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Sammanfattning  
Bakgrund 
En bransch där det i nuläget syns ett ökat behov av personal är förskoleverksamheten, vilket 

bland annat beror på pensionsavgångar. Det är dock idag inte lika många som utbildar sig till 

förskollärare med konsekvensen att det råder personalbrist inom förskolan. Friskolereformen 

har också medfört att det råder en konkurrenssituation mellan kommunala förskolor och 

privata alternativ. Detta gör att det är betydligt viktigare för arbetsgivare att vara attraktiva, då 

de sökande kan ställa högre krav på både arbetsgivare och arbetsplats. Det finns alltså fler 

lediga jobb än det finns förskollärare. 

 

Syfte 
Syftet är att skapa kunskap om och förståelse kring hur förskollärarstudenter uttrycker att en 

attraktiv arbetsgivare bör vara och vilka faktorer de värderar högst vid val av arbetsplats och 

arbetsgivare. Syftet är också att undersöka hur kommunala arbetsgivare kan använda sig av 

Employer branding för att skapa en mer attraktiv arbetsplats och för att locka till sig 

nyutbildade förskollärare. 

 

Metod 
För att genomföra vår undersökning har vi valt en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning för datainsamling. 
 
Resultat 
Resultatet visar att samtliga faktorer värderas högt av förskollärarstudenter vid val av 

arbetsplats, samt vad en arbetsgivare bör erbjuda för att de ska vilja arbeta där. Mindre 

skillnader går dock att utläsa, bland annat värderades utvecklingsmöjligheter och relation till 

arbetskamrater högst medan pedagogisk inriktning värderades något mindre. 
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INLEDNING 
Samhällsdebatten i dagens Sverige präglas av den lågkonjunktur som råder, inte bara i 

Sverige utan även i resten av världen. Trots lågkonjunkturen och en alltmer ansträngd 

arbetsmarknad finns det fortfarande jobb att söka och oberoende av att sysselsättningen 

minskar finns det fortfarande bristyrken. Därför är det en angelägen politisk fråga att genom 

aktiva åtgärder ansvara för att företag inte ska hindras från att växa och utvecklas på grund av 

att det inte finns tillräcklig tillgång på arbetssökande med rätt kompetens. Att erbjuda 

arbetslösa konkreta åtgärder som leder till arbete måste prioriteras för att få en mer balanserad 

arbetsmarknad (Nilsson, 2008). Inom många yrkesområden på arbetsmarknaden förutspås ett 

ökat rekryteringsbehov de närmsta 5 till 10 åren. Brist på arbetskraft kommer att bli ett 

växande problem bland annat på grund av stora pensionsavgångar som förstärks av att 

utbildningsdimensioneringen inte alltid stämmer överens med behoven på arbetsmarknaden 

(Gustavsson & Strannefors, 2013:5). Bristande matchning på arbetsmarknaden är ett problem 

som innebär att människor går arbetslösa i onödan. För att förbättra matchningen kan man 

exempelvis öka antalet platser på utbildningar till bristyrken eller erbjuda vidareutbildning för 

exempelvis vissa inom vården att bli antingen sjuksköterskor eller läkare som båda är 

bristyrken. Vidareutbildning kan vara ett sätt att minska varsel och samtidigt fylla behovet att 

kvalificerad personal till bristyrken.  

 

Arbetslöshetsnivåerna inom de pedagogiska yrkena är generellt sett mycket låga. Det är dock 

viktigt att påpeka att det finns stora skillnader mellan de olika yrkeskategorierna inom 

området samt mellan nyexaminerade studenter och icke nyexaminerade. Störst brist råder det 

bland förskollärare och den demografiska utvecklingen påverkar behovet av personal på 

långsikt. (Gustavsson & Strannefors, 2013:29). En kombination av att det pedagogiska arbetet 

i förskolan har förstärkts och att det föds fler barn har lett fram till en ökad efterfrågan på 

utbildade förskollärare. På många håll i Sverige är det idag dock svårt att rekrytera 

förskollärare, vilket bland annat beror på att det utbildas för få förskolelärare (Feldt & 

Färnsten, 2012:18). Att det utbildas för få förskollärare kan bero på att det finns ett bristande 

intresse hos befolkningen att utbilda sig till just detta yrke. Därför anser vi att det är viktigt att 

höja statusen på förskolläraryrket men även för andra bristyrken. Inom förskolverksamheten 

har satsningar gjorts för att främja detta bland annat, krav på utbildad personal och 

pedagogiskinriktning, men även åtgärder som högre lön och bättre arbetsförhållanden borde 

prioriteras för att få fler att söka sig till yrket.  

  

Bristen på förskollärare kommer leda till att konkurrensen om utbildade förskollärare blir stor 

för förskolor runt om i landet. För att kunna konkurrera om kvalificerad personal krävs det en 

ansträngning från arbetsgivarna. Employer branding är en åtgärd som är relevant i frågan och 

som något av en trend i dagens samhälle. Employer branding handlar om att organisationer 

och företag måste skapa sig ett varumärke för att kunna marknadsföra sig på arbetsmarknaden 

som en attraktiv arbetsplats. Detta för att få människor att vilja söka arbete och arbeta kvar på 

arbetsplatsen. 

 
BAKGRUND 
En bransch där det i nuläget syns ett ökat behov av personal är förskoleverksamheten, vilket 

bland annat beror på pensionsavgångar. Det är dock idag inte lika många som utbildar sig till 

förskollärare med konsekvensen att det råder personalbrist inom förskolan. Från 2012 finns 

det dessutom ett legitimationskrav för att arbeta som förskollärare, vilket innebär att 

personalbristen inte kan täckas upp av övrig personal inom förskoleverksamheten. 

Friskolereformen (1992) har medfört att det råder en konkurrenssituation mellan kommunala 
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förskolor och privata alternativ. Detta gör att det är betydligt viktigare för arbetsgivare att vara 

attraktiva, de sökande kan ställa högre krav på både arbetsgivare och arbetsplats. Det finns 

alltså fler lediga jobb än det finns förskollärare.  

 

Begreppet employer branding är något man lätt förknippar med den privata sektorn, men på 

en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är det viktigt även för kommuner att arbeta med att 

stärka sitt varumärke för att attrahera kompetent personal. 

 

I och med att utbildningsreformen det fria skolvalet infördes 1992 underlättades samtidigt 

möjligheterna att starta friskolor. Under 1990-talet genomfördes dessutom ett flertal andra 

reformer, bland annat flyttades barn- och skolbarnomsorgen in i skolsektorn, den nya 

skolformen förskoleklass startade upp, grundskolans läroplan anpassades till förskoleklass 

och skolbarnomsorg och en ny läroplan infördes för förskolan. Även lärarutbildningen 

ändrades under denna period (Lundgren, 2002:240). 

 

Allvin (2011) betonar att det höga tempot och den kontinuerliga utvecklingen i dagens 

samhälle medför att det ställs högre krav och ansvar på den enskilda individen att upprätthålla 

och utveckla sin kunskap. Hen måste vara tillgänglig för och svara upp mot den efterfrågan 

som råder på arbetsmarknaden (Allvin 2011:10,17). Det är säkert många i vårt samhälle som 

kan hålla med Allvin om att det är den enskilda individen som måste ta ansvar för sin 

kompetensutveckling. Sett ur ett arbetsgivarperspektiv blir dock konsekvensen av bristen på 

utbildade förskolelärare att både kommunala och privata förskolor på något sätt måste arbeta 

med åtgärder, för att dels attrahera nya medarbetare men också för att bevara sin nuvarande 

personal. Även kvaliteten inom verksamhetsområdet kan komma att bli lidande då det istället 

sätts in vikarier för att fylla bristen på personal. 

 

Hela det svenska utbildningssystemet har genomgått stora förändringar under de senaste två 

decennierna genom ett antal stora utbildningsreformer. För förskolans del har detta inneburit 

större fokus på barnens lärande, med konsekvensen att förskollärarens roll måste stärkas och 

att andelen utbildade förskollärare behöver öka. Fram till år 2019 kommer 29 000 

förskollärare att behöva rekryteras som en följd av ett ökat antal barn i förskoleåldern. Att 

kunna rekrytera 29 000 förskollärare fram till år 2019 kommer dock bli problematiskt då det 

under flera år varit för få som utbildar sig till förskollärare. Enligt SKL (Sverige kommuner 

och Landsting) krävs det flera insatser för att möta det kommande behovet av förskollärare 

som exempelvis fler platser på förskollärarutbildningen, fler sökande till utbildningen, bättre 

möjligheter för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare samt bättre marknadsföring 

av förskoleyrket (Feldt & Färnsten, 2012:18). 

 

I och med att majoriteten av alla förskolor i Sverige är kommunala har vi valt att lägga fokus 

på en kommunal arbetsgivare, då vi anser det vara intressant att ta reda på hur kommuner kan 

utveckla employer branding. Den kommunala utbildningsorganisationen är en politiskt styrd 

institution som är förhållandevis trög i ett förändringsarbete. Marknadsfaktorer som t ex 

vinstintresse har inte varit en styrande faktor. Däremot ligger det en oerhörd press på rektorer 

att hålla budget likaså på verksamhetsområdetsnivå. 

 

Något som är aktuellt i debatten om arbetsmiljön på dagens förskolor är att 

rekommendationen från förskolverket om maxantal barn i en förskolegrupp har tagits bort. 

Från en rekommenderad gräns på 15 barn till fritt antal barn. Detta då skolverket anser att 

rekommendationen bara följs av mindre än hälften av alla förskolor runt om i landet. Istället 

ska man utgå från barnens bästa och grupperna ska konstrueras utifrån; personalens 
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kompetens, lokalernas storlek och miljöns utformning. Det handlar också om barngruppernas 

sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder. Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket 

säger; 
 

Det är viktigt att man följer upp kvalitén på förskolan. De som driver förskolor måste ta ansvar och utforma 

förskolan utifrån barnens bästa. Om förskolechefen inte har resurser för att åtgärda bristerna ska det signaleras 

till huvudmannen. 

 

Detta gör det viktigt att det sker en återkoppling mellan ansvarig för förskolan och 

förskolechefen och mellan förskolechefen och personalen (Lundqvist, 2013). Beslutet har 

väckt starka känslor i samhället och debatter kring hur vida detta är en bra lösning eller inte är 

igång. Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet är orolig att detta kommer leda till 

större barngrupper.  
 

Det här är inte alls bra. 15 barn per grupp har fungerat som ett stöd i diskussionen om kvalitet i förskolan. Om 

det nu visar sig att få följer rekommendationen, så sänder det ju fel signal att ta bort den, säger hon.  

 

Lärarförbundet stöttar inte ändringen som gjorts utan påpekar sin missnöjdhet gällande 

förändringen (Örstadius, 2013). 

 

Vi har uppmärksammat det aktuella behovet på arbetsmarknaden av utbildade förskollärare 

och vi kommer därför i den här undersökningen försöka skapa en helhetsbild av vad 

förskollärarstudenter värdesätter vid val av arbetsgivare och arbetsplats. 

 
SYFTE 
Syftet är att skapa kunskap om och förståelse kring hur förskollärarstudenter uttrycker att en 

attraktiv arbetsgivare bör vara, samt vilka faktorer de värderar högst vid val av kommande 

arbetsplats och arbetsgivare. 

 

Vilka egenskaper/faktorer hos kommande arbetsgivare betonas som viktiga av 

förskollärarstudenter? 

 

Finns det någon skillnad i åsikt beroende på ålder, tidigare erfarenheter och termin? 

 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi skapat följande hypoteser: 

 

Tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheten, ålder och termin har en påverkan på 

vilka faktorer förskollärarstudenter anser styrande vid val av arbetsplats.  

 

Tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheten, ålder och termin har en påverkan på 

vilka egenskaper förskollärarstudenter anser viktiga för en bra arbetsplats. 

 

Tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheten, ålder och termin har en påverkan på 

vilka faktorer förskollärarstudenter anser att en arbetsgivare bör erbjuda för att de ska vilja 

arbeta och trivas på arbetsplatsen. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Vi kommer att i det här avsnittet ta upp tidigare forskning som behandlar och belyser faktorer 

som inverkar på anställdas val av arbetsgivare.  

 
Faktorer som bidrar till val av arbetsgivare och arbetsplats 
Theandersson (2000) tar i sin avhandling upp olika faktorer i och utanför arbetet som kan 

inverka på löneanställdas inställning till arbete. Han fokuserar på tre olika fenomen varav de 

två första fenomenen har att göra med människors bindning till en anställningssituation, alltså 

vilka faktorer som är viktiga för benägenheten att påbörja, men även avsluta en anställning. 

Den tredje och sista faktorn Theandersson tar upp handlar om betingelserna för att anställda 

skall uppfatta sig som tillfredsställda med sin arbetssituation (2000:11). Studiens empiriska 

material som ligger till grund för avhandlingen kommer från ett forskningsprojekt finansierat 

av dåvarande Arbetsmiljöfonden. Det empiriska underlaget erhölls genom både intervjuer och 

enkätundersökningar. Intervjuerna berörde frågeställningar kring styrnings-, kontroll- och 

ledningsfrågor, men även belönings- och befattningsfrågor ingick. Enkäten, som utgjorde 

studiens huvudsakliga analysunderlag, behandlar de löneanställdas uppfattningar om sitt 

arbete och sin arbetssituation (Theandersson, 2000:39).  

 

Studien behandlar inga reella arbetsval utan hypotetiska sådana och den fokuserar på vilka 

faktorer i och utanför arbetssituationen som påverkar löneanställdas inställning till arbete 

(Theandersson, 2000:139-141). Theandersson avser att belysa betydelsefulla faktorer vid val 

av framtida anställning. Han lyfter bland annat upp faktorer som lön, intressanta och 

omväxlande arbetsuppgifter, att arbetet är av värde för andra människor, möjligheter att ta 

egna initiativ, möjligheter att påverka arbetsuppgifterna, möjligheter att lära sig nya saker, 

kamratskap, anställningstrygghet och fysisk arbetsmiljö (2000:55).  Ett av Theanderssons 

resultat var att lönen hade en större betydelse än övriga faktorer hos industrianställda arbetare 

jämfört med andra kategorier av anställda (2000:73), vilket överensstämmer med resultaten 

från till exempel Horngs (2009) och Robinsons (2012) studier. Det framkom i Theanderssons 

också att äldre oftare betonar lön och trygghet som viktiga faktorer, medan yngre mer betonar 

kamratskap och karriär. Samtidigt visade det sig att skillnaden mellan ålder i relation till 

övriga faktorer i de flesta fall var små och att likheterna egentligen var större än skillnaderna 

(2000:89). Theanderssons studie visade också att även yngre i lägre utsträckning än äldre 

ansåg att anställningstrygghet var en viktig faktor (2000:89). 

 

Enligt Robinson (2012) har man det senaste decenniet i USA haft stora problem med att det 

saknas kvalificerade lärare i skolsystemet, vilket innebär svårigheter med att uppfylla målet 

om en jämlik skola för alla elever. Detta har i sin tur lett till en ojämn fördelning av 

kvalificerade lärare mellan olika skolor. Orsaken till den rådande situationen har antagits bero 

på att de stora pensionsavgångarna inte fyllts upp av nyutexaminerade lärare, men på senare 

tid har det framkommit andra faktorer som bidrar till den ojämna fördelningen av 

lärarkompetens. Det har även visat sig att många nyutbildade lärare lämnar läraryrket inom tre 

år efter examen eller så flyttar de till andra mer attraktiva skolor. Flera forskare, bland annat 

Elfers, Plecki, & Knapp (i Robinson, 2012:295) visar att effekten av bristen på utbildade 

lärare blir ett avbrott i skolornas pedagogiska arbete och effektivitet. Det blir också ett avbrott 

i utbildningsprogrammen och det har en negativ inverkan på professionella relationer.  

 

Hancock (2008) (2009) visade att det under år 2008 och 2009 saknades 5000 utbildade 

musiklärare i USA. Både distrikt och skolor engagerar sig kontinuerligt i processen med att 

rekrytera de bästa lärarna, samtidigt som de arbetar för att behålla de mest effektiva lärarna de 

redan har. Allt för att möta det federala mandatet att utbilda varje elev med hjälp av 
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”högkvalificerade” utbildare (Guin, 2004). Robinson har i sin studie undersökt vilka 

anställningsfaktorer som musiklärare anser viktiga när de ska söka ny anställning:  

 
Not surprisingly, utility scores indicated preference for higher salaries to lower salaries, excellent 

administrative support to little administrative support, excellent resources to limited resources, excellent 

facilities to limited facilities, high program sustainability to low program sustainability, shorter commutes 

to longer commutes, and strong parental and community support to little parental and community support. 

Preservice music teachers also indicated a stronger preference to teach in suburban schools than in urban, 

rural, and private (both religious and nonreligious) schools (Robinsson, 2012:303).  

 

Även Horng (2009) har genomfört en studie, där 531 lärare från grundskolan (Kalifornien) 

ombads att välja mellan olika arbetsplatsegenskaper. Studiens resultat visade att lärare 

identifierar arbetsvillkor - särskilt skollokaler, administrativt stöd och klasstorlek- och 

lönenivå som betydligt viktigare än elevegenskaper när de söker arbete. 

 
When teachers choose a school or district in which to teach, in essence they are indicating their preference 

for specific employment conditions (e.g., salary, location, administrative support, student body 

composition). Schools with less favorable conditions have greater difficulty recruiting and retaining 

teachers and consequently have higher turnover rates than schools with more favorable conditions (Horng, 

2009:706) 

 

Hensviks (2012) studie av gymnasielärares lönesättning visar att både privata och kommunala 

lärarlöner har höjts i samband med privatiseringen av den svenska skolan, samtidigt är det så 

att lärarlönerna ligger lågt i jämförelse med andra yrken med motsvarande akademisk 

utbildningslängd. Internationellt (Rockoff, 2004; Hanushek et al., 2005) lyfts betydelsen av 

lärares kompetens för att det ska ske en positiv skolutveckling. Hensvik visar även i sin artikel 

att det finns en koppling mellan privatiseringen av skolan och lärares mobilitet och 

lönesättning. Kommunala skolor och förskolor konkurrerar med privata skolor om både elever 

och kvalificerade lärare vilket har tvingat kommunerna att marknadsföra sig på ett helt nytt 

sätt. Det är inte längre självklart att elever väljer närmsta skola, samtidigt är det så att de mest 

kvalificerade lärarna, på grund av de låga lönerna, flyr skolans värld och söker sig till andra 

branscher. (Thorén, 2012). Det är dock inte så att de privata skolorna betalar högre löner än de 

kommunala, på grund av vinstintresse pressas lönerna i många skolor som drivs av stora 

utbildningsbolag. Det kan till exempel vara så att pensionsavsättningar plockas bort från 

lönen, städning av lokaler tillförs lärares arbetsuppgifter eller att många lärare är 

visstidsanställda utan pensionsavsättningar och semesterersättning. Lärarlöner och 

lokalkostnader är den i särklass största kostnaden i driften av en skola (personlig 

kommunikation Charlotte Arkenback, 2012-12-16). Debatten om lärarlöner och elevers 

bristande skolresultat förs idag på flera samhällsnivåer och den senaste PISA-rapporten manar 

till nya reformer och insatser för att höja kvaliteten i den svenska skolan (PISA, 2012). 

 

Hensvik (2012) visar i sin studie att privata skolor skiljer sig markant ifrån kommunala skolor 

då det gäller rekrytering av nya lärare. De anställer inte alltid de formellt sett mest 

kvalificerade lärarna, men det finns en tendens till att de privata skolalternativen attraherar de 

skickligaste lärarna. Hensvik drar också slutsatsen att konkurrensen mellan privata och 

kommunala skolor lett till en ökad lönespridning mellan låg- och högkvalificerade lärare inom 

samma yrkeskategori. Det finns internationella studier (bl.a. Vedder & Hall, 2000; Medcalfe 

& Thornton, 2006) som, genom framförallt tvärsnittsdata, har undersökt effekterna på lärares 

löner efter införandet av privata gymnasieskolor. Hensvik ser brister i dessa studier avseende 

den insamlade empirin och tar som ett exempel upp Kirabo Jackson and Cowans studie 

(2009). De har studerat vilka effekter införandet av Charter school
1
 i North Carolina har haft 

                                                 
1
 Charter school är ett alternativt utbildningssystem med offentlig finansiering, men som har självstyre.  
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på skolors lärarkompetens. Även om deras resultat visar på ett tydligt samband mellan 

konkurrens och lärarkompetens, så menar Hensvik att en av studiens begränsningar är att 

ordna löneramar till stor del inverkar på kommunala skolors möjligheter att konkurrera om 

lärarkompetensen. I Sverige har vi numera individuell lönesättning för lärare, Hensvik har då 

sett möjligheten att genom sin studie visa vilka möjligheter kommunala gymnasieskolor har, 

att rekrytera och behålla de mest kvalificerade lärarna på en konkurrensbaserad marknad.  

 

Hensvik (2012) har använt sin empiri, som grundas på statistisk data, för att undersöka 

relationen mellan friskolereformen och lärarlöner i Sverige. Studiens urvalgrupp är alla 

gymnasielärare i Sverige som arbetade på gymnasieskolor mellan 1991 till 2006. Datan 

innehöll bland annat information om löner lärarbehörighet och lokala arbetsmarknadsregioner 

Förutom de vanliga demografiska förhållandena, så kopplade Hensvik lärarregistren till 

jämförbara register för militär mönstring avseende kognitiva och icke-kognitiva färdigheter 

för kohorter födda 1951 till 1980. På så sätt kunde Hensvik erhålla icke-värderad information 

om dessa färdigheter då testen genomfördes innan man började på lärarutbildningen. Hensvik 

drar utifrån studiens resultat följande slutsatser:  

 
First, private schools deviate substantially from public schools in their recruitment behaviour. Whereas 

private schools do not necessarily hire the most qualified teachers in terms of formal certification they do 

seem to attract teachers from the upper part of the skill distribution. In line with previous research, these 

findings suggest that the entry of private schools, with presumably stronger incentives to attract students, 

raise the demand for teacher characteristics not necessarily valued by traditional public schools. 

Second, the increase in local school competition is also associated with higher teacher salaries. This effect 

cannot be explained by compositional changes in the teaching pool and it remains when the sample is 

limited to public school teachers.... The effect is, first of all, twice as large for teachers entering the 

profession. One potential explanation is that these teachers have higher wage elasticity than incumbent 

teachers, which allows them to exploit the increased number of employers when negotiating over the entry 

wage (2012: 821). 

 

Enligt Horng (2009) är det ur ett samhällspolitiskt perspektiv en fördel om lärare prioriterar 

arbetsvillkor i högre grad än skolors elevunderlag, eftersom det är svårare att påverka eller 

förändra elevernas demografiska förhållanden. Lön och arbetsvillkor kan därmed bli viktiga 

konkurrensmedel för att dra skickliga lärare till segregerade bostadsområden med låga 

skolresultat. Ett exempel på hur man kan gå till väga är den nyligen genomförda lagförslaget i 

Kalifornien som innebär att en särskild tilldelning av resurser för att förbättra lärares 

arbetsförhållanden. Senatens lagförslag 1209 syftar till att minska hindren för att komma in på 

lärarutbildningen, samt att ge utbildning och stöd till nya lärare och incitament för erfarna 

lärare att vilja fungera som mentorer. Resultaten från Horngs (2009) studie tyder på att den 

politik som syftar till att förbättra arbetsförhållandena på traditionellt utsatta och ”besvärliga” 

skolor kan vara effektiva för att minska läraromsättningen. Samtidigt går det inte att utesluta 

betydelsen av lönenivå som ett incitament för att söka sig till lågstatusskolor. Horng drar 

också slutsatsen att det krävs mer forskning kring kostnader och förtjänster med att 

implementera alternativa strategier (Horng, 2009). 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Under den här rubriken kommer vi att beskriva teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för vår studie. 

 
Employer Branding 
Att uppfattas som intressant och attraktiv arbetsgivare är något som i dagens samhälle blir allt 

viktigare ur ett konkurrensperspektiv. Employer branding är ett begrepp som används av både 

företag och organisationer för att nå ut till den mest kvalificerade arbetskraften. Uttrycket kan 
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beskrivas som ett paket med fördelar en anställning innebär så som funktionella, ekonomiska 

och psykologiska, som i sin tur arbetsgivaren identifieras med. Det handlar om att som företag 

skapa och/eller förfina sitt varumärke och det man vill bli förknippad med utifrån olika 

aspekter så som exempelvis lön, förmåner, status och utvecklingsmöjligheter (Dyhre & 

Parment, 2012:10).  

 

Något som är viktigt när det gäller employer branding är att ledningen ser det som ett löpande 

arbetssätt som ska gå hand i hand med strategiarbetet i övrigt - att ha tydliga mål och visioner 

för vart organisationen är på väg - och vem som ska ta den dit (Dyhre & Parment, 2012:11). 

Det är viktigt att först ta reda på hur organisationen ser ut och vad den står för, innan man 

presenterar organisationen på arbetsmarknaden. Genom att visa upp den sanna sidan av 

organisationen kan man på så sätt attrahera ”rätt” arbetssökande (Dyhre & Parment, 2013:15). 

 

Inom employer branding talar man om att marknadskommunikation består av image, profil 

och identitet. Employer branding kan beskrivas som ett sätt att få dessa begrepp att överlappa 

varandra. Överlappning av image, profil och identitet innebär för organisationen ett 

sammanhållet intryck som överensstämmer inom företaget, men också utåt sett. En 

organisations identitet bygger på hur de som arbetar inom organisationen ser på den (Dyhre & 

Parment, 2013:26).  

 
Herzberg 
Herzberg (2008) hävdar att de som känner sig nöjda med sitt arbete ofta beskriver faktorer 

som är relaterade till själva arbetsuppgiften, det vill säga att de är duktiga på sitt jobb och ser 

möjligheten till att utvecklas professionellt. De som är missnöjda beskriver istället faktorer 

som inte hör till själva arbetet, utan till arbetsmiljön i stort och där individen anser sig arbeta i 

en orättvis och oorganiserad organisation. Herzberg delar upp faktorerna som påverkar 

motivation och tillfredsställelse i två kategorier. Den första kategorin benämner han som 

hygienfaktorer, som han ser som ett baskrav för att uppfylla en grundläggande känsla av 

tillfredsställelse. Hygienfaktorerna skapar alltså inte motivation utan påverkar enbart om 

personen känner sig nöjd med sitt arbete eller inte. Om hygienfaktorerna minskar till en nivå 

under vilken de anställda anser är acceptabel minskar också arbetstillfredsställelsen 

(Herzberg, 2008:113ff). 

 

Exempel på hygienfaktorer är: 

- Arbetsledning 

- Den fysiska arbetsmiljön 

- Arbetsförhållanden 

- Lön 

- Förmåner 

- Anställningstrygghet/tillsvidareanställning 

- Företagskultur 

- Fungerande sociala relationer 

 

Människan tenderar att dela in sitt liv i olika områden, där arbetet är ett av de viktigaste. För 

att uppfylla jobbtillfredsställelsen räcker det inte med att hygienfaktorerna, det vill säga att 

arbetsförhållandena är bra. Istället är det enbart utifrån belöning av arbetsprestationer som 

individen kan bli helt tillfredsställd. Dessa faktorer benämner Herzberg som 

motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer stödjer individens behov av självförverkligande och 

är mer inriktade på individens arbetsuppgifter och prestationer. 
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Exempel på motivationsfaktorer är: 

- Utmanande/intressanta arbetsuppgifter 

- Feedback och uppskattning vid bra prestationer 

- Att det man gör syns i organisationen 

- Ansvar och självständighet 

- Utvecklingsmöjligheter 

 

Kombinationen av hygien- och motivationsfaktor kan enligt Herzberg ge fyra olika utfall. 

Hög hygien och hög motivation är den ideala situationen där de anställda motiveras och trivs 

på sitt arbete. Hög hygien och låg motivation leder till att anställda är nöjda men är 

omotiverade och har lönen som motivationsfaktor. Om de anställda däremot har låg hygien 

och hög motivation är de motiverade och har utmanande och spännande uppgifter, men de är 

missnöjda med faktorer som arbetsförhållanden och lön. Den sista kombinationen av hygien- 

och motivationsfaktorer är låg hygien och låg motivation. Detta är den sämsta kombinationen 

då de anställda inte motiveras att arbeta och samtidigt är missnöjda med sitt arbete (Herzberg, 

2008:113ff).  

 
Vroom 
Vrooms (1964) förväntningsteori bygger på människors beslutfattande och förmåga att 

begränsa sina val detta då individen inte har möjligheten att samla in all tillgänglig 

information att grunda sitt val på. Som individ kommer man att nöja sig med att samla in 

information som räcker till ett val man känner sig tillfredsställd med. De val som vi gör kan 

kopplas samman med psykologiska händelser som sedan kan kopplas ihop med ett specifikt 

beteende. Om vi står inför att kunna välja en kombination av två variabler, menar Vroom att 

vi kommer välja dessa efter den indifferenskurva som vi har. Vi gör våra val till vår fördel så 

de maximerar indifferenskurvan, detta kallar Vroom för valence. Valence kan i sin tur 

beskrivas som tillfredsställelsen som infinner sig efter en genomförd prestation. Valence 

bygger på individens förväntningar, vid val som görs kommer hen förvänta sig att något ska 

hända. Här gäller det för arbetsgivaren att ta till vara på var och en av sina medarbetares 

förväntan, att guida varje enskild individ åt rätt håll och dit de vill. Lyckas arbetsgivaren med 

detta kan man utnyttja och ta till vara på de anställdas fulla kapacitet. Kombinationen av 

valence och förväntan kommer alltså styra individernas val. Detta gör att resultatet kommer 

bli den motivation man känner inför en uppgift eller ett val. Formeln som Vroom har skapat 

som bygger på detta, ser ur som följande: Valence + förväntan = motivation (Vroom, 

1964:29ff). 

 

Baskrav som styr din motivation att jobba och som bidrar till att du är nöjd med ditt arbete 

enligt Vroom är följande;  

 
Att få finansiell ersättning:  

Här talar Vroom om lön men även andra former av ersättning, till exempel 

pensionsförsäkringar och dylikt. Den finansiella ersättningen är ett baskrav oavsett hur bra du 

har det anser Vroom. Detta då han menar att individen måste uppleva att hen får rätt betalning 

för de uppgifter hen utför för att känna motivation. Lön är inte bara ett baskrav för att vilja 

arbeta, han har även konstaterat att lönen kommer ha stor betydelse för de flesta när det gäller 

hur nöjd man är eller kommer att vara med sitt arbete (Vroom, 1964:29ff). 

 
Att få tilldelat inspirerande uppgifter: 

Enligt Vroom behöver människan leva i en miljö där det finns möjlighet till ständig 

utveckling och nya utmaningar. Detta då de flesta människor inte kommer nöja sig med att 
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göra samma sak och på så sätt inte få någon stimulans i sitt arbete. Individerna kommer 

tröttna på att försöka hitta genvägar och vara lata. För att individen ska känna sig motiverad är 

det viktigt att den känner att den har en viss status i organisationen, att dennes arbete medför 

en position i organisationen som hen känner sig tillfredsställd med. Arbetsinnehållet ska 

stämma med individens färdigheter och möjligheter att utföra en arbetsuppgift. Får man inte 

chansen att göra klart en uppgift kan det uppstå en negativ känsla hos medarbetaren. Som 

anställd vill man ha möjlighet att kunna vara med och påverka det arbete man har och utför. 

Att ha utvecklande arbetsuppgifter är betydelsefullt för motivationen. 

 
Att få vara med att skapa service eller tjänster: 

Det är viktigt att man som individ känner en delaktighet i organisation man jobbar i och att 

organisationen gör något som samhället kommer att få nytta av.  

 
Att få vara en del av ett socialt nätverk: 

Att ha ett jobb innebär också att man ingår i en social aktivitet. De vill säga att individen 

kommer i kontakt med flera typer av sociala kontakter och ingår i ett antal sociala nätverk. 

Det finns studier som visat på att människan i vissa fall styrs av vilka sociala nätverk hon 

kommer att ingå i när man väljer jobb. Att känna delaktighet av interaktion i en arbetsgrupp är 

viktigt för att trivas på arbetsplatsen. Det är även viktigt att arbetsgruppen men även hela 

organisationen känner att alla har gemensamma mål och att företagets vision genomsyrar 

organisationen. Här kommer ledarskapet in, studier visar på att ledarskapet har en stor 

betydelse för att människan ska känna sig tillfredställd på sin arbetsplats. För att lyckas med 

att få alla att arbeta i samma riktning måste man ta hänsyn till individers olikheter och anpassa 

situationen efter dessa. 

 

Att få en social status: 

Att ha en plats i samhället som man trivs med och att vara en del av ett socialt nätverk kan ses 

som en motivationsdrivare. Att få en bra social status kan förknippas med att man uppnår sina 

behov med att synas i samhället. Detta gör att det är viktigt med ett jobb som kan kopplas 

samman med en viss status (Vroom, 1964:29ff). 

 
Kritiskt förhållningsätt till teorierna 
Employer branding är en strategi som främst används inom den privata sektorn, vilket innebär 

att konceptet inte är utformat i enlighet med de principer som styr offentlig verksamhet. 

Kommuner har inte ett vinstdrivande syfte, vilket privata företag har. För kommuner handlar 

det mer om att hålla sig inom ramarna för de budgetar som sätts upp. I och med en ökad 

privatisering av förskolor och skolor måste kommunen bli mer konkurrenskraftiga och 

marknadsföra sig för att attrahera nya och behålla befintligt anställda. Frågan är dock om 

företagen verkligen arbetar för att skapa en mer attraktiv arbetsplats eller om det bara är ett 

billigt sätt att skapa en image för att det ska se bra ut och på så sätt locka till sig de mest 

kvalificerade individerna.  

 

När det gäller Herzbergs tvåfaktormodell kan man fråga sig om det är så enkelt att dela upp 

faktorerna i hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Vi tror att vissa av hygienfaktorerna kan 

fungera som motivationsfaktorer i dagens samhälle. Lön, förmåner och bra 

anställningsförhållanden tror vi kan vara minst lika motiverande som ansvar och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Vi är också väl medvetna om när det gäller att det kan finnas fler bakomliggande faktorer än 

motivationsfaktorer, som påverkar de val vi gör. Bland annat har människors bakgrund en stor 
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inverkan liksom kön på de val individen står inför. Bourdieu (1986) beskriver dessa 

bakgrundsfaktorer i form av socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital. Ekonomiskt kapital 

kan tillexempel vara de tillgångar man har i pengar, fastigheter och mark. Kulturellt kapital är 

ett samlingsnamn för utbildning samt kunskaper inom musik, litteratur och konst. Exempel på 

socialt kapital är det nätverk av kontakter man har, inom bland annat familj, vänskapskrets 

och arbetslivet. Samtliga av dessa faktorer menar Bourdieu ligger till grund för de val man 

gör.  

 
METOD 
För att förstå och kunna förklara våra observationer samt styrka våra teorier, kommer vi ägna 

oss åt empiriskt arbete och datainsamling för att förena forskning och teori. Vår undersökning 

bygger på en deduktiv ansats, vilket innebär att vi utgår från teorier samt tidigare forskning. 

Detta med syftet att utifrån empiri pröva teorierna (May, 2001:47).  

 
Datainsamling 
För att genomföra vår undersökning har vi valt en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning för datainsamling. Anledningen till att vi valt att göra en kvantitativ 

undersökning är för att det är ett snabbt och billigt sätt att ta reda på hur ett stort antal 

personers uppfattningar och åsikter inom ett visst område (May, 2001:113). Genom en 

enkätundersökning kan man förklara och beskriva egenskaper eller åsikter hos en population 

genom användning av ett representativt urval (May, 2001:113). En enkätundersökning är i 

vårt fall relevant då vi vill få en bild av hur gruppen, förskollärarstudenter anser att en 

attraktiv arbetsgivare bör vara och vad de värderar när de väljer arbetsplats. 

Enkätundersökningen omfattar 100 respondenter. Svårigheten med enkätundersökningar är att 

formulera frågor som är relevanta i förhållande till studiens syfte. Det är också viktigt att 

begränsa antalet frågor då det finns en risk för att den som besvarar enkäten tröttnar och bara 

”kryssar på måfå” mot slutet, något vi känner till av egen erfarenhet. 

 
Urval 
Vi har gjort ett stratifierat slumpmässigt urval. Ett stratifierat slumpmässigt urval innebär att 

forskaren kan försäkra sig om att den grupp hen är intresserade av att undersöka, har full 

representation i urvalet. Det stratifierade slumpmässiga urvalet går till så att man först utför en 

indelning i olika strata utifrån vissa egenskaper, i vårt fall vilken utbildning de går, vilken 

termin samt ålder, för att sedan göra ett slumpmässigt urval inom dessa strata. På så sätt kan 

man styra urvalet och låta vissa egenskaper vara överrepresenterade som i vårt fall 

förskollärarstudenter (May, 2001:120).  

 

Respondenterna läser alla till förskollärare men är fördelade på olika årskurser, termin 3 och 

5. Önskvärt hade varit om vi endast hade haft sista års studenter som respondenter, då de snart 

ska ut i arbetslivet och antagligen har funderat mer kring framtida arbetsgivare och vad de 

värderar när de söker jobb. Detta var dock inte genomförbart då sista års studenterna är för få 

på Högskolan i Borås och dessutom har VFU (praktik) under perioden som vi måste få svar 

på vår enkät. Vi valde att dela ut enkäten till studenterna som läser termin 3 och 5, då vi tror 

att det kan finnas skillnader kring hur man tänker om arbetsgivare och arbetsplatser beroende 

på var man befinner sig i sin utbildning. Ålder anser vi är intressant att ha med då vi tror att 

det kan skilja sig i värdering av olika faktorer mellan yngre och äldre. Vi har dock inte aktivt 

försökt skapa en jämn fördelning mellan åldersgrupperna, utan jämfört ålder mellan de 

respondenter vi fick tillgång till. Vi tror att det hade varit intressant att ta med variabeln kön 

då det hade kunnat finnas skillnader mellan män och kvinnor i vad de värderar som viktigt vid 



13 

 

val av arbetsplats. Vi vald dock att bortse från kön på grund av anonymitetsskäl, då det endast 

är ett fåtal män som läser till förskollärare men även på grund av den snedfördelning vi hade 

fått i vårt resultat i förhållande till kön.  

 
Förstudie 
Eftersom vi inte har några tidigare erfarenheter inom ämnet och ville få en djupare förståelse 

för vad som är relevant att fråga om och inte, valde vi att genomföra en testintervju. 

Anledningen till att vi valde att göra en testintervju var för att vi ville ha möjligheten att ställa 

följdfrågor för att på så sätt kunna be intervjupersonen att utveckla sina svar. Genom att välja 

detta tillvägagångssätt bedömde vi att vi skulle få en större bredd och djup angående vilka 

frågeställningar som skulle kunna ge den information vi eftersökte. Utifrån resultatet av 

förstudien utformade vi därefter, enligt vår dåvarande uppfattning, en relevant enkät som inte 

innehöll några irrelevanta frågor (May 2001:128). I förstudien intervjuade vi en person som 

tidigare har arbetat som barnskötare inom förskoleverksamheten, men som nu studerade till 

förskollärare på Högskolan i Borås. Intervjun bestod av ett antal centrala teman: bakgrund, 

tidigare erfarenheter, val av förskola, samt vilka egenskaper/faktorer som var av betydelse 

när man sökte arbete eller arbetade på en förskola. Under dessa teman ställde vi ett antal 

specifika frågor, men i det stora hela lät vi intervjupersonen tala fritt kring ämnet. Vi kunde då 

skapa oss en bild av hur en attraktiv förskola kan se ut, hur en blivande förskollärare tänker 

kring val av arbetsplats och vad hen värderar hos en attraktiv arbetsgivare. I och med att vår 

förförståelse inom ämnet är begränsad, gav den öppna intervjun oss möjliga på vilka 

egenskaper som är avgörande för att en förskola ska ses som attraktiv eller inte. Exempel på 

dessa egenskaper är lokalernas utformning, antal barn i förskolegruppen och pedagogisk 

inriktning på förskolan. 

 

Utformning av enkät 
Med hjälp av den förståelse testintervjun gav oss samt de teorier och den tidigare forskning vi 

tagit del av, skapade vi en enkät som innehöll 31 frågor. Enkäten inleder med 

bakgrundsfrågor som ålder, vilken termin de läser och civilstånd. Detta för att skapa en 

trygghet hos respondenten inför de mer ämnesspecifika frågorna i enkäten. Dessa inledande 

frågor så som ålder och termin är viktiga för oss att få svar på då vi ställer dessa mot faktorer 

vi tror påverkar valet av arbetsplats för förskollärarstudenter. Vi hade i tanken vid 

utformningen av enkäten att ställa relevanta frågor och att formulera frågorna på ett tydligt 

och enkelt sätt, så att det i största möjliga mån är omöjligt att missförstå frågan. För de olika 

egenskaperna som påverkar val av arbetsplats, utformade vi en attitydskala 1-7 med 

ytterligheterna ”Inte viktigt” och ”Mycket viktigt”. Anledningen till att vi valde just sju steg 

på skalan, är för att vi ville ha ett neutralt svarsalternativ för de som saknar åsikt i frågan. 

Ytterligare en anledning till att vi valde att ha skalan 1-7 var för att vi ville kunna beräkna 

medelvärden och på så sätt kunna dra slutsatser om vilka egenskaper som är viktigast vid val 

av arbetsplats (May, 2001:132ff).  

 
Genomförande 
Pilotundersökning 
Vi genomförde en pilotundersökning för att säkerställa att enkäten gav svar på det vi ämnar 

undersöka men också för att se om det var några oklarheter när respondenterna skulle svara på 

enkäten. Att genomföra en pilotundersökning ger forskaren möjlighet att revidera enkätens 

utformning för att skapa en så valid och reliabel enkät som möjligt (May, 2001:128). Vid 

pilotundersökningen lät vi fem förskollärarstudenter svara på enkäten och även ge sina 

synpunkter på utformning, frågornas ordningsföljd och om de hade svårigheter att svara på 

enkäten. Detta gav oss möjligheten att göra ändringar i enkätens utformning. Exempel på 
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sådana ändringar vi gjorde var att tydligt påvisa att det fanns möjlighet att kryssa i fler än ett 

alternativ på vissa av frågorna och ändra skalan på svarsalternativen till att endast definiera 

ytterligheterna det vill säga siffrorna 1 och 7 för att kunna räkna ut och jämföra medelvärden. 

I övrigt ansåg våra svaranden att enkätens utformning och frågorna var ställda på ett tydligt 

och lättförståeligt sätt.  

 
Utdelning av enkäten 
För att få tillgång till våra respondenter, förskollärarstudenter, kontaktade vi studierektorn på 

förskollärarprogrammet som gav oss mailadresserna till de kursansvariga för respektive 

årskurs. En årskurs visade sig ha VFU (praktik) och dessa elever fick vi därför inte tillgång 

till. En kursansvarig lät oss komma till en föreläsning där vi fick tillgång till 57 studenter, 

termin 3 som alla svarade på enkäten. Vi började med att presentera oss och förklara vad vårt 

syfte är med undersökningen samt att enkäten är anonym och att den är frivillig att besvara. 

Det andra tillfället vi fick komma till var ett seminarium som studenterna i termin 5 hade. 

Studenterna satt indelade i mindre grupprum och vi gick runt till var och ett, där vi 

presenterade oss och förklara vårt syfte samt även här talade om att enkäten är frivillig att 

besvara samt anonym. Vi fick vid detta tillfälle in 43 enkäter vilket allt som allt gav oss 100 

enkäter och en någorlunda jämn fördelning mellan termin 3 och 5. Vi fick inget bortfall i 

enkäten då alla som deltog svarade på samtliga frågor. Anledningen till att vi valde att dela ut 

enkäten personligen är för att vi tror det leder till en högre svarsfrekvens än om vi skickat ut 

enkäten via mail eller post. Det var även lättare för oss att uppsöka en hel klass åt gången än 

att få tag på 100 studenters kontaktuppgifter. 

 
Validitet och reliabilitet 
Validitet mäter hur väl frågorna i enkäten speglar våra antaganden, teoretiska bakgrund och 

frågeställningar, samt huruvida frågorna ger oss meningsfulla svar på det vi vill undersöka. 

Validitet handlar om giltigheten i det vi mäter och frågar om och är det svåraste momentet i 

undersökningar (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010:104). I samband med utformningen 

av vår enkät tog vi hänsyn till vårt syfte och våra frågeställningar för att försäkra oss om att 

samtliga frågor svarar på det vi vill undersöka. Vi försökte i största möjliga mån även koppla 

våra frågor till den teoretiska referensram vi utgår från, för att sedan i diskussionen kunna 

göra jämförelser mellan studiens resultat och tidigare forskning och teorier. Vi genomförde 

även en pilotundersökning för att på så sätt kunna rätta till eventuella validitets- och 

reliabilitetsproblem innan vi delade ut enkäten till respondenterna.  

 

Reliabilitet svarar på hur vi mäter det vi ämnar undersöka. En hög reliabilitet innebär 

exempelvis att man delar ut enkäten vid två tillfällen och får samma svar. En bristande 

reliabilitet däremot kan bero på otydliga frågor och tvetydiga svarsalternativ (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen, 2010:104). Vi har i vår enkätundersökning valt att ställa 

standardiserade frågor för att minska risken för missförstånd och bortfall. Vi undvek att ställa 

öppna frågor då vi anser att det leder till att fler väljer att inte svara av bekvämlighetsskäl. 

Utdelning av enkäten skedde vid två tillfällen och båda gångerna i liknande miljöer under 

skoltid, för att minska risken för variationer i yttre påverkan.  

 
Etiska aspekter 
Det är viktigt att förstå att etiska frågor är av stor betydelse för att vi ska kunna bevara 

integriteten, ärligheten och legitimiteten, då värderingar och intressen ofta på ett omedvetet 

sätt styr forskningsprocessen (May, 2001:63). Enligt det Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet är det fyra punkter man bör ta hänsyn till vid forskning (Vetenskapsrådet 

2013): Informationskravet innebar att vi vid utdelande av enkäten presenterade oss själva och 
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berättade vilken skolan vi studerar vid och varför vi gör denna undersökning. Vi informerade 

även respondenterna om deras uppgifter i undersökningen och hur materialet skulle användas 

och presenteras, samt att det inte skulle användas i något annat än i forskningssammanhang. 

Samtyckeskravet innebar att vi talade om för respondenterna att enkäten var frivillig att 

besvara och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär 

att materialet vi har samlat in hanteras på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång till det. Att 

bevara våra respondenters anonymitet har varit viktigt för oss och vi har därför valt bort 

variabeln kön i vår undersökning, då det är färre män än kvinnor som studerar till 

förskollärare vilket hade kunnat leda till att männen blir lätta att peka ut. Nyttjandekravet 

innebär att det råmaterial vi har samlat in inte kommer lånas ut eller användas i något annat än 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2013). Vi kommer däremot dela med oss av rapporten till 

Borås Stad då de är intresserade av resultatet. Rapporten kommer även publiceras.  

 
Förförståelse 
Eftersom ingen av oss har tidigare erfarenheter av arbete inom förskoleverksamheten, hade vi 

heller inga förutfattade meningar eller förväntningar på vårt resultat av undersökningen. För 

att kunna skapa en enkät med relevanta frågor och hitta passande teorier till vår undersökning, 

genomförde vi därför en testintervju med en förskollärarstudent som hade erfarenheter av 

arbete på en förskola.  

 
Analysarbete 
Efter insamlingen av enkäterna, började vi att koda om materialet. Genom att koda materialet 

gav det oss en fördel sedan när vi skulle bearbeta materialet. Vi kodade materialet genom att 

ge varje svarsalternativ på enkäten en siffra, och ett exempel på detta är Ja = 2 och Nej = 1 

(Trots & Hultåker, 2007:122). Vi gav varje enkät ett löpnummer från 1-100, för att det skulle 

vara lättare skilja på varje enkät när vi förde in resultatet i SPSS, men även för att kunna gå 

tillbaka och dubbelkolla om något inte stämde. Då vi förde in materialet i SPSS allt eftersom 

det kom in fick vi en fördel, eftersom vi tidigt kunde ta fram frekvensfördelningar och på så 

sätt få en uppfattning om hur materialet ser ut, men även om det har uppstått några 

systematiska fel eller konstigheter i vår kodning (Trots & Hultåker, 2007:122). Analyserna av 

materialet gjorde vi i form av korstabeller där vi testade signifikansen med hjälp av chi2-test. 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010:197). Vi använde oss även av en mer beskrivande 

statistik för att kunna jämföra medelvärden. Vi valde att sätta variablerna ålder, termin och 

tidigare erfarenheter som oberoende variabler mot dem beroende variablerna, som vi delade in 

enligt: 

 

1. Påverkan på val av förskola/arbetsplats 

2. Egenskaper som är viktiga för en bra förskola/arbetsplats  

3. Vad arbetsgivare måste erbjuda för att attrahera och behålla anställda 

 

Vi insåg att alla frågor i enkäten inte tillförde något eller svarade på vårt syfte och valde 

därför att inte använda oss av alla i analysen av materialet. Vi kodade även om variabeln ålder 

från åldersgrupperna 18-23 år och 24-29 år till kategorin ”yngre” och åldersgrupperna 30-35 

år, 36-41 år och 42+ till kategorin ”äldre”. Detta gjorde vi då vi endast hade ett fåtal 

respondenter i de äldre åldersgrupperna (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010:73). 
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RESULTAT 
Det har funnits två syften med den här studien. Dels har det varit att skapa kunskap om och 

förståelse kring hur förskollärarstudenter uttrycker att en attraktiv arbetsgivare bör vara, och 

vilka faktorer de värderar högst vid val av arbetsplats och arbetsgivare. 

Det andra syftet är att undersöka hur kommunala arbetsgivare kan använda sig av Employer 

branding för att skapa en mer attraktiv arbetsplats och för att locka till sig nyutbildade 

förskollärare. I analysresultatet som presenteras nedan är de beroende variablerna: 

Stadsdel/område, Förskolans rykte, Egna åsikter och värderingar, Dokumentation, 

Pedagogisk inriktning, Relation till arbetskamrater, Spontana aktiviteter med barnen, 

Lön/löneutveckling, Utvecklingsmöjligheter och Tillsvidareanställning.  Medan Ålder, 

Tidigare erfarenhet och Termin är de oberoende variablerna. Genom analysarbetet har vi tagit 

fram ett antal teman: ”Faktorer som inverkar på förskollärarstudenters val av 

förskola/arbetsplats”, ”Egenskaper som är viktiga för att betraktas som en bra 

förskola/arbetsplats”, ”Vad arbetsgivare måste erbjuda för att attrahera och behålla anställda 

som presenteras i detta avsnitt”. 

 

Faktorer som inverkar på förskollärarstudenters val av 
förskola/arbetsplats 
I resultatet från vår analys kan man utläsa att de faktorer som vi undersökt som påverkar valet 

av förskola inte skiljer sig markant åt. Det finns dock en liten skillnad, förskollärarstudenter 

grundar främst sitt val av arbetsplats på sina “egna värderingar och åsikter” (M = 6,10, s = 

1,04), framför “förskolans rykte” (M = 5,56, s = 1,26) och “stadsdelen/området” som 

förskolan ligger i (M = 5,26, s = 1,55). Samtliga tre faktorer ansågs av förskollärarstudenterna 

påverka deras val av arbetsplats i stor utsträckning, då medelvärdena ligger högt på den 

sjugradiga skalan. Se Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Medelvärdesjämförelse av tre faktorer som påverkar val av arbetsplats. Medelvärdet kan variera 

mellan 1 till 7, där 7 är mycket viktigt. 

 
 

Betydelsen av stadsdel/område vid val av arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

I analysen har vi även undersökt om det finns samband mellan tidigare erfarenheter av arbete 

inom förskoleverksamheten och vad som påverkar studenternas val av arbetsplats/förskola. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan dem som har tidigare erfarenheter av 

förskoleverksamhet och de som inte har detta när det gäller betydelsen av stadsdel/område (p 

= 0,094). Av de som har erfarenheter av arbete inom förskolan är det dock något fler som 

anser att förskolans placering är viktig jämfört med de som inte har någon tidigare erfarenhet. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

Stadsdel/område

Förskolans rykte

Egna värderingar och åsikter
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Termin 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan dem som läser termin 3 och de som läser termin 5 i 

värderingen av förskolans placering vid val av arbetsplats (p = 0,370). Resultatet av 

jämförelsen visar dock att stadsdel/område är viktigare för de som läser termin 5 där 34,9 % 

har angett 7 (det vill säga som anser att det är mycket viktigt) jämfört med 19,3 % av dem 

som läser termin 3. Av de som läser termin 3 är det en högre andel som svarat 1-3, vilket 

innebär att de anser att det är mindre viktigt med i vilken stadsdel/område förskolan ligger i 

jämfört med de som läser termin 5. 

 

Ålder 

Jämförelsen mellan yngre och äldre visar inte heller på någon signifikant skillnad gällande 

stadsdel/områdets betydelse vid val av förskola (p = 0,363). Spridningen i resultatet ser 

ungefär likadan ut bland de yngre och äldre. I det stora hela anses stadsdel/område som viktigt 

vid val av arbetsplats, cirka en fjärdedel av de båda grupperna har angett 7 det vill säga som 

anser att det är mycket viktigt.  

 
Betydelsen av förskolans rykte vid val av arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

I jämförelsen mellan de som har tidigare erfarenheter av arbete inom förskoleverksamheten 

och de som inte har tidigare erfarenheter, finns det ingen signifikant skillnad i åsikt vad gäller 

förskolans rykte vid val av arbetsplats (p = 0,752). I båda grupperna har majoriteten av 

respondenterna svarat 6 och 7, vilket innebär att de anser att förskolans rykte är en viktig 

faktor. 

 

Termin 

Jämförelsen mellan de som läser termin 3 och de som läser termin 5 i deras påverkan av 

förskolans rykte visar inte på någon signifikant skillnad (p = 0,316). Även i denna jämförelse 

anser majoriteten av respondenterna att ryktet är viktigt när de väljer vilken förskola de vill 

arbeta på.  

 

Ålder 

Inte heller i jämförelse mellan åldersgrupperna finns det någon signifikant skillnad när det 

gäller påverkan av förskolans rykte vid val av arbetsplats p = 0,280. I båda grupperna har 

majoriteten svarat 6 eller 7, det vill säga som anser att det är viktigt eller mycket viktigt, vilket 

innebär att både de yngre och de äldre anser förskolans rykte är viktigt vid val av arbetsplats. 

Dock kan man utläsa att förskolans rykte är något viktigare bland de äldre än bland de yngre.  

 
Betydelsen av egna åsikter och värderingar vi val av arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenheter och egna åsikter/värderingar visar på en signifikant skillnad mellan de 

som har och de som inte har tidigare erfarenhet inom förskoleverksamheten när det gäller 

betydelsen av egna åsikter och värderingar val av arbetsplats (p = 0,024). I resultatet går det 

utläsa att av dem som inte har några tidigare erfarenheter har 37,5 % angett värdet 7 (det vill 

säga att det är mycket viktigt), medan endast 12,5 % angett värdet 2. Bland dem som har 

tidigare erfarenhet inom förskoleverksamheten är det hela 44,6% som angett 7 på skalan och 

inga som angett en siffra lägre än 3.  
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Termin 

I jämförelsen mellan termin och egna åsikter finns det ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna (p = 0,661). Knappt hälften av både de som läser termin 3 och de som läser 

termin 5 har angett att det är mycket viktigt med vilka egna åsikter och värderingar man har 

vid påverkan på val av arbetsplats/förskola. Det är också endast ett fåtal respondenter av de 

som läser termin 3 som har svarat att det är inte är viktigt och ingen i gruppen termin 5, som 

anser att det inte är viktigt att ta hänsyn till sina egna åsikter och värderingar när man väljer 

arbetsplats.  

 

Ålder 

I jämförelsen mellan ålder och egna åsikter finns det ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan yngre och äldre vid betydelsen av egna åsikter och värderingars påverkan vid val av 

arbetsplats (p = 0,196). I gruppen äldre är det något fler, 57,1 % som anser att egna åsikter 

och värderingar är mycket viktigt vid val av arbetsplats än i gruppen yngre 40,5 %. Generellt 

sett är dock skillnaderna mycket små och i princip samtliga respondenter anser att egna 

åsikter och värderingar påverkar valet av förskola. 

 
Egenskaper som är viktiga för att betraktas som en bra 
förskola/arbetsplats 
Av tabell 2 framgår det en relativt jämn spridning mellan de olika egenskapernas påverkan på 

vad som är en bra förskola/arbetsplats. De två egenskaper som anses allra viktigast för en bra 

arbetsplats är “relation till arbetskamrater” (M = 6,67, s = 0,62 ) och “spontana aktiviteter 

med barnen” (M = 6,40, s = 0,75). Detta tätt följt av “antal barn i förskolegruppen” (M = 5,99, 

s = 1,25), “utformning av lokaler” (M = 5,99, s = 1,11) och “dokumentation, uppföljning och 

utvärdering” (M = 5,92, s = 1,00). “Pedagogisk inriktning” (M = 4,69, s = 1,43) är dock en 

egenskap som förskollärarna värderar något lägre och har en mer neutral inställning till. 

 

Tabell 2. Medelvärdesjämförelse av faktorer som anses viktiga för en bra arbetsplats. 

Medelvärdet kan variera mellan 1 till 7, där 7 är mycket viktigt. 

 
 
Betydelsen av antal barn i förskolegruppen för en bra arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

Av resultatet framgår att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i jämförelsen 

mellan dem med tidigare erfarenheter och de som inte har detta när det gäller betydelsen antal 

barn i förskolegruppen vid val arbetsplats (p = 0,324). Majoriteten av dem som har tidigare 

erfarenheter och inte, anser att det är mycket viktigt med rätt antal barn i förskolegruppen för 

att förskolan ska betraktas som en bra arbetsplats. I dag har förskolan 5–6 barn per pedagog i 

de yngre barngrupperna och 10 barn per pedagog i förskolan för de äldre barnen vilket är en 

100 % ökning jämfört med 30 år sedan. (Bråkenhielm, Forslund, & Larsson, 2012). 

1 2 3 4 5 6 7

Pedagogisk inriktning

Dokumentation, uppföljning och utvärdering

Utformning av lokaler

Antal barn i förskolegruppen

Spontana aktiviteter med barnen

Relation till arbetskamrater
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Termin 

När det gäller antal barn i förskolegruppen har samtliga i båda terminsgrupperna angett 

svarsalternativ 7, vilket innebär att dem anser det är mycket viktigt med rätt antal barn i 

förskolegruppen för att förskolan ska betraktas som en bra arbetsplats. Denna jämförelse visar 

inte på någon statistisk signifikant skillnad (p = 0,399). 

 
Ålder 

I jämförelsen mellan åldersgrupperna yngre och äldre, kan vi se att de äldre 71,4 % i större 

utsträckning anser att rätt antal barn i förskolegruppen är mycket viktigt än vad de yngre anser 

(41,8 %). Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna utan generellt sett är rätt 

antal barn i förskolegruppen en viktig faktor (p = 0,192).  

 
Betydelsen av lokalernas utformning för en bra arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

Av resultatet framgår det inga signifikanta skillnader (p = 0,346) i betoning på utformning av 

lokaler mellan de som har och inte har tidigare erfarenheter av arbete inom 

förskoleverksamheten. Cirka 40 % av båda grupperna har angett 7 och anser därmed att 

utformning av lokaler är mycket viktigt.   

 

Termin 

Utformning av lokaler anses som något viktigare av de som läser termin 3 jämfört med de 

som läser termin 5 då 45,6 % av de som läser termin 3 har angett 7 och 34,9 % av de som 

läser termin 5 har angett detsamma. Generellt sett är dock samtliga respondenter oavsett 

vilken termin de läser eniga om att utformning av lokaler är viktigt. Det finns inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,472).  

 

Ålder 

I analysen där vi satte ålder mot utformning av lokaler ser vi att både de äldre och de yngre 

anser att det är en viktig faktor. Det är dock något viktigare för de äldre 52,4 % som i större 

utsträckning angett 7, att det är mycket viktigt jämfört med de yngre (38 %). Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,215). 

 
Betydelsen av dokumentation, uppföljning och utvärdering för en bra 
arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

I jämförelsen mellan tidigare erfarenheter och dokumentation finns det inga signifikanta 

skillnader (p = 0,124). I resultatet går dock att utläsa en viss skillnad, 75 % av dem som inte 

har några tidigare erfarenheter anser att dokumentation, uppföljning och utvärdering är 

mycket viktigt och har angett 7 på den sjugradiga skalan, medan endast 29,3 % av dem som 

har arbetat inom förskoleverksamheten har angett samma siffra.  

 
Termin 

I jämförelsen mellan termin och dokumentation, uppföljning och utvärdering finns ingen 

signifikant skillnad mellan terminsgrupperna (p = 0,537). Samtliga inom båda grupperna är 

eniga om att dokumentation, utvärdering och uppföljning är viktigt inom 

förskoleverksamheten.  
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Ålder 

I resultatet för jämförelsen av yngre och äldre och deras attityd gentemot dokumentation, 

uppföljning och utvärdering inom förskoleverksamheten visar att mer än hälften 52,4 % av 

dem äldre anser att detta är mycket viktigt medan det är drygt hälften så många 27,8 % av 

dem yngre som anser detsamma. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p = 

0,09). Generellt sett anses dock dokumentation, uppföljning och utvärdering som viktigt av 

båda grupperna då majoriteten av svaren ligger på den positiva delen av skalan. Det är heller 

ingen av respondenterna som värderat dokumentation, uppföljning och utvärdering lågt vilket 

innebär att det knappt är någon som anser att det är oviktigt.  

 
Betydelsen av pedagogisk inriktning för en bra arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

I resultatet finns det inga signifikanta skillnader mellan tidigare erfarenhet och pedagogisk 

inriktning (p = 0,775). Oavsett tidigare erfarenheter är majoriteten av de svarande mer 

neutrala eller anser i viss mån att pedagogisk inriktning är viktigt för en bra förskola och 

respondenterna ligger mellan svarsalternativen 4 och 5. 

 

Termin 

I jämförelsen mellan termin och pedagogisk inriktning finns ingen signifikant skillnad (p = 

0,419). Även i de olika terminsgrupperna är resultatet liknande, de flesta respondenterna är 

neutrala eller något positiva i sin värdering av pedagogisk inriktning som något viktigt för en 

bra förskola. Det är dock fler av de som läser termin 3 som ligger närmare de båda 

ytterligheterna och spridningen i den gruppen är därför något större är i termin 5 där de 

svarande ligger mer mot mitten.  

 

Ålder 

I jämförelsen av ålder och pedagogisk inriktning kan man utläsa att både äldre och yngre är 

relativt neutrala i sin inställning till pedagogisk inriktning och det finns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (p = 0,776). Procentuellt sett värderar de äldre dock pedagogisk 

inriktning något högre än de yngre. 

 
Betydelsen av sociala relationer till arbetskamrater för en bra arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

I jämförelsen mellan tidigare erfarenheter och vikten av relation till arbetskamrater finns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,889). De allra flesta, drygt 70 % i grupper 

har angett att det är mycket viktigt i frågan om vikten av en god relation till arbetskamrater för 

att de ska vilja arbeta där. 

 

Termin 

I jämförelse mellan de som läser termin 3 och 5 är skillnaden inte särskilt stor i värdering av 

relation till arbetskamrater och skillnaden är inte heller signifikant (p = 0,702). Drygt 70 % av 

respondenterna i respektive grupp anser att relation till arbetskamrater är mycket viktigt. 

Ingen av respondenterna har heller angett en siffra lägre än 4 på skalan. 

 

Ålder 
I jämförelsen mellan åldersgrupperna kan man se att relation till arbetskamrater är oerhört 

viktigt för samtliga respondenter, då det inom gruppen för äldre är 85,7 % som angett att det 

är mycket viktigt och 70,9 % av de yngre som angett det samma. Det finns dock ingen 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p = 0,528). Alla respondenter oavsett ålder, anser 
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att relationen till arbetskamrater är viktig för en bra arbetsplats.  

 

Betydelsen av tid för spontana aktiviteter med barnen för en bra arbetsplats 
Tidigare erfarenheter 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan tidigare erfarenheter och spontana aktiviteter med 

barnen (p = 0,641). Av resultatet framkom det dock att av de som inte har tidigare 

erfarenheter i större utsträckning svarat 7 på skalan, 75 % jämfört med dem som har tidigare 

erfarenheter där 53,3 % har angett detsamma. Vilket innebär att majoriteten av båda 

grupperna anser det är mycket viktigt med tid för spontana aktiviteter med barnen för en bra 

arbetsplats. 

 

Termin 

Om vi jämför dem som läser termin 3 och 5, finns det ingen signifikant skillnad i värdering av 

spontana aktiviteter med barnen (p = 0,347). I resultatet kan man dock utläsa att det är något 

fler av de som läser termin 3, 61,4 % som anser att spontana aktiviteter med barnen är mycket 

viktigt jämfört med de som läser termin 5, 46,5 %.  

 
Ålder 
Oavsett ålder så värderas spontana aktiviteter högt och alla utom en respondent anser att det är 

mycket viktigt. Hela 76,2% av de äldre har angett 7, att det är mycket viktigt, liksom nästan 

hälften av de yngre där 49,4 % är av samma åsikt. Det finns ingen signifikant skillnad, mellan 

de yngre och äldre i frågan om spontana aktiviteter (p = 0,168). 

Vad arbetsgivare måste erbjuda för att attrahera och behålla anställda 
Samtliga faktorer i denna fråga ansågs som mycket viktiga av förskollärarstudenterna och det 

fanns inga större skillnader i medelvärden. Det som värderades högst var 

“utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling” (M = 6,40, s = 0,70) tätt följt av 

“lön/löneutveckling” (M = 6,36, s = 0,91), “närvarande chef” (M = 6,34, s = 0,89) och 

“tillsvidareanställning” (M = 6,31, s = 0,99).  

 
Tabell 3. Medelvärdesjämförelse av faktorer en arbetsgivare bör erbjuda för att attrahera och behålla anställda. 

Medelvärdet kan variera mellan 1-7, där 7 är mycket viktigt. 

 
 
Lönens betydelse för att attrahera och behålla medarbetare 
Tidigare erfarenheter 

I jämförelsen mellan tidigare erfarenheter och värdering av lön/löneutveckling finns det ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,273). Om man ser till analysen av de som inte har 

några erfarenheter och de som har det är det hela 87,5 % av de som inte har några tidigare 

erfarenheter av arbete inom förskolan som anser att det är mycket viktigt (det vill säga angett 

värdet 7) medan det endast är hälften 51,1 % av dem som har erfarenheter angett detsamma. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Tillsvidare anställning

Närvarande chef

Lön/löneutveckling

Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling
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Termin 

I analysen där vi jämfört termin mot betydelsen av betydelsen av lön/löneutveckling finner vi 

inga signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,471). Både inom gruppen som läser 

termin 3 och bland dem som läser termin 5 är det drygt hälften som angett att 

lön/löneutveckling är mycket viktigt (det vill säga angett värdet 7) för att de ska välja att 

arbeta och/eller arbeta kvar hos en arbetsgivare.  

 

Ålder 

I jämförelsen mellan ålder och lön/löneutveckling kan vi utläsa att lön är en viktig faktor både 

för de äldre och för de yngre. Det finns en större skillnad där 71,4 % av de äldre och 49,4 % 

av de yngre angett siffran 7 på skalan, det vill säga som anser att det är mycket viktigt. 

Tvärtom ser det dock ut bland de som angett siffran 6, där det är 39,2 % av de yngre och 14,3 

% av de äldre som angett detsamma. Skillnaden mellan grupperna är statistisk signifikant (p = 

0,012).  

 

Utvecklingsmöjligheternas betydelse för att attrahera och behålla medarbetare 
Tidigare erfarenheter 

När det gäller betydelsen av utvecklingsmöjligheter finner vi inte några signifikanta skillnader 

mellan dem som har och dem som inte har några erfarenheter inom förskoleverksamhet (p = 

0,431). Båda grupperna anser det vara mycket viktigt. En viss differens kan vi dock se i 

svarsalternativ 7, där 75 % av dem som inte har tidigare erfarenheter anser att det är mycket 

viktigt jämfört med 48,9 % av dem som har tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheten. 

 

Termin 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan dem som läser termin 3 och de som läser termin 5 

när det gäller vikten utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen (p = 0,617). Resultatet visar på 

att förskollärarstudenterna, oavsett vilken termin de läser, anser det vara mycket viktigt att en 

arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.   

 

Ålder 

Utvecklingsmöjligheter är en faktor som värderas högt av både äldre och yngre, samtliga 

respondenter utom en har angett värdet 6 eller 7 det vill säga att det är viktigt eller mycket 

viktigt. Bland de äldre är det över hälften, 66,7 % som anser att det är mycket viktigt och 

bland de yngre är det 46,8 %. Det finns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. 

Signifikansvärdet (p = 0,067) ligger dock nära signifikansnivån p < 0,05. 

 
Betydelsen av att erbjuda tillsvidareanställning för att attrahera och behålla 
medarbetare 
Tidigare erfarenheter 

I analysen där vi satte tidigare erfarenheter mot vikten av tillsvidareanställning finner vi inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,914). Inom båda grupper, oavsett tidigare 

erfarenheter, kan vi se att majoriteten angett 7 på skalan vilket innebär att det är mycket 

viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en tillsvidareanställning för att de ska vilja söka 

arbete/arbeta på en arbetsplats.  

 

Termin 

Majoriteten inom båda terminsgrupperna 3 och 5, tycker att det är av stor vikt att en 

arbetsgivare erbjuder en tillsvidareanställning för att de ska vilja söka arbete/arbeta på en 

arbetsplats. Det finns ingen signifikant skillnad mellan termin 3 och 5 (p = 0,755). 
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Ålder 

Tillsvidareanställning är en faktor som värderas högt av både yngre och äldre. Drygt hälften 

58,2 % av de yngre har angett att det är mycket viktigt (det vill säga som angett värdet 7), 

liksom hela 71,4 % av de äldre. Samtliga av respondenterna har antingen angett värdet 6 eller 

7. Det finns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p = 0,173).  

 
Betydelsen av en närvarande chef för att attrahera och behålla medarbetare 
Tidigare erfarenheter 

Närvarande chef är en viktig faktor för majoriteten av respondenterna oavsett tidigare 

erfarenhet. Alla har svarat att de antingen är neutrala eller anser att det är viktigt eller mycket 

viktigt med en närvarande chef för att de ska vilja arbeta på en arbetsplats. Resultatet visar 

inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,465). 

 

Termin 

När det gäller termin och närvarande chef visar jämförelsen inte på någon signifikant skillnad 

mellan grupperna termin 3 och 5 (p = 0,390). Över hälften av respondenterna i respektive 

grupp har angett att det är mycket viktigt att ha en närvarande chef.  

 

Ålder 

Jämförelsen ålder och närvarande chef visar inte på någon signifikant skillnad (p = 0,457). Vi 

kan däremot se att både bland äldre och yngre har drygt hälften svarat 7 vilket innebär att 

drygt hälften tycker att det är mycket viktigt med en närvarande chef 

Synen på kommunala arbetsgivare bland yngre och äldre  
I resultatet fick vi fram att 20,3 % av de yngre hade angett svarsalternativ 7 på skalan och har 

därmed en positiv uppfattning av att ha en kommunal arbetsgivare, jämfört med 14,3 % av de 

äldre. I analysen kan man också utläsa att äldre i större utsträckning har en mer negativ bild 

av att ha en kommunal arbetsgivare då 9,5 % angett svarsalternativ 1 på skalan, av de yngre är 

det 2,5 % som angett samma siffra. Jämförelsen mellan yngre och äldre i synen på 

kommunala arbetsgivare visar på en signifikant skillnad (p = 0,042). 

 

DISKUSSION 
Segregerat samhälle 
Resultatet visar att området/stadsdel där förskolan ligger har en stark påverkan på 

förskollärarstudenternas val av arbetsplats. Enligt Horng (2009) är det svårt att locka skickliga 

lärare till segregerade bostadsområden. Hon menar att det är för en fördel om lärare istället 

hade prioriterat arbetsvillkor i högre grad än området där skolan ligger i, detta då det är svårt 

att påverka vart människor är bosatta. För att få skickliga lärare att vilja arbeta i mer 

marginaliserade områden där skolresultaten är låga, menar Horng att lön och arbetsvillkor blir 

allt viktigare faktorer i konkurrensen om de bästa lärarna. Inte bara i de utsatta områdena är 

det viktigt att höja kvaliteten i skolan, utan bristande skolresultat är ett problem på flera 

samhällsnivåer, enligt Pisarapporten (2013).  

 

Liksom i Horngs (2009) studie visar även vårt resultat på att val av förskola/arbetsplats 

grundas på olika arbetsplatsegenskaper så som lön, antal barn i förskoleklassen och 

utformning av lokaler. Vårt resultat visar även att egna värderingar och förskolans rykte i stor 

utsträckning styr valet av arbetsplats. Ovanstående faktorer tror vi skapar förskolornas rykte 

som i sin tur påverkar studenternas egna värderingar om huruvida det är en bra förskola eller 

inte. Detta kan få svåra konsekvenser då förskolor med mindre bra egenskaper har svårare att 
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rekrytera samt behålla kvalificerade lärare (Horng, 2009). Förskolans identitet bygger på hur 

de som arbetar inom organisationen ser på den. Det handlar om att som företag skapa sitt 

varumärke och det man vill bli förknippad med utifrån olika aspekter så som exempelvis lön, 

förmåner, status, utvecklingsmöjligheter.  

 

Arbetstillfredsställelse och motivation 
Faktorer som berör både, arbetsmiljön, lön, anställningstrygghet och sociala relationer är 

faktorer som uppfyller en grundläggande känsla av tillfredställelse och som Herzberg (2008) 

kallar hygienfaktorer. Arbetet är en stor del av människans liv och för att uppfylla 

jobbtillfredställelse krävs det mer än bara bra arbetsförhållanden som bra utformade lokaler 

och rätt antal barn i förskolegruppen. Individen har också ett behov av självförverkligande 

och då krävs det att personalen får möjligheter att utvecklas, ta eget ansvar och feedback på 

sitt arbete. Dessa faktorer är vad Herzberg (2008) kallar motivationsfaktorer. Oavsett tidigare 

erfarenheter, termin och ålder tycker samtliga förskollärarstudenter i vår undersökning att 

utvecklingsmöjligheter är viktigt att en arbetsgivare erbjuder för att de ska vilja arbeta och 

trivas på den kommande arbetsplatsen. Till skillnad från Herzbergs (2008) motivationsteori 

visar vårt resultat även på att många hygienfaktorer har en stor påverkan på vad en 

arbetsgivare bör erbjuda. Lön, utformning av lokaler och sociala relationer är exempel på 

hygienfaktorer som våra respondenter anser viktiga. 

 
Chefens betydelse 
Att ha en närvarande chef var ytterligare en viktig del som majoriteten av studenterna 

värderade vid val arbetsplats. En närvarande chef anser vi i stor utsträckning kan hjälpa de 

anställda att uppnå jobbtillfredsställelse genom att delegera ansvar, ge dem utmanande 

arbetsuppgifter och uppskattning vid bra prestationer.  Vi anser att en närvarande chef är en 

ledare som engagerar, lyssnar på och ser sina anställda. Vroom liksom Herzberg menar att 

ledarskapet har en stor betydelse för att de anställda ska känna sig tillfredsställda på 

arbetsplatsen. För att lyckas med att få alla anställda att arbeta mot samma mål, menar Vroom 

(1964) att man måste ta hänsyn till individernas olikheter och anpassa arbetet och uppgifterna 

därefter. Att företagets mål och visioner genomsyrar hela organisationen är dock viktigt för att 

skapa en känsla av gemenskap. Detta är också en av grundstenarna inom employer branding 

när det handlar om att skapa ett företags varumärke. Det gäller att skapa ett varumärke som 

stämmer överens med den sanna bilden av organisationen för att kunna attrahera rätt 

arbetssökande. Image, identitet och profil är tre begrepp som används inom employer 

branding för att beskriva marknadskommunikationen för ett företag och en överlappning av 

dessa tre innebär för organisationen ett sammanhållet intryck som överensstämmer både inom 

företaget men också utåt sett (Dyhre & Parment, 2012:15).  

 
Lönens betydelse 
Vroom (1964) liksom Herzberg (2008) menar att lön är ett baskrav, han anser att de anställda 

måste uppleva att de får rätt betalt för de uppgifter de utför. Vroom konstaterar även att lön 

inte bara är ett krav för att vilja arbeta, för de flesta har lönen också en stor betydelse för hur 

nöjda de är med sitt arbete. I vår undersökning kan vi se att lön och löneutveckling är av stor 

vikt för förskollärarstudenterna för om de ska vilja arbeta och trivas på en arbetsplats. Det 

visade sig också att de äldre i större utsträckning än de yngre värderade lön som viktigt. Detta 

överensstämmer med Theanderssons (2000) undersökning där det framkom att äldre i större 

utsträckning betonar lön och trygghet som viktiga faktorer, medan yngre främst betonar 

kamratskap och karriär. Även när det gäller anställningstryggheten, i vårt fall 

tillsvidareanställning, kan vi se att de äldre i större grad betonar trygghet än vad de yngre gör, 

vilket också det överensstämmer med Theanderssons resultat. När det gäller relationer till 
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arbetskamrater kan vi dock se att vårt resultat skiljer sig från Theanderssons då de äldre anser 

att det är viktigare än de yngre. Detta anser vi kan vara ett resultat av ett allt mer 

individualiserat samhälle. Om man jämför resultatet av utvecklingsmöjligheter i vår 

undersökning och karriär i Theanderssons kan vi se att resultaten skiljer sig åt då detta är en 

viktigare faktor för de äldre i vår undersökning och tvärtom i Theanderssons. Men i det stora 

hela kan vi precis som Theandersson se att likheterna är större än skillnaderna i många av 

jämförelserna.  

 
Arbetets betydelse 
Enligt Vroom (1964) samt Herzberg är det viktigt med intressanta och utmanade 

arbetsuppgifter detta för att man ska motiveras och uppnå tillfredställelse på arbetsplatsen. 

Inom förskolan har det blivit allt viktigare med dokumentation och uppföljning av barnen och 

detta har blivit en central del av förskollärares arbetsuppgifter. Dock tar dokumentation och 

uppföljning tid från andra arbetsuppgifter och vi kan se i resultatet att förskollärarstudenterna 

tycker det är viktigt med dokumentation och uppföljning men att det är ännu viktigare med tid 

till spontana aktiviteter med barnen. Att dokumentera och utvärdera alla barn i en grupp tar 

som sagt tid och är ett relativt enformigt arbete. Uppgiften kanske inte alltid ses som 

intressant och utmanande, vilket vi tror kan leda till att arbetsuppgiften upplevs som monotont 

och tidskrävande. Det kan även vara en bidragande faktor tror vi, till att förskollärarstudenter 

inte söker sig till en förskola där dokumentation och uppföljning står högt på listan, då vi har 

en uppfattning om att förskollärare söker sig till yrket för barnens skull och inte för 

administrativa arbetsuppgifter. Detta kan vi koppla till Vroom som menar på att motivation 

till arbetet kan skapas av att organisationen gör något som samhället kan få nytta av, som i 

detta fall är att ta hand om barnen, samhällets framtid. 

 
Privatisering och ökad konkurrens 
Hensvik (2012) visar i sin artikel att det finns en koppling mellan den ökade privatiseringen 

av svenska skolor och lärares mobilitet och lönesättning. I studien framkommer att privata 

skolor skiljer sig markant ifrån kommunala skolor när det gäller rekrytering av nya lärare. 

Den privata sektorn anställer inte alltid de formellt sett mest kvalificerade lärarna, men det 

finns en tendens till att de privata skolalternativen attraherar de skickligaste lärarna. Hensvik 

drar också slutsatsen att konkurrensen mellan privata och kommunala skolor lett till en ökad 

lönespridning mellan låg- och högkvalificerade lärare inom samma yrkeskategori. I och med 

den ökade privatiseringen av skolor har det också lett en ökad konkurrens mellan privata och 

kommunala alternativ, både om elever och lärare. Denna utveckling har gjort att kommuner i 

större utsträckning tvingats marknadsföra sig på ett helt nytt sätt. Många kommuner har insett 

vikten av att anses som en attraktiv arbetsgivare och anammar därför strategier från den 

privata sektorn för att förbättra sitt varumärke. Employer branding är en sådan strategi som 

det idag är populärt att arbeta utifrån. Dock är strategin utformad för den privata sektorn som 

fungerar på helt olika principer jämfört med den offentliga. Vi tror däremot att kommunala 

organisationer kan dra nytta av att arbeta med employer branding för att få en tydlig bild av 

vad de har för mål och visioner, styrkor och svagheter och hur de vill uppfattas samt hur de 

faktiskt uppfattas av befintliga och framtida medarbetare (Dyhre & Parment, 2012:15). I vårt 

resultat ser vi signifikanta skillnader mellan de yngre och de äldre i synen på kommunala 

arbetsgivare. De yngre har i större utsträckning en mer positiv syn jämfört med de äldre. 

 
  



26 

 

Slutsats 
Employer branding handlar om att i ett första steg ta reda på hur organisationen ser ut och 

fungerar samt vilka styrkor och svagheter företaget har. Vi har i den här undersökningen tagit 

reda på vilka faktorer som blivande förskollärare värderar vid val av arbetsplats samt vad som 

krävs för att man ska vilja jobba och trivas där. Vi tror att förskolor kan använda sig av 

employer branding och med hjälp av dessa faktorer som förskollärare anser är viktiga för en 

bra arbetsplats, utveckla sitt varumärke till det yttersta. Om förskolan arbetar med att ha rätt 

antal barn i barngrupperna, erbjuda kompetensutveckling, bra lön/löneutveckling, bra 

utformade lokaler, en trygg anställning, kan organisationen med hjälp av detta skapa ett bra 

varumärke samtidigt som förskolans rykte och bilden av förskolan utåt sett stärks. Eftersom 

stadsdel/område visade sig vara en viktig faktor vid val av arbetsplats, anser vi att det är 

viktigt att kommuner lyfter de förskolor som ligger i marginaliserade områden. De borde gå in 

och ta reda på specifikt på vad de kan förändra och förbättra samt locka med andra medel så 

som högre lön och bättre arbetsförhållanden för att få utbildade förskollärare att söka arbete 

och arbeta kvar på förskolor i mindre attraktiva områden.  

 
Metoddiskussion 
Om vi hade gjort om denna undersökning igen hade vi mer noggrant formulerat vårt syfte från 

början, då vi under arbetets gång ändrat fokus på vad vi vill ta reda på. Vi hade även gått 

igenom enkätfrågorna mer grundligt och i större utsträckning kopplat dem till teorierna innan 

vi lämnade ut enkäten. Detta då vi insåg att många av frågorna var onödiga och inte svarade 

på vår frågeställning och vårt syfte med undersökningen. Vi hade också utformat enkäten 

annorlunda eftersom vi efter sammanställning av resultatet insåg att samtliga faktorer ansågs 

som viktiga av förskollärarstudenterna. Vi gjorde misstaget att sätta ut skalan 1-7 med 

ytterligheterna ”inte viktigt” och ”mycket viktigt” på varje faktor. Det hade varit bättre om vi 

ställt faktorerna mot varandra och studenterna hade fått rangordna dem. Resultatet skulle då 

gett oss en större spridning och vi hade fått reda på vilka faktorer som verkligen är viktigast 

och som påverkar valet av en framtida arbetsplats. Istället för att testa våra bivariata analyser 

med chi2 borde vi använt oss av t-test. Detta då chi2 har vissa nackdelar när man som vi har 

en kvotskala med många värden och där de förväntade värdena tenderar att bli mycket små 

vid litet urval. Detta kan ha lett till att skillnaderna i vårt resultat inte blivit signifikanta trots 

att det i vissa jämförelser finns ganska stora skillnader mellan grupperna. 

 
Vidare forskning 
Då vi haft en begränsad tid för att genomföra vår undersökning valde vi att endast se på vilka 

faktorer som betonas som viktiga av förskollärarstudenterna vid val av arbetsplats/förskola. 

För att utveckla vår undersökning och fördjupa oss inom ämnet, hade det även varit intressant 

att se vilka faktorer som ligger bakom de val förskollärarstudenterna gör. Detta då vi tror att 

människors val till stor del påverkas av deras bakgrund, kön och klass. Det hade vid en sådan 

studie varit relevant och intressant att utgå från Bourdieus kapitalteori, i vilken han lyfter fram 

vikten av socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1986). 
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Bilaga - Enkät 

Hej! Vi är två studenter som läser sista året på Organisations- och Personalutvecklare i 

Samhället och ska nu genomföra en enkätundersökning för vår kandidatuppsats. Vårt syfte 

med denna enkätundersökning är att ta reda på vad du som blivande förskollärare värderar vid 

val av arbetsgivare och förskola. Enkäten består av 31 frågor och tar cirka tio minuter att 

besvara. Vi uppskattar om du vill ta dig denna tid att hjälpa oss. 
Bakgrund: 
1. Ålder 

 

 18-23 år  24-29 år  30-35 år  36-41 år  42+ 

 

2. Vilken termin studerar du? 
 

 

3. Var förskollärarutbildningen ditt förstahandsval? 

 

 Ja   Nej 

 

4. Civilstånd 

 

 Gift   Pojkvän/flickvän  Singel 

 

5. Har du barn?  
 

 Ja   Nej 

 

6. Jobbar/jobbade dina föräldrar kommunalt? 
 

 Ja, båda   Ja, en av dem   Nej, ingen 

 

Relation till Borås: 
7. Har du familj, släkt och/eller vänner i Borås-området? (kryssa i ett eller flera 

alternativ).  
 

 Familj  Släkt  Vänner  Inget av det 

 

8a. Är du bosatt i Borås-området? 
 

 Ja   Nej   Nej, men har pendlingsmöjligheter 

 

8b. Om inte, kan du tänka dig att bosätta dig i Borås-området om du får ett arbete? 

 Ja   Nej   Kanske 
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Tidigare erfarenheter: 

9. Hur ser dina tidigare erfarenheter ut med arbete inom förskolan? (kryssa i ett eller 

flera alternativ) 

 Vikariat  Heltid  Deltid  VFU  Har inga 

10. Har du uppmärksammat Borås Stads arbete för att bli en mer attraktiv arbetsgivare 

 

Nej, inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Ja, absolut 

 

11. Har du någon uppfattning om de förändringar och förbättringar som gjorts för att 

skapa en bättre arbetssituation på förskolorna i Borås Stad? 
 

Nej, inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Ja, absolut 

 

12. Hur ser du på att ha en kommunal arbetsgivare? 
 

Negativ uppfattning 1 2 3 4 5 6 7 Positiv uppfattning 

 

13. Hur ser du på att ha en privat arbetsgivare? 

 

Negativ uppfattning 1 2 3 4 5 6 7 Positiv uppfattning 

 

14a. Efter avslutad utbildning ser jag mig helst arbeta som förskolelärare inom: 
 

 Borås Stad   Privata förskolor i Borås   Annan ort 

 

14b. Om du svarat Borås Stad på ovanstående fråga, ser du din anställning som: 

 

 Inkörsport till förskolyrket   Tillfällig anställning   Långvarig anställning 

 

Följande påverkar mitt val av förkola/arbetsplats: 
15a. Stadsdelen/Området där förskolan ligger 
 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

15b. Förskolans rykte 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

15c. Mina egna värderingar/åsikter om förskolan 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

Följande egenskaper är viktiga för en bra förskola/arbetsplats: 

16a. Antal barn i förskolegruppen 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
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16b. Utformning av lokaler 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

16c. Pedagogisk inriktning (ex. Montessori, Reggio Emilia osv)  

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
16d. Relation till arbetskamrater 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

16e. Dokumentation, uppföljning och utvärdering av barnen  
 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

16f. Tid för spontana aktiviteter med barnen  

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

Följande är viktigt att en arbetsgivare erbjuder, för att jag ska vilja arbeta 

och trivas på arbetsplatsen: 
17a. Lön/Löneutveckling 
 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
 

 

17b. Utvecklingsmöjligheter/Kompetensutveckling 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
 

 

17c. Tillsvidareanställning 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
 

17d. Närvarande chef 
 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 
 

18. Det är viktigt för mig att mitt arbete ses som viktigt och meningsfullt? 

 

Inte viktigt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

  

19. Hur får du information om potentiella arbetsgivare? (kryssa i ett eller flera 

alternativ) 

 

 Personlig kontakt  Annonser i tidningen   Tv/Radio   Internet 

 

Tack för din medverkan!  


