontrakt. Ett 

brutet löfte menar Backhaus och Tikoo (2004) innebär ett brott mot det psykologiska kontraktet, 

vilket enligt författarna innebär att den anställde upplever att organisationen inte har levt upp 

till sina löften. Åteg och Hedlund (2011) menar att anställda reagerar med minskat engagemang 
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i arbetet, intention att lämna samt att lämna arbetet om de upplever att det psykologiska kon-

traktet har brutits.  

De respondenter som rest hit med respektive och/eller familj, det vill säga samtliga responden-

ter förutom Läkare 2 och Läkare 3, uppger att ett löfte från Lt Dalarna var att även de övriga i 

familjen skulle bli erbjuden hjälp i någon form, exempelvis med att finna ett arbete. Dessa löften 

uppger respondenterna har infriats.  

Alla respondenter förutom Sjuksköterskan uppger att ett av löftena som utlovades i samband 

med anställning var att det fanns möjlighet till utveckling på Lt Dalarna, bland annat genom 

vidareutbildning. Dessa respondenter uppger att detta löfte har infriats och att det finns många 

möjligheter till utveckling. De poängterar att möjligheten att få ST-tjänst var något många upp-

levde som mycket positivt. Vi tolkar detta som att det finns möjlighet till lärande i arbetet på Lt 

Dalarna, vilket Åteg (2006) menar utgör en del av innehållet i ett gott arbete.  

Samtliga respondenter uppger att ett löfte i samband med anställning var att de skulle erbjudas 

att delta på en språkkurs för att lära sig svenska och detta löfte har enligt respondenterna infriats. 

De poängterar hur mycket de värderar den språkkurs som de erbjudits i samband med anställ-

ningen och att den varit mycket värdefull eftersom respondenterna betonar att språket var en 

stor utmaning med att flytta till Sverige. De respondenter som deltog på språkkursen, vilket var 

alla förutom Läkare 3, betonar att det visade sig vara mer än bara än språkkurs för att den 

dessutom innehöll ett lärande om den svenska kulturen. Respondenterna berättar att det visade 

sig att kursen höll mycket hög kvalitet och att språkläraren hade ett roligt sätt att lära ut på vilket 

vi tolkar som att de är nöjda med den språkkurs de har erbjudits. Läkare 2 uttrycker på ett starkt 

sätt att språkkursen är avgörande för hela den internationella rekryteringen på Lt Dalarna. Samt-

liga respondenter förutom Läkare 4 uppger att språket var en utmaning när de kom till Sverige 

och betonar att det var viktigt att språkkursen fanns. Detta samt det tidigare nämnda uttalandet 

från Läkare 2 tyder på att språkkursen varit mycket viktig för respondenterna. Lai et al. (2017) 

menar att arbetsgivaren har ett ansvar att stötta den anställde i dennes inträde på arbetsmark-

naden och att detta är avgörande för den anställdes trivsel och det verkar som att språkkursen 

har varit en del i denna viktiga stöttning av de anställda.  

Läkare 3 uttryckte till och med att denne uppskattat språkkursen även fast denne inte deltog på 

kursen. Respondenten förklarade nämligen att denne upplevde det som tryggt att veta att Lt 

Dalarna erbjuder den hjälpen och att de har förståelse för att man inte kan språket på en gång i 
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samband med flytt. Det förefaller tydligt att språkkursen har varit mycket viktigt löfte för samt-

liga respondenter. Earnest et al. (2011) menar att en realistisk bild av arbetet vid anställning 

ökar chansen att de anställde vill stanna hos arbetsgivaren. 

Sjuksköterskans förvåning över att löftena från arbetsgivaren hållits, tyder på att denne inte 

förrän vid intervjutillfället, reflekterat över att löftena infriats. Att som arbetsgivare informera 

om att löftena infriats, för att försäkra sig om att de anställda lagt märke till detta, skulle bidra 

till en positiv bild av arbetsgivarvarumärket. Även då man försöker locka nya anställda kan Lt 

Dalarna med fördel betona att de faktiskt uppfyller sina löften till sina anställda.  

5.2 Vad i arbetet på Landstinget Dalarna anser de anställda vara attraktivt? 

I en bransch där det råder brist på arbetskraft, vilket det som vi tidigare nämnt gör hos Lt Da-

larna, menar Åteg (2006) att det är ännu viktigare än vanligt att arbetet är attraktivt.  

Samtliga respondenter i denna studie redogjorde i sina respektive intervjuer för vad ett attraktivt 

arbete är för dem. Nedan finns en figur (figur 3) i vilken vi har delat in respondenternas svar om 

vad som för dem utgör ett attraktivt arbete, under de tre kategorier som Åteg et al. (2004) menar 

tillsammans utgör ett attraktivt arbete. De svar som inte fanns med i författarnas modell har vi 

ändå valt att placera in i de kategorier där de passar in bäst.  

  

Figur 3. Respondenternas svar i Åtegs et al. (2004) modell om attraktivt arbete 
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Som synes i figuren har respondenterna i denna studie nämnt färre attribut i kategorin arbets-

tillfredsställelse i Åtegs et al. (2004) modell. Detta skulle kunna bero på det sättet vi ställde 

frågan eller också tyda på att dessa värden är mindre viktiga för respondenterna. Att de flesta 

nämnda attribut har med attraktiva arbetsförhållanden att göra förefaller naturligt efter att ha 

intervjuat respondenterna, detta eftersom samtliga av dem vid flera olika tillfällen under inter-

vjun vurmar för goda arbetsförhållanden. Vi tolkar det även som att en anledning till detta kan 

vara att arbetsförhållandena var en stor anledning till varför många av respondenterna valde att 

flytta till Sverige. 

När vi upprepade för respondenterna vad de hade svarat att ett attraktivt arbete skulle innehålla 

och sedan frågade dem om deras nuvarande arbete innehåller desamma, visade det sig att det 

var få av attributen som de inte upplevde sig ha i sitt arbete. Alla respondenter förutom Läkare 

3 och Läkare 4 ansåg att deras arbete innehöll samtliga attribut som de tidigare angett.  

Åteg och Hedlund (2011) skriver om teorin om job embeddedness vilken förklarar hur starka 

band den anställde har till arbetet. Författarna tar upp tre olika faktorer som förklarar hur troligt 

det är att en anställd stannar kvar hos eller lämnar arbetsgivaren om denne får ett annat jobber-

bjudande. Författarna skriver att den första av dessa faktorer innefattar vilka band de anställda 

har till andra människor, team och grupper. Samtliga läkare tar upp socialt umgänge med kol-

legor som attraktivt och detta kan därför vara någonting som just läkare anser vara extra viktigt. 

Läkarna uppger att de har ett gott socialt umgänge med sina kollegor i sina nuvarande arbeten. 

Samtliga respondenter från Land 2 tar upp en god relation med sin chef som viktigt och flertalet 

av dessa respondenter har uttryckt att det i hemlandet råder ett hårt klimat mellan anställda och 

chefer varför man kan anta att de tar upp detta på grund av att det är något de saknat i hemlandet. 

Den sista av dessa tre faktorer handlar om vad de anställda skulle behöva ge upp om de lämnade 

sitt arbete. De flesta respondenter uppger att de saknade flera saker i sitt arbete i hemlandet och 

av den anledningen kom att flytta hit. Detta kan tolkas som att tröskeln till att respondenterna 

skulle bestämma sig för att lämna Lt Dalarna för att återvända till sitt hemland, bör vara hög. 

Dock skulle respondenterna kunna söka sig ett annat arbete i Sverige där arbetssituationen är 

liknande och därmed skulle inte tröskeln bli lika hög för respondenterna att lämna arbetsgiva-

ren. Vi ser det inte som någon överraskning att anställda i bristyrken ofta tar upp hur viktig 

arbetsmiljön är, inte minst i ljuset av Åtegs et al. (2006) kommentar om att just detta är extra 

viktigt i den situationen. 
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Det är tydligt att respondenterna anser att attraktiva arbetsförhållanden är viktigt, vilket är en 

dimension som ingår i Åtegs et.al (2004) modell, för att ett arbete ska vara attraktivt. 

I Åtegs et al. (2004) modell finns dimensionen attraktiva arbetsförhållanden och bland dessa 

har respondenterna i denna studie mest frekvent tagit upp det som i modellen & (figur 2 & tabell 

3) kallas relationer, ledarskap samt lön. Dock har ledarskap varit det attribut i denna dimension 

som respondenterna ägnat mest tid till att prata om vilket tyder på att det är ett av de attribut 

som är viktigast för dem. Även relationer har visat sig vara centralt i respondenternas syn på 

vad som utgör ett attraktivt arbete. Lön har dock inte betonats lika mycket men ändå nämnts 

som något attraktivt. I dimensionen attraktivt arbetsinnehåll i Åtegs et al. (2004) modell nämner 

respondenterna utbyte av kunskap, utvecklingsmöjligheter, utbildningsmöjligheter samt intres-

sant arbete. Dessa attribut finns inte med i modellen men relaterar nära till det som i modellen 

kallas tankearbete vilket författarna definierar som att kognitiv verksamhet ingår i arbetet. Alla 

respondenter förutom Läkare 4 tar upp utvecklingsmöjligheter och utbildningsmöjligheter som 

attraktivt vilket därför verkar viktigt för dem. Dimensionen arbetstillfredsställelse i Åtegs et al. 

(2004) modell berörs inte av respondenterna. Kategorierna i denna dimension verkar inte lika 

viktiga för respondenterna som kategorierna i de andra två dimensionerna. 

När frågan ställdes till respondenterna angående om dessa attribut faktiskt finns på deras nuva-

rande arbetsplats svarade samtliga respondenter att de flesta attribut man nämnt finns i respek-

tive arbete. Detta tolkar vi som att Lt Dalarna lyckas bra med att skapa ett attraktivt arbete för 

just dessa anställda. Dock kan det tänkas rimligt att respondenterna kom att tänka på attributen 

utifrån hur deras nuvarande arbetssituation ser ut, då de ställdes frågan Vad tycker du att ett 

arbete ska innehålla för att det ska vara attraktivt för dig?. Detta gör att denna slutsats inte når 

en lika god trovärdighet som vi hade önskat men vi anser den ändå så signifikant att vi inklu-

derar denna i studien.  

Tandläkaren i denna studie nämner anställningstrygghet mycket frekvent i sin intervju medan 

även Sjuksköterskan och Läkare 4 nämner detta ett mindre antal gånger. I Tandläkarens hem-

land var det svårt att få en trygg anställning och Tandläkaren betonar att denne uppskattar möj-

ligheten hos sin nuvarande arbetsgivare att kunna planera för en framtid eftersom denne numera 

har en tillräcklig inkomst varje månad. Andersson et al. (2017) definierar ett attraktivt arbete 

bland annat som då den anställde upplever jobbstabilitet vilket vi tolkar är i princip detsamma 

som anställningstrygghet. Att anställningstrygghet är så centralt för en respondent att denne tar 

upp detta mycket ofta under sin intervju tyder på att detta är det attribut i den anställdes arbete 
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som denne anser är mest attraktivt och detta har alltså även visat sig vara relativt viktigt för fler 

av respondenterna.  

Ett attribut som enligt Andersson et al. (2017) bidrar till ett attraktivt arbete, som Läkare 4 tar 

upp flertalet gånger, är vikten av deltagande i organisationen. Författarna menar att det är viktigt 

att de anställda är engagerade och deltagande i organisationen för att de ska vilja stanna. Läkare 

3 och Läkare 4 uttrycker missnöje av olika anledningar. Läkare 3 är måttligt besviken över de 

löften som inte har hållits, nämligen att denne har fått bristande handledning och att inte få åka 

på den internationella kongressen som utlovades i samband med anställning. Läkare 4 uppger 

att denne önskar att få vara med och påverka i organisationen vilket inte är fallet idag. Detta 

missnöje som dessa två respondenter uttrycker verkar dock inte tillräckligt starkt för att de 

skulle välja att lämna arbetsgivaren.  

Aboul-Ela (2016) menar att anställda bland annat uppskattar att arbetsgivaren erbjuder sina 

anställda utvecklingsmöjligheter samt att organisationen har god lönsamhet. Även Åteg (2006) 

menar att lärande är en del av ett gott arbete. Enligt samtliga respondenterna i denna studie 

erbjuder Lt Dalarna goda utvecklingsmöjligheter och respondenterna uttrycker sig på ett 

mycket positivt sätt angående dessa möjligheter. Det är tydligt att respondenterna upplever att 

arbetet är mer attraktivt på grund av att det finns möjlighet att utvecklas eftersom de uttrycker 

uppskattning angående detsamma. Läkare 2, Läkare 3 samt Läkare 4 uttrycker att Lt Dalarnas 

ekonomiska situation är ett problem. Läkare 4 är besviken på de nedskärningar som genomförts 

medan Läkare 3 förstår att situationen inte går att förändra snabbt och Läkare 2 menar att detta 

inte påverkar själva arbetssituationen för denne. Detta tyder på att respondenterna skulle upp-

skatta en förbättrad ekonomisk situation och att den situation som idag råder påverkar de an-

ställda.  

5.3 Vad har de anställda för bild av Landstinget Dalarna som arbetsgivare och vad 

har format denna bild? 

Enligt informanterna arbetar inte Lt Dalarna med employer branding än, men kommer att starta 

upp detta arbete samt inom kort. Dock menar Backhaus (2016) att alla arbetsgivare har ett ar-

betsgivarvarumärke även om man inte aktivt arbetar med employer branding.  

Enligt Ambler och Barrow (1996) består ett arbetsgivarvarumärke av de fördelar ett arbete ger 

den anställde samt de fördelar denne associerar med arbetsgivaren. För att förtydliga vad för-

fattarna menar är det alltså inte bara de fördelar den anställde faktiskt ges genom sitt arbete som 

påverkar arbetsgivarvarumärket utan det påverkas även av de fördelar den anställde associerar 
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med arbetsgivaren. Som vi tidigare nämnt uttryckte Läkare 3 en fördel som denne associerar 

med arbetsgivaren men inte själv tagit del av då denne berättade hur positivt det var att inter-

nationellt rekryterad vårdpersonal erbjuds en gratis språkkurs på plats. Det faktum att respon-

denten associerar denna fördel med Lt Dalarna indikerar att respondenten, åtminstone i den 

aspekten, ser positivt på arbetsgivarvarumärket.  

På olika sätt gav samtliga respondenter uttryck för att fördelarna de getts i arbetet, på ett positivt 

sätt, har påverkat deras bild av Lt Dalarnas arbetsgivarvarumärke. Läkare 3 klart och tydligt 

hur denne känner en tillgivenhet till Lt Dalarna och Läkare 2 menar att Lt Dalarna är dennes 

enda val av arbetsgivare i det fall att denne stannar kvar i Sverige. Ett framgångsrikt arbete med 

intern employer branding kan enligt Gaddam (2008) få till följd att de anställda börjar identifi-

era sig med arbetsgivarvarumärket och därmed välja att stanna kvar i organisationen längre. 

Detta kan tyda på att Läkare 2 samt Läkare 3 åtminstone har börjat identifiera sig med arbets-

givarvarumärket. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) skapar ett bra internt employer branding-

arbete lojala anställda vilket dessa två respondenter uttrycker att de är. Det kan även vara så att 

Läkare 2 och Läkare 3 till och med identifierar sig med organisationen och om så är fallet skulle 

detta tyda på att de två respondenterna finner Lt Dalarnas organisation attraktiv eller unik, ef-

tersom detta är vad Backhaus och Tikoo (2004) menar är orsakerna till att man identifierar sig 

med en organisation. Andersson et al. (2017) menar att anställda väljer att stanna på företaget 

om de upplever att de tillhör företaget, vilket vi tolkar som att Läkare 2 och Läkare 3 tycker att 

de gör.  

Sjuksköterskan uttrycker vid flertalet tillfällen hur denne blev förvånad och glatt överraskad då 

arbetsgivaren infriade alla löften de gett i samband med anställning och även Läkare 2 var över-

raskad över detta och uttrycker att det faktum att arbetsgivaren hållit sina löften upplevs ovan-

ligt eftersom det inte brukar vara så i Land 2. Dessa två respondenter kommer båda från Land 

2 vilket förklarar varför deras svar angående löften är liknande. Earnest et al. (2011) menar att 

en realistisk bild av arbetet kan påverka den anställdes bild av organisationen positivt. Eftersom 

dessa respondenter uttrycker att de är positivt överraskade att arbetsgivaren har hållit sina löften 

har de anställda fått en realistisk bild av arbetet i samband med anställning.  

Över lag uttrycker samtliga respondenter i denna studie att de har en positiv bild av arbetsgiva-

ren. Denna positiva syn på arbetsgivarvarumärket kan komma att påverka framtida internation-

ella rekryteringar då Lt Dalarna, enligt informanterna, använder sig av redan internationellt re-

kryterade anställda för att rekrytera nya. Enligt en artikel i Läkartidningen använder sig de flesta 

landsting av redan internationellt rekryterad personal för att rekrytera nya (Ström, 2015). 
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Enligt Backhaus och Tikoo (2004) formas potentiella anställdas bild av arbetsgivarvarumärket 

av instrumentala samt symboliska faktorer. Dessa faktorer är en del i en organisations externa 

employer branding (a.a.). Författarna ger exempel på instrumentala faktorer som exempelvis 

kan vara förmåner, lön, eller arbetstid. Några exempel på sådana faktorer i studiens resultat är 

att Läkare 2 blev lovad bra arbetstider och Läkare 4 att gå ner i arbetstid då hon fick barn vilket 

innebär att deras bild av Lt Dalarnas arbetsgivarvarumärke till viss del har formats av dessa 

faktorer. Dock är detta den bild de hade innan anställningen och kan ha ändrats sedan dess. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
 

I detta avsnitt förs studiens slutdiskussion som svarar på studiens syfte. 

 

 

I denna studie har vi ämnat beskriva de orsaker som ligger till grund för att anställd vårdpersonal 

vid Landstinget Dalarna, som rekryterats internationellt, har valt att stanna kvar hos arbetsgi-

varen. Flera potentiella orsaker har kunnat identifieras.  

Lt Dalarnas egen språkkurs har visat sig vara oerhört viktigt för att de anställda skulle vilja 

komma till Sverige men även för deras första tid hos arbetsgivaren. Fyra av sex stycken respon-

denter har deltagit i språkkursen och samtliga uttrycker sig mycket positiva till både kursen och 

språkläraren. En av respondenterna uttrycker till och med att språkkursen är avgörande för hela 

den internationella rekryteringen. En av respondenterna som inte har gått Lt Dalarnas språkkurs 

uttrycker sig ändå mycket positivt angående densamma eftersom bara vetskapen om att den 

fanns bidrog till dennes trygghet. Tillhandahållandet av en egen språkkurs har gett responden-

terna en positiv bild av arbetsgivaren redan från start. Eftersom det svenska språket är avgö-

rande för att den anställde ska komma in i och utföra sitt arbete anser vi att språkkursen inte 

bara varit avgörande för deras beslut att komma till arbetsgivaren, utan även bidragit till att de 

ska ha velat stanna hos arbetsgivaren. 

Respondenterna från Land 2 uttrycker på olika sätt vikten av att ha ett gott ledarskap i form av 

chefer och eftersom relationen mellan chefer och anställda i Land 2 enligt respondenterna ofta 

är ansträngd finner vi inte detta överraskande. Dock verkar det som att ett gott ledarskap kan 

vara en viktig orsak till att de anställda väljer att stanna, eftersom majoriteten av respondenterna 

betonar detta.  

De flesta respondenter uttrycker att relationer med kollegor är viktigt för dem och att de även 

har detta i sina nuvarande arbeten. Teorin om job embeddedness poängterar att relationer är 

viktigt för att de anställda ska vilja stanna hos arbetsgivaren och det kan därför vara troligt att 

de anställda är mindre benägna att lämna arbetsgivaren på grund av att de har goda relationer 

med sina kollegor. 

Alla respondenter förutom en utrycker att de uppskattar möjligheten till utveckling i sitt arbete, 

bland annat genom utbildning, vilket dessa respondenter även uppger att de har i sitt nuvarande 
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arbete. Möjligheten till utveckling hos Lt Dalarna är alltså uppskattat och då en så stor andel av 

respondenterna tar upp detta kan det vara en anledning till att anställda väljer att stanna hos 

arbetsgivaren.  

Om nyanställda får en realistisk bild av arbetet är chansen större att de väljer att stanna hos 

arbetsgivaren än om de får en felaktig bild. De allra flesta respondenter i studien uppger att de 

löften som utlovades i samband med anställning har infriats, det vill säga att de givits en real-

istisk bild av arbetet. Även de löften som Lt Dalarna har gett de anställdas respektive har infri-

ats. Det faktum att de flesta löften infriats kan därför bidra till att de anställda vill stanna hos 

arbetsgivaren. Att göra anställda och potentiella anställda uppmärksamma på att man som ar-

betsgivare håller sina löften förstärker arbetsgivarvarumärket. Därför kan Lt Dalarna med för-

del lyfta fram det faktum att löftena har infriats, som en del i sitt framtida employer branding-

arbete. 

Samtliga ovan nämnda potentiella orsaker till att anställda vill stanna hos arbetsgivaren, föru-

tom relationer, bör även ha påverkat respondenternas syn på Lt Dalarnas arbetsgivarvarumärke 

positivt. Denna positiva bild av arbetsgivarvarumärket kan i sin tur bidra till att de anställda 

väljer att stanna.  

I denna studie har vi, enligt syftet, beskrivit vilka orsaker det finns till att anställd vårdpersonal 

vid Landstinget Dalarna som rekryterats internationellt har valt att stanna kvar hos arbetsgiva-

ren. De orsaker vi identifierat var, som vi skrivit ovan; språkkurs, gott ledarskap, relationer med 

kollegor, möjlighet till utveckling, en realistisk bild av arbetet och en positiv bild av arbetsgi-

varvarumärket.  

De orsaker vi i studien kommit fram till har varit viktigast, för att studiens respondenter ska ha 

velat stannat hos arbetsgivaren, kan visa sig vara viktiga även för andra anställda vid Lt Dalarna, 

men även vid andra landsting. Vår förhoppning är att denna studie kan ge en indikation på vad 

Sveriges övriga landsting behöver tillhandahålla sina anställda för att de ska vilja stanna hos 

arbetsgivaren och därmed stärka deras internationella rekrytering. 
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7. KÄLLKRITIK 
 
 

I detta avsnitt redogörs för studiens källkritik och förslag till vidare forskning ges. 

 

 

 

Denna studies resultat kommer från endast sex respondenter vilket gör att vårt resultat inte blir 

lika tillförlitligt som det hade blivit med ett större antal respondenter. En annan svaghet i studien 

är att endast tre länder representeras bland respondenterna. Att få svar från fler nationaliteter 

skulle ha kunnat ge studien en ytterligare bredd. Det är exempelvis värt att lägga märke till att 

de viktiga attribut som respondenterna nämner ofta är sådana attribut som de saknat i sina re-

spektive hemländer. Därför skulle ett större antal nationaliteter i resultatet antagligen resultera 

i att fler viktiga attribut uppmärksammades i studien. Vi har dock varit medvetna om detta då 

vi analyserat studiens resultat och lagt märke till landspecifika samband.  

En ytterligare svaghet med studien är att vi inte har ställt frågan till respondenterna som berör 

den andra faktorn, av tre, i teorin arbetsinbäddning. Om vi hade ställt frågan om denna faktor 

till respondenterna hade vi kunnat få mer utförlig information om detta.  

Vår intention var att försöka nå en jämn fördelning mellan respondenternas olika yrkesgrupper. 

Om fler anställda hade haft möjlighet att ställa upp på intervju hade vi gärna sett till att få en 

spridning när det gäller vilka länder de representerar eftersom det nu var fyra personer av sex 

som kom från samma land. Det faktum att läkarna dock blev överrepresenterade i studien kan 

ha en negativ inverkan på tillförlitligheten eftersom det skulle kunna vara så att läkare får större 

förmåner än sjuksköterskor och tandläkare då vi antar att de över lag kan ha en högre status än 

sjuksköterskor och tandläkare. Något som skulle ha kunnat bidra till ett mer tillförlitligt resultat 

hade varit om vi hade intervjuat två respondenter från respektive yrke, eftersom det kan vara så 

att svaren från respondenter inom samma yrke kan vara liknande. Vi har därför försökt tänka 

på detta då vi har analyserat resultatet. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie är småskalig behövs vidare forskning i ämnet. Förutom att genomföra 

liknande studier på andra landsting anser vi att det vore intressant att undersöka om det finns 

någon skillnad mellan varför internationellt rekryterad vårdpersonal och vårdpersonal som har 

rekryterats i Sverige, har valt att stanna hos arbetsgivaren.  
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att göra om denna studie fast från ett nytt perspek-

tiv, nämligen att undersöka varför internationellt rekryterad vårdpersonal som valt att inte 

stanna vid Landstinget Dalarna har valt att lämna arbetsgivaren. På detta sätt får man ett resultat, 

inte bara från de som är mest positiva till arbetsgivaren, utan denna gång även från de som är 

mest negativa till densamma. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE  

 

Inledande frågor  

Kan du berätta lite om dig själv? 

Vad arbetar du med och hur länge du arbetat på Lt Dalarna? 

 

Huvudfrågor 

Varför sökte du dig till ett arbete i Sverige? 

Hur kom det sig att du valde att arbeta för just Lt Dalarna? 

Gjorde/sade Lt Dalarna något speciellt som gjorde att du blev positiv till att komma hit? 

Vad hade du för förväntningar på Lt Dalarna som arbetsgivare, när du först kom till Sverige? 

Har verkligheten motsvarat de förväntningarna? 

Vad hade du för bild av Lt Dalarna som arbetsgivare innan du blev anställd? 

Hur är din bild nu, är den likadan eller har den förändrats? 

Hur såg löftena från arbetsgivaren ut, vad blev du lovad? 

Stämde löftena överens med verkligheten? 

Om du rest hit med respektive/familj. Har de då fått den hjälp de blivit lovade? 

Fick du tillräckligt med information om arbetet innan du började arbeta hos Lt Dalarna? 

Vilka utvecklingsmöjligheter sade Lt Dalarna att det fanns? 

Upplever du att du har fått några av dessa utvecklingsmöjligheter? 

Trivs du med ditt arbete? 

Vad ska ett arbete innehålla för att det ska vara attraktivt för dig?  

Tycker du att ditt nuvarande arbete innehåller dessa saker?  

Tycker du att Lt Dalarna är en bra arbetsgivare?  

Ser du en framtid på Lt Dalarna?  

Finns det något du tycker att Lt Dalarna som arbetsgivare kan förbättra?  

Vad var den största utmaningen med att flytta till och börja arbeta i Sverige? 

Fick du bra hjälp av Lt Dalarna med det? 

Hur tyckte du att språkutbildningens utformning var?  

Blev du erbjuden någon hjälp att lära dig om den svenska kulturen vid anställning?  
  



 

 
 

BILAGA 2. INFORMATIONSBREV  
 
”Hej!  

 

Vi heter Ida Ågren Larsson och Linda Bride och vi studerar sista terminen på ekonomprogram-

met vid Högskolan Dalarna. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om vårdpersonal 

som kommit hit från andra länder för att arbeta och vi kontaktar därför dig. 

 

Vi vill undersöka hur det är för vårdpersonal från andra länder att komma in i arbetet på Lands-

tinget Dalarna. Vi undrar t.ex. om arbetet blev som ni hade tänkt er, om det blev bättre eller 

sämre eller lika som ni trott. 

 

Vi söker nu 6 personer att intervjua som kommit till Sverige från andra länder för att arbeta 

inom vården. Du ska ha arbetat på Landstinget Dalarna i 2–5 år. Om du är intresserade av att 

ställa upp så kommer vi att träffas på Kompetenscentrum i Falun i max 1,5 tim för intervju. Vi 

kan hålla intervjuer under v.16 och v.17 (om möjligt helst v.16). Alla vi intervjuar får självklart 

vara anonyma men vi kommer att behöva spela in intervjun för att vi ska kunna få med allt som 

sägs. De svar du ger kan komma att påverka hur Landstinget Dalarna arbetar när de tar emot 

anställda från andra länder så tag chansen att påverka!  

 

Vi tycker att det vore spännande att höra hur du har upplevt att Landstinget Dalarna har hjälpt 

dig in i arbetet och skulle vara väldigt tacksamma om vi fick intervjua just dig! Svara gärna på 

detta mail med namn och mobilnummer så skickar Anette det till oss så att vi kan kontakta dig. 

Vill du kan du redan i mailet skriva förslag på dag och tid.  

 

Ha en bra dag!  

 

MVH/ Ida och Linda ”  

  

 

 


