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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur employer branding kan användas för att attrahera 

och behålla volontärer med specialiserad kompetens inom en organisationsform som är 

beroende av kompetens. Ytterligare ett syfte var att undersöka upplevelsen av ett aktivt 

arbete med employer branding för att attrahera och behålla volontärer. Det genomfördes 

sammanlagt sex intervjuer med volontärarbetare på en volontärorganisation. Resultatet 

visade på att det fanns fyra upplevda huvudteman som kunde sammankopplas med 

respondenternas val av volontärorganisation. Dessa teman kunde också kopplas 

samman med organisationens attraktivitet. Det framkom i resultatet att respondenternas 

kompetens inom organisationens inriktning skapade ett upplevt intresse för 

verksamheten och var en viktig faktor i valet av volontärorganisation. Det framkom 

också att en personlig koppling samt personliga fördelar inom organisationen var av stor 

betydelse för respondenterna. Det framgick av intervjuerna att uppfattningen av 

organisationen som strukturerad ansågs vara en positiv aspekt i fråga om att stanna kvar 

inom organisationen. Slutligen framkom det att den allmänna kännedomen om 

organisationen skapade motivation hos volontärerna.  

 

Nyckelord: Employer Branding, Volontär, Volontärorganisation, Kompetens, 

Attraktivitet 

 



 

 

Title: Attracting and retaining volunteers using employer branding. 

 

Abstract 

The study's purpose was to examine how employer branding can be used to attract and 

retain volunteers with a high skill level in an organization that depends on skills. 

Another purpose was to explore the experience of active work with employer branding 

to attract and retain volunteers. Six interviews were conducted with volunteers in a 

volunteer organization. The results showed that there were four main perceived themes 

that could be linked to the respondent’s choice of a volunteer organization. These 

themes could also be linked to the organization's attractiveness. The result showed that 

there were four perceived main factors that could be associated with respondents' choice 

of volunteer organization. It also emerged that a personal connection and personal 

benefits of the organization was of great importance to the respondents. It was clear 

from the interviews that the perception of the organization as structured was considered 

a positive aspect in regards to remain in the organization. Finally, it appeared that the 

general awareness of the organization created motivation for the volunteers.  

 

 

Keywords: Employer Branding, Volunteer, Volunteer organization, Competence, 

Attractiveness 

 

 

  



 

 

Förord 

Till att börja med vill vi tacka alla inblandade som gjort denna studie möjlig. Vi vill 

rikta ett stort tack till de personerna som valde att ställa upp i intervjuerna och dela med 

sig av sina upplevelser. Vi vill också rikta ett stort tack till den organisation och vår 

kontaktperson på organisationen som ställde upp och gjorde denna studie möjlig. Vi vill 

också speciellt tacka vår handledare Lars Eriksson, på Högskolan i Gävle, som hjälpt 

och visat oss enormt engagemang genom hela studien.  

 

Gävle, maj 2017 

Douglas Guström och Kajsa Molén
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Introduktion 

Den ökade konkurrensen efter utbildad personal på dagens arbetsmarknad  

tvingar organisationer till att skapa strategier för att bli den organisation som väljs i 

första hand av den kompetenta och utbildade personalen på marknaden (Widen, 

Gudergan & Lings, 2010). Ett av de strategiskt framtagna instrumenten i försöken att 

attrahera potentiell personal, samt behålla personal, inom en organisation i nutidens 

föränderliga arbetsmiljö har kommit att kallas employer branding. Denna strategis 

grundsyfte tar plats i en organisations varumärke. Ett varumärke kan beskrivas som en 

kombination av faktorer som är avsedda för att identifiera egenskaper hos 

organisationer som får dem att skilja sig från konkurrenterna (Chhabra & Sharma, 

2014). Ambler and Barrow (1996) definerar employer branding som “the package of 

functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 

identified with the employing company”, samanfattningsvis bildar employer branding 

ett paket med fördelar på en organisation för personalen. I denna studie avser fokuset att 

ligga på den obetalda personalen i form av volontärerna med specialinriktad kompetens 

inom en organisation som i sin tur utbildar yngre och skapar kompetens. Studien 

kommer vidare att se till volontärernas upplevelse av employer branding inom 

organisationen och om ett aktivt arbete med employer branding är av betydelse i arbetet 

med att attrahera och behålla volontärer inom organisationen. 

 

Employer Branding 

Employer branding fokuserar enligt Kucherov, Zamulin & Andrey (2016) på 

organisationens bild mot allmänheten för att attrahera potentiell personal från 

marknaden, skillnaderna i hur employer branding används grundar sig i organisationers 

individuella och specifika mål. Edward (2010) benämner begreppet employer branding 

som en form av marknadsföringsstrategi där tidigare separata policys och praxis 

kombineras med syfte på att framställa organisationen som attraktiv. 

 Strategierna för att arbeta med employer branding startas med en kartläggning av 

organisationens nuvarande kultur, värderingar och externa bild. Kartläggningen 

resulterar i att värdeord tas fram och utifrån dessa formar organisationer strategier att 

arbeta utefter. Bildas det en starkt och positiv strategi skapas en attraktiv bild av 

employer branding vilket kan leda till att man attraherar och behåller personalen inom 

organisationen i större utsträckning (Chhabra & Sharma, 2014).  
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Backhaus & Tikoo (2004) beskriver arbetet med employer branding inom en 

organisation som en process i att skapa en organisationsidentitet för att vidare skapa en 

långsiktig och målinriktad strategi i rekryteringsarbetet. Strategin ska hantera 

uppfattningen av personalen, potentiell personal samt närstående intressenter för en viss 

organisation. De hävdar även att för att lyckas med ett strategiskt arbete med employer 

branding bör en under utformningen särskilja organisationens karaktärsdrag för att 

skapa en unik bild av organisation. Detta för att öka attraktiviteten vid en potentiell 

rekrytering, men även för den redan befintliga personalen. Utöver detta benämner 

Edward (2010) att det finns skillnader mellan organisationer i huruvida de immateriella 

erfarenheterna värderas av organisationen samt av de anställda. Att jobba för en 

volontärorganisation kan exempelvis uppfylla människors behov av att att göra något 

bra. 

Flertalet organisationer står inför svårigheter mellan organisationers krav och det 

tillgängliga utbudet av volontärer, det gör att organisationers förmåga att lyckas med 

rekryteringen är väldigt aktuell (Allison, Okun & Dutridge, 2002). Detta är en viktig 

faktor i employer branding då ett av dess centrala mål är att se till att organisationen är 

attraktiv för potentiell personal. En viktig aspekt som tagits fram inom 

forskningsområdet är att personal är mer benägna att söka sig till en organisation som 

har ett befintligt positivt rykte (Cable & Graham, 2000; Chhabra & Sharma, 2014).  

Enligt studier är det en värdefull tillgång för ett företag att vara ett förstahandsval 

för att behålla personal samt för att attrahera potentiella anställda. Studier benämner att 

attraktiva organisationer hos en individ associeras med känslor. Om organisationen har 

en personlighet som går att koppla till olika mänskliga känslor och egenskaper ökar 

därmed möjligheten till identifikation (Barrow & Mosley, 2005; Rampl & Kenning, 

2014; Rampl, Opitz, Welpe & Kenning, 2016). 

Chhabra et al. (2014) tar upp att det existerar flertalet olika synvinklar på 

employer branding då det är ett koncept som fortfarande utvecklas trots att det även 

används praktiskt. 

 

Psykologiska kontraktet  

Personalen inom en organisation anses förmedla bilden av employer branding 

utåt, till grund för den förmedlade bilden ligger personalens individuella förväntningar 

på organisationen. Detta kallas för det psykologiska kontraktet och kan komma att ligga 

till grund för individens relation till organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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Det psykologiska kontraktet innebär personalens individuella uppfattningar om de 

ömsesidiga skyldigheter och åtaganden inom organisationen i samspel med 

arbetsgivaren. Teorin om det psykologiska kontraktet benämner att om personalen anser 

att organisationen har uppfyllt de individuella löftena likt skyldigheter och åtaganden så 

skapar det en starkare relation mellan personalen och organisationen och leder till 

positiva effekter inom personalen (Karagonlar, Eisenberger & Aselage, 2015).  

Det psykologiska kontraktet mellan personalen och organisationen är föränderligt 

över tid då en individ ständigt utvecklas inom en organisation och i privatlivet. En 

individs uppfattning av arbetsgivarorganisationens märke som attraktivt kan även 

förändras till följd av uppfattningar grundad i personlig erfarenhet inom organisationen. 

Uppfattningarna påvisar relevansen av att skapa en förståelse för anställdas behov i 

början av en anställning samt om och hur dessa behov förändras över tid i relation till 

employer branding. Ytterligare bör det finnas en prioritering inom organisationer att 

förstå personalens uppfattning av arbetsgivarsidan i det psykologiska kontraktet. Detta 

för att finna utmaningar och lösningar inom att attrahera och behålla personal (Ito, 

Brotheridge & McFarland, 2013). 

Teorier angående socialt utbyte innehåller uppfattningen att anledningen till att 

individer ingår relationer är för att skapa ett så stort positivt individuellt utbyte som 

möjligt. Teorierna påvisar relevansen av att organisationer skapar en förståelse för 

personalens individuella motivation i samband med organisationens mål. I det 

psykologiska kontraktet föreligger det ett antagande om ökat engagemang hos 

personalen om organisationen uppfyller de skyldigheter och åtaganden de gett, detta kan 

till exempel förekomma som fördelar likt individuell utveckling (Aselage & 

Eisenberger, 2003).  

Thompson & Bunderson (2003) resonerar kring att psykologiska kontrakt grundas 

på ideologiska belöningar och att ett syfte bidrar till att engagera personal inom en 

organisation. Detta leder till att personalens individuella uppfattning om organisationens 

skyldigheter inte endast ligger i ett personligt utbyte utan också i främjandet av en orsak 

som personalen värderar. Det benämns också att de negativa effekter som kan uppstå 

om parterna inte agerar utifrån överenskommelserna i det psykologiska kontraktet kan 

handla om att organisationen ändrar eller överger helt det ursprungliga syftet vilket kan 

leda till minskat engagemang. 
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Motivation 

För att kunna attrahera och behålla volontärarbetare måste en organisation förstå de 

motivationsfaktorerna som bidrar till en volontärs engagemang. Samtidigt varierar det 

också mellan volontärers egna anledningar till att börja volontärarbeta. På grund av 

detta krävs det en större förståelse hos organisationer om motivationsfaktorer för 

volontärers engagemang. Volontärarbete beskrivs som ett resultat av olika typer av 

motivationsfaktorer och detta resulterar i ett beteende hos volontärer som kan uppfyllas 

inom en organisation. Medan behovet att uppfylla dessa motivationsfaktorer anses leda 

till ett engagemang hos volontärer kan ett misslyckande i att uppfylla dessa leda till ett 

bristande engagemang (Willems, Hybrechts, Jegers, Vantilborgh & Jemima, 2012).  

Clary et al. (1998) benämner sex motivationsfaktorerna för individer att 

volontärarbeta; värderingar, förståelsen, socialt, karriär, beskyddande och förbättring. 

Värderingar syftar på i den utsträckning människor är kapabla till att uttrycka personliga 

osjälviska värderingar genom att volontärarbeta. Förståelse syftar på viljan att lära ut 

den individuella kompetensen genom att volontärarbeta. Socialt syftar på de 

möjligheterna till en gemenskap. Karriär syftar till möjligheterna till de positiva 

aspekterna inom karriären som kan förvärvas genom att volontärarbeta. Beskyddande 

syftar på möjligheterna att kunna kompensera för personliga skuldkänslor eller negativa 

känslor. Förbättring syftar till personlig utveckling och ökad självkänsla.  

Vidare beskriver Islam & Ismail (2008) organisationers förmåga att motivera som 

avgörande för att förebygga att kompetensen inom organisationer inte ska gå förlorad. 

Detta beskriver de som ledande till att motivationsfaktorerna är väsentliga att upptäcka 

för att vidare förstå vad som motiverar personalen att fortsätta utveckla sig inom 

organisationen.  

För att förstå motivationsfaktorer hos volontärarbetare bör det göras en 

avskiljning mellan en generell rollsidentitet och en situationsrollsidentitet. Den 

generella rollsidentiteten syftar på de individuella och unika karaktärsdragen hos en 

volontär, där i bland motivationsfaktorerna. Situationsrollsidentitet syftar på de 

karaktärsdrag och uppfattningar en volontär utvecklar genom att utsättas för en 

situation. Genom att en volontär utvecklar en situationsrollsidentitet kan andra faktorer 

än de individuella motivationsfaktorerna komma att påverka en volontärs engagemang 

inom en organisation.  Motivation är den styrande faktor som leder en individ från 

tristess till ett genuint intresse, motivationen skapar styrning för individers aktiviteter. 
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Motivationen är de psykologiska processer som skapar riktning i de målinriktade och 

frivilliga aktiviteterna (Willems et al. 2012). 

Motivation beskrivs som ett verktyg för att kunna påverka beteende samt leda till 

inriktningar i beteendet. För att kunna uppnå målen inom en organisations verksamhet 

behöver individerna uppleva tillräckligt med motivation samtidigt som målen behöver 

vara tydliga. Individerna behöver också engagera sig tillräckligt länge för att inse målen 

och dess betydelse. Att identifiera motivationsfaktorer är en stor del av en organisations 

arbete för att uppnå verksamhetsmålen (Islam & Ismail, 2008; Osteraker, 1999).   

 

Behovet av employer branding inom volontärorganisationen 

Tidigare i introduktionen benämndes vissa svårigheter inom rekryteringen av 

volontärer då det inte finns tillräckligt med volontärer som innehar kompetens om man 

ser till organisationers krav och det tillgängliga utbudet av volontärer. Som effekt av 

detta blir det svårare att lyckas genomföra en rekrytering av en kompetent volontär. På 

en organisation där volontärarbetarna bör inneha en viss specialiserad nivå av 

kompetens kan behovet av employer branding ökas. Detta på grund av att 

organisationen får ett behov av att öka förståelsen om hur en volontär väljer en 

organisation att utföra sitt volontärarbete på. Allison et al. (2002) menar att för att öka 

förståelsen i varför en individ väljer att volontärarbeta samt i hur en individ väljer 

organisation bör grunden byggas i att utveckla rekryteringen för denna specifika 

målgrupp.  

Employer branding är en viktig del i rekryteringen då ett av dess mål är att se till 

att en organisation är attraktiv för potentiell personal, i detta fall volontärer. En aspekt 

som tagits fram inom employer branding är att personal, likt volontärer, är mer benägna 

att söka sig till en organisation som har ett befintligt positivt rykte (Cable & Graham, 

2000).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur employer branding kan användas för 

att attrahera och behålla volontärer med specialiserad kompetens inom en 

organisationsform som är beroende av kompetensen. Ett till syfte är att undersöka 

upplevelsen av ett aktivt arbete med employer branding för att attrahera och behålla 

volontärer. 
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Frågeställning 

- Vilka är volontärernas upplevelser av employer branding i valet av organisation? 

- Vad anser volontärerna definierar en attraktiv organisation? 

 

Metod 

I den genomförda studien användes en kvalitativ metod där data samlades in med hjälp 

av intervjuer som genomfördes enskilt med varje deltagare i studien. 

Studiens syfte var att undersöka hur employer branding kan användas inom en 

volontärorganisation samt hur upplevelsen av arbetet med employer branding för att 

attrahera och behålla personal. På grund av syftet valdes en kvalitativ metod då metoden 

fokuserar på individens egna upplevelser och attityder och kan i sin tur ge mer 

djupgående svar för att skapa en bredare förståelse för ämnet (Merriam, 2009).   

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer, med detta menas att 

intervjun hade en föreliggande intervjuguide med mestadels öppna frågor, där frågorna 

användes flexibelt och gav varierande följdfrågor beroende på respondent (Merriam, 

2009). Denna struktur gjorde det möjligt att utforma intervjun beroende på 

respondentens svar på frågorna (se bilaga 1) då man kan följa upp svaren och på så sätt 

möjliggör en djupare förståelse och analys.  

I denna studie har urvalet skett med hjälp av Merriams (2009) så kallade 

maximum variation sampling, detta för att få ett så brett informationsunderlag samtidigt 

som det ska representera gruppen.  

 

Deltagare och urval 

Deltagarna i studien utgjordes av volontärer på en specialistinriktad organisation 

som undervisar ungdomar i programmering, organisationen är belägen i Mellansverige 

men har lokal volontärverksamhet utspritt över hela Sverige. I samarbete med 

organisationens projektledare för volontärer valdes deltagare inom organisationen ut. 

Kriterierna i urvalet var volontärer med specialiserad kompetens, men vidare har även 

kriterier som kön och ålder spelat in. Dessa kriterier valdes för att skapa en variation i 

urvalet och ge en så bred bild som möjligt för att skapa möjligheter att få fram vilka 

olika aspekter och faktorer av employer branding som attraherar och behåller volontärer 

inom en organisation. En ytterligare bredd i urvalet var den geografiska aspekten då 

ingen av respondenterna var från samma område. Urvalet bestod endast av volontärer 
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och inga anställda inom organisationen, detta då vi ville analysera organisationens 

arbete med employer branding och dess påverkan på volontärerna.  

En lista på volontärer bifogades till oss via mail av projektledaren för 

volontärerna på organisationen. Sex volontärer kontaktades sedan av oss via mail med 

en förfrågan att delta i studien, alla de tillfrågade tackade ja till att delta i studien. 

Åldersspannet på deltagarna var mellan 25 och 40 år, engagemanget i organisationen 

varierade mellan 1-3 terminer hos deltagarna. 

 

Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med organisationen skedde via ett telefonmöte med 

organisationens generalsekreterare där vi hade en öppen dialog om uppsatsens 

utformning och ämne. Efter dialogen vart vi hänvisad vidare till projektledaren för 

volontärerna inom organisationen som vi förde en dialog med via mail angående 

möjligheterna att utforma arbete kring volontärerna. Den kontinuerliga mailkontakten 

med projektledaren skapade en dialog angående uppsatsens ämne och kriterier för urval 

togs fram. 

Efter dessa dialoger konstruerades ett informationsbrev som skickades ut till 

varje deltagare. En intervjuguide konstruerades också baserad på allmänna frågor om 

organisationens specifika förmåga att attrahera volontärer samt hur organisationer 

attraherar personal i största allmänhet (se bilaga 1 & 2).  

Intervjuguiden och dess innehåll formades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, intervjuguiden användes sedan till samtliga deltagare. Data samlades in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer som alla spelades in efter att respondenten 

tagit del av informationsbrevet och godkänt villkoren. Inspelningen skedde på två 

mobiler med hjälp av mobilens egen inspelningsfunktion. Intervjuerna skedde utspritt 

under en vecka och då det var stora begränsningar i möjlighet till bra lokaler skedde 

samtliga intervjuer i virtuella mötesrum. Alla intervjuer skedde på lugna platser för båda 

parterna för att minska risken för störningsmoment. Vi genomförde fyra av intervjuerna 

tillsammans och sedan genomfördes en varsin intervju individuellt, detta då vi i två fall 

fick anpassa oss efter respondenternas tidsschema och inte hade någon annan möjlighet 

än denna lösning, en av oss deltog som intervjuare medan den andra förde anteckningar. 

Under intervjuerna spelades samtliga av dessa in samt att anteckningar togs, vilket 

grundade sig i vår personliga bedömning gällande elimineringen av potentiella 

missförstånd. Med detta menas att vi ansåg att med hjälp av att en hade full fokus på 
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den löpande dialogen skapades en förståelse för svaren samtidigt som den andra kunde, 

med hjälp av skriftliga anteckningar, återkoppla till viktiga aspekter i intervjun och 

ställa relevanta frågor i slutet av intervjun. Varje enskild intervju började med en kort 

presentation av oss, samt lästes den inledande informationen upp där respondenten blev 

informerad om studiens syfte och de etiska aspekterna. Intervjuerna tog mellan 25-45 

minuter vardera. Intervjuerna transkriberades och analyserades med en induktiv 

tematisk analys där återkommande teman togs ut för att forma resultatet. I de senare 

analyserna av intervjuerna upplevdes en mättnad då ingen ny information framkom.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare tog del i information gällande studiens syfte samt intervjuerna. 

Deltagarna informerades att deltagandet var frivilligt och att intervjuerna kunde 

avbrytas närsomhelst utan att ange orsak. De informerades också om att allt material 

hanteras konfidentiellt och att ingen data kan spåras tillbaka till en enskild individ. 

Hänsyn till organisationen har vidtagits och inga namn varken på organisationen eller 

de verksamma inom organisationen har nämnts. För att säkerställa att allt hanterats 

konfidentiellt har citat som kan avslöja respondenterna eller organisationens namn 

omformulerats. De inspelade intervjuerna och tillhörande material kommer att 

destrueras efter godkänd studie. 

 

Resultat 

För att besvara syftet utfördes sex intervjuer med volontärer på organisationen. 

Resultatet baseras på volontärernas individuella upplevelser och uppfattningar om vad 

som gör en volontärorganisation attraktiv för volontärer. Resultatet av de genomförda 

intervjuerna presenteras nedan där intervjupersonerna benämns som respondenter. 

Resultatet delas upp i fyra huvudteman; Genomgående kompetens, Personlig 

anknytning och fördelar, Organiserad och strukturerad organisation samt Allmänt känt 

företag, dessa fyra huvudteman benämndes av varje enskild respondent. Under dessa 

huvudteman delas det upp ytterligare i underteman.  

 

Genomgående kompetens 

Samtliga respondenter besitter kompetens inom specialistinriktningen 

organisationen berör i sin dagliga verksamhet. Kompetensen har förvärvats genom 

vidare studier på eftergymnasial nivå samt arbetserfarenhet. Den genomgående 
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kompetensen var en viktig faktor i respondenternas val av organisation att utföra 

volontärarbete på. Under temat genomgående kompetens framgick ytterligare två 

underteman. Dessa var viljan att lära ut och viljan att ge tillbaka.  

 

Viljan att lära ut. Ett återkommande ämne hos respondenterna var att deras 

aktiva intresse inom kompetensområdet ledde till viljan att inspirera flera, ”Och då 

kändes det som en bra grej att engagera sig i ett projekt som var inom mitt fält...”. 

Viljan att inspirera baseras på respondenternas kunskap om den bristande kompetensen 

inom inriktningen. Detta leder till att den specifika kompetensen respondenterna besitter 

skapar ett intresse att lära ut.  

Men jag är också i största allmänhet intresserad av att hjälpa andra, jag vill 

liksom väcka det som jag själv har ett stort intresse av. 

Alla respondenter har själva sökt sig till organisationen och en viktig grundförutsättning 

för att de skulle söka har varit den kompetens de innehar vilket har lett till ett intresse 

och engagemang för organisationens volontärarbete. Alla volontärer genomgår en 

rekryteringsprocess för att kunna säkerhetsställa att de innehar den specifika 

kompetensen som krävs ”På organisationen är det ändå en intervju och lite trösklar för 

att man ska få vara volontär”. 

 

Viljan att ge tillbaka. Flera av respondenterna menade att det fanns en stark vilja 

att ge tillbaka det de själva hade lärt sig. För flertalet respondenter var anledningen till 

deras volontärarbete för att de kunde ge tillbaka något till någon annan inom ett ämne 

de redan besitter kunskap i.  

Så jag vet inte om svaret kommer bli någonting [att] jag får någon form av kick 

med att andra människor lär sig någonting och att man på nått sätt kan sätta 

fingret på att det är vi som grupp på denna organisation som har lärt dem det. 

Vidare visade det sig också att för vissa respondenter hade de inte haft några 

förväntningar innan de började volontärarbeta men att syftet med verksamheten kom att 

bli anledningen till varför de fortsatte att volontärarbeta. En respondent menade att det 

var väldigt fint och roligt att se någon utvecklas och lära sig det som de själva hade lärt 

sig. Två av respondenterna tyckte också att det var viktigt att lära ut till barn om 
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programmering i en tidigare ålder än vad de själva var när de lärde sig att programmera, 

”få en chans att få barnen att upptäcka programmering tidigare än vad jag gjorde”  

Det är roligt att se folk utvecklas och liksom där vissa som, de har upptäckt att det 

är det här jag vill bli när jag blir stor och de kanske inte ens visste att sånt här 

existerade innan, det är väldigt fint tycker jag. 

 

Personlig anknytning och personliga fördelar 

Samtliga respondenter belyste under intervjuerna att den personliga anknytningen och 

de personliga fördelarna utgjorde en väsentlig påverkan i valet av organisation att utföra 

volontärarbete på. Detta framkom när respondenterna redogjorde varför de valde 

organisationen samt när de förklarade de positiva aspekterna med att ha valt 

organisationen. Respondenterna belyste även negativa aspekter med vissa av de 

personliga fördelarna som organisationen erbjuder, detta då det de inte alltid nyttjas till 

fullo. Under temat personlig anknytning och personliga fördelar framkom det ytterligare 

fyra underteman. Dessa var personliga relationer, nätverk, erfarenhet och utveckling 

samt gemenskap.  

 

Personliga relationer. Det framgick i intervjuerna att en faktor i valet av 

organisation att utföra sitt volontärarbete på var personliga relationer. Hos flertalet av 

respondenterna var den första kontakten med organisationen via personliga relationer så 

som barn  

Då tänkte jag att min son skulle vilja gå där så han gick där förra terminen … ja 

det var en annan volontär som tyckte att jag också skulle bli volontär och då 

tänkte jag, varför inte? 

Denna första kontakt utvecklades senare till vidare kontakt via de redan aktiva 

volontärerna ute i organisationens verksamheter.  

För vissa respondenter var valet av att börja utföra volontärarbete på denna 

organisation enbart baserat i deras personliga relation till deras barn.  

Jag har varit intresserad av de länge men det var nu när min dotter började bli 

tillräckligt stor som jag kände att jag på något sätt vill veta mer och få mer 

erfarenhet om hur man kan väcka ett intresse för det här, så det är för min dotter 

då. 
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De personliga relationerna flertalet av respondenterna hade skapades därför en tidig 

kontakt med organisationen som senare utvecklades.  

 

Nätverk. Personliga fördelar var ett återkommande tema i respondenternas svar. 

En aspekt av dessa personliga fördelar var möjligheten till att nätverka och skapa ett 

större nätverk. Ett nätverk innebär möjlighet att få kontakt med andra människor inom 

samma kompetensområde och även intressanta organisationer. Att få möjligheten att 

bygga upp ett nätverk inom ett specialiserat kompetensområde visade sig vara en 

attraktiv faktor för respondenterna ”Även goda networking möjligheter om man ska 

nämna det”. Då volontärer utför sitt arbete på fritiden menade respondenterna att det var 

roligt att kunna få en positiv aspekt inom arbetslivet genom volontärarbetet, ”dels för att 

det är jätterolig men också för att jag får mycket kontakter, jag håller på att starta eget 

företag nu också”. 

 

Möjligheterna att skapa nätverk genom organisationen ökar även enligt respondenterna 

då organisationen ordnar nätverksmöten och har bra sponsorer. 

De har ju bra sponsorer och sådär, det ger bra möjligheter … Det var ju en träff 

på en sponsors kontor och det var ju schyssta föreläsningar och sådär … Bland 

annat en föreläsning där företaget presenterade häftig teknologi, och det tycker 

jag var motiverande. 

 

Erfarenhet och Utveckling. Det framgick i intervjuerna att några av 

respondenterna studerade och att denna aspekt ledde till en attraherande faktor inom 

organisationen. Detta då de studerande sökte efter möjligheter att förvärva erfarenhet 

inom det de studerade, samt så sökte de efter en organisation där de kunde få utvecklas i 

praktiken. Den praktiska erfarenheter volontärerna förvärvar inom organisationen 

ansågs vara en positiv aspekt inför framtida yrken av en respondent ”Också så att om 

jag i framtiden på något sätt vill undervisa programmering så är det ju bra att skaffa 

sig någon form av erfarenhet”.  

Det framkom även av en respondent att volontärarbeta inom organisationen kunde 

ge en positiva fördelar på arbetsmarknaden i nutid, ”En annan positiv aspekt [är] väl 

egentligen att det ser väldigt bra ut på cv:t”. Sammanfattningsvis menade 

respondenterna på att organisationens attraktivitet ökade då de kunde utvecklas inom sin 
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valda studieinrikning samt förvärva erfarenhet inom ämnet och skapa positiva fördelar 

på arbetsmarknaden. 

 

Gemenskap. Några respondenter belyste under intervjuerna att gemenskap var en 

faktor till fortsatt utförande av volontärarbete på organisationen. Alla volontärer 

genomgår en slags rekryteringsprocess för att kunna säkerhetsställa att de innehar den 

specifika kompetensen som krävs. Denna kompetens ledde enligt vissa respondenter till 

en gemenskap då det fanns ett forum att få utveckla både sitt engagemang och sin 

kunskap med hjälp av andra volontärer. ”Så har det varit för att det har varit ett kul 

roligt gäng, liksom att man får, vad ska man säga, engagemang föder engagemang 

liksom”. Rekryteringprocessen är en bidragande faktor till att skapa en gemenskap, men 

det som enligt respondenterna är grunden till gemenskapen är det gemensamma 

intresset och kunskapen inom organisationens valda inriktning. 

 

Organiserad och strukturerad organisation  

Samtliga respondenter belyste under intervjuerna att en organiserad och 

strukturerad organisation var en viktig faktor i valet av organisation att utföra 

volontärarbete på. Det framkom att flertalet respondenter var fascinerade av den höga 

nivån av struktur inom organisationen. Samtidigt var den höga nivån av struktur en 

faktor till varför flertalet av respondenterna fortsatte att associera sig med 

organisationen. Under temat organiserad och strukturerad organisation framkom det 

ytterligare två teman. Dessa var utvecklande organisation och tillgänglighet.  

 

Utvecklande organisation. Flertalet respondenter belyste under intervjuerna hur 

organisationen var utvecklande och att det gjorde organisationen mer attraktiv som 

organisation att utföra volontärarbete på. Det visade sig att flera av respondenterna 

uppskattade att organisationen var utvecklande för att det bidrog till ett engagemang för 

alla inom organisationen. Med utvecklande organisation menar respondenterna att 

organisationen uppfattades som kontinuerligt utvecklande, att det inte bara finns ett mål 

att uppnå och sen är organisationen klar. Detta var för flera av respondenterna på grund 

av att det fanns ett stort engagemang och en stor passion inom organisationen. 

Anledningen till detta var enligt respondenterna för att de inom organisationen själva 

hade startat organisationen från grund för att de har ett stort intresse för verksamheten. 
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Det leder också till att organisationen utforskar sig själva och sin verksamhet för att 

fortsätta vara en utvecklande organisation.  

Men jag tror det är engagerade och jag tänker att det också är att det kommer lite 

med sådana här naturliga organisationer för att de har ju liksom utformat 

projektet från scratch liksom till någonting som de vill göra och då blir det väl 

kanske automatiskt att de blir väldigt, liksom, mer passionerat arbete eller vad 

man nu ska säga, de gör ju precis det de vill liksom och det känns också som att 

de upptäcker såhär nya saker när det går framåt liksom, det är det jag menar att 

de utvecklas med sig själva, liksom det är inte klart liksom nästa steg utan jag tror 

att de utforskar ganska mycket. 

Det framkom också från respondenterna att de själva upplevde att de kunde 

påverka utvecklingen inom organisationen. Möjligheterna att kunna påverka 

utvecklingen inom organisationen yttrade sig i olika tillvägagångssätt. Varje termin 

anordnar organisationen olika träffar där volontärerna inom organisationen tillsammans 

med övriga i organisationen där de har möjlighet att diskutera utvecklingen inom 

organisationen. Ett annat tillvägagångssätt var sociala medier där volontärerna har olika 

grupper de kan diskutera saker rörande verksamheten.  

 

Tillgänglighet. För flera av respondenterna var tillgänglighet inom organisationen 

något som de belyste under intervjuerna. Respondenterna menade att organisationen 

hade en stor tillgänglighet för volontärerna överlag. Det visade sig att det ledde till en 

positiv inställning hos respondenterna för att det underlättade deras ideella arbete 

samtidigt som det byggde på uppfattningen om den höga nivån struktur hos 

organisationen.  

I början av terminen skrev jag till exempel till någon där att jag tyckte att vi, 

eftersom det var yngre barn den här terminen, skulle vi behöva vara ganska 

många volontärer på plats. Och det svarade de på väldigt snabbt. 

En respondent tyckte att tillgängligheten hos organisationen berodde på 

engagemanget hos organisationen och att det var en stor del i varför det var en bra 

organisation.  
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Jag tycker att det har fungerat bra, vi har ju en Facebooksida och de läser allt vi 

skriver… och skriver vi något förslag [till organisationen] så svarar ju de att de 

tagit emot det, så det har fungerat jättebra. 

Tillgängligheten som respondenterna upplevde inom organisationen grundar sig i 

ett väldigt väl strukturerat arbete inom organisationen, då den trots sin storlek innehar 

en stor skalbarhet ” Med skalbarhet menar jag att nu har de ju några kodstugor, men de 

skulle utan problem kunna dubbla det utan att behöva anställa flera”.  

 

Allmänt känd organisation 

Ett återkommande ämne under intervjuerna var organisationens varumärke. 

Organisationen är relativt nygrundad och konceptet organisationen arbetar med är enligt 

alla respondenterna högst aktuellt i nutidens samhälle. Flertalet av respondenterna 

grundade sitt beslutar i att utföra volontärarbete på organisationen på grund av 

intressanta ämnet och det värde arbetet hade för samhället “Även om det är rätt indirekt 

att rädda världen så är det ändå, det känns som man gör världen bättre”. Då 

organisationen anses ligga i framkant inom detta ämne så menar respondenterna att det 

ökar attraktiviteten i stort, att rekommendera organisationen att utföra volontärarbete på 

är något alla respondenterna tycker är självklart, “liksom att det för nytta helt enkelt i 

samhället i stort och jag tänker att det är bra för alla som är med egentligen”. En stor 

anledning till att flertalet av respondenterna sökte sig till organisationen grundade sig i 

den attraktivitet de erhåller på marknaden i och med hur välkända de är inom 

inriktningen. Att organisationen även öppnar upp till diskussion inom ett aktuellt ämne 

menar respondenterna är ännu en positiv aspekt av att de är en allmänt känd 

organisation inom ämnet ”(Organisationens namn) är verkligen dem folk vänder sig till 

när de har frågor om det här”. 

Det visade sig att respondenterna uppskattade organisationen för det värdet som 

arbetet innebar och det grundades i den transparens som genomsyrade organisationen 

”Jag var ju med på styrelsemötet i förrgår och fick liksom ännu större inblick i hur det 

fungerar”. Vissa respondenter kände på grund av att organisationen är så uppriktig med 

vad verksamheten går ut på ger det känslan både av att tillhöra organisationen men 

också att värdet volontärarbetet kopplas till organisationen. 
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Diskussion 

Nedan presenteras studiens diskussion utifrån fyra rubriker; Huvudresultat, 

Resultatdiskussion, Metoddiskussion samt Förslag till fortsatt forskning.  

 

Huvudresultat  

Studiens syfte var att undersöka hur employer branding kan användas för att 

attrahera och behålla volontärer med specialiserad kompetens inom en 

organisationsform som är beroende av kompetens. Vidare ville vi undersöka 

upplevelsen av ett aktivt arbete med employer branding för att attrahera och behålla 

volontärer. Studiens två frågeställningar syftade till att undersöka respondenternas 

upplevelse av employer branding i valet av organisation samt vad respondenterna anser 

vara en attraktiv organisation.  

Resultatet visade på att det fanns fyra upplevda huvudfaktorer som kunde 

sammankopplas med respondenterna val av volontärorganisation. Dessa faktorer kunde 

också kopplas samman med organisationens attraktivitet. Faktorerna presenterades i 

resultatet som fyra huvudteman; Genomgående kompetens, Personlig anknytning och 

personliga fördelar, Organiserad och strukturerad organisation samt Allmänt känd 

organisation. Dessa teman berör ämnen som viljan att lära ut, personliga relationer samt 

utvecklande organisation. Sammanfattningsvis framkom det att respondenternas 

kompetens inom organisationens inriktning skapade ett upplevt intresse för 

verksamheten och var en viktig faktor i valet av volontärorganisation. Intresset 

kopplades samman med den kompetens respondenterna redan besatt inom ämnet och 

som i sin tur skapade en vilja att lära ut och ge tillbaka. Vidare ansåg respondenterna att 

en personlig koppling samt personliga fördelar inom organisationen var av stor 

betydelse. Flertalet respondenter påpekade att den personliga kopplingen var en del i 

utvecklandet av engagemanget inom organisationens verksamhet. Respondenterna 

belyste de personliga fördelarna som skapades ur engagemanget inom organisationen 

som en positiv aspekt, men att flertalet av de erbjudna fördelarna inte nyttjades. Att 

organisationen var allmänt känd inom inriktningen bidrog enligt respondenterna till 

valet av volontärorganisation samt organisationens attraktivitet. Den allmänna 

kännedomen om organisationen och dess viktiga arbete skapade, utöver det redan 

befintliga intresset, även motivation hos volontärerna. Organisationen upplevdes som 

strukturerad och detta framhöll respondenterna som en positiv aspekt i fråga om att 
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stanna kvar inom organisationen. Det framgick att organisationen upplevdes som 

kontinuerligt utvecklande och detta ledde till att det fanns möjlighet för respondenterna 

att fortsätta utvecklas. Utvecklingen ansågs därför vara en bidragande faktor till varför 

respondenterna stannade kvar inom organisationen. Samtliga respondenter framhöll 

vikten av employer branding för att en organisation ska ses som attraktiv, det framhölls 

även att samtliga respondenter rekommenderade organisationen till människor i sin 

närhet vilket påvisar ett strategiskt arbete med employer branding.  

 

Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkom det att kompetensen var av vikt för respondenterna. 

Att det fanns ett forum för respondenterna att förvalta och utveckla sin kompetens 

uppskattades och var en anledning till varför respondenterna valde att utföra 

volontärarbete. Enligt flertalet respondenter var en bidragande orsak i valet av 

volontärorganisation att volontärarbetet var kopplat till den egna kompetensen. Islam & 

Ismail (2008) beskriver att en organisations förmåga att motivera personalen är en 

avgörande faktor i att förebygga att kompetensen inom organisationen inte ska gå 

förlorad. För att motverka detta beskriver de den viktiga aspekten att upptäcka 

motivationsfaktorerna som skapar personalens motivation. Det framgår i resultatet att 

möjligheterna att utvecklas i praktiken var en motivationsfaktor för volontärerna och det 

överensstämmer med Clary et al. (1998) som benämner en förbättring som 

motivationsfaktor för volontärer. 

Kucherov & Zamulin (2016) benämner employer branding som ett av de 

populäraste tillvägagångssätten att attrahera kvalificerad personal, exempelvis 

specialister inom ett område, till en organisation. Användandet av denna aspekt av 

employer branding på denna organisation är aktuell då respondenterna benämnde 

gemenskap som viktigt i valet av volontärorganisation. De benämnde att det som 

skapade en gemenskap var att de genom organisationen träffade individer inom samma 

kompetensområde. Detta resultat visar på att om en organisation arbetar med att 

attrahera kompetent personal kan det skapa fortsatta positiva aspekter för 

volontärarbetarna då en stark gemenskap skapas. Denna gemenskap benämner Clary et 

al. (1998) som en motivationsfaktor, det sociala. Denna motivationsfaktor skapas 

automatiskt i en organisation där en stark gemenskap existerar och leder till motiverad 

personal. Tidigare forskning inom socialpsykologi menar även på att om en individ ges 

en känsla av tillhörighet skapas en utveckling av individens personliga identitet 
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(Heaven, 1999; Tajfel, 1982). Alltså kan den starka gemenskapen inom denna 

organisation även skapa en utveckling för volontärerna på det individuella planet, en 

stark gemenskap är alltså i denna mening alltid en positiv aspekt för en organisation att 

lyckas skapa. 

I resultatet framkom det att det aktiva intresset inom kompetensområdet ledde till 

viljan att inspirera andra, Clary et al. (1998) benämner viljan att lär ut en kompetens 

man besitter som motivationsfaktoren förståelse. Det framkom även att respondenterna 

vet att kompetensen inom det specialiserade området är en bristvara. Denna aspekt 

gjorde att respondenterna sökte sig till en volontärorganisation som arbetade inom det 

området de hade kompetens. Detta kan kopplas till teorierna kring socialt utbyte där de 

påvisar relevansen i att organisationen skapar en förståelse för vad som motiverar 

individen i samband med organisationens mål (Aselage & Eisenberger, 2013). Målet för 

organisationen studien genomfördes på är i stora drag att öka kompetensen inom ett 

visst område, detta skapar i sin tur en motivationsfaktor för de volontärer med 

kompetens som sökt sig till organisationen.  

Enligt Thomson & Bunderson (2003) grundas det psykologiska kontraktet på att 

ett tydligt syfte kan engagera. De menar att en organisation med ett tydligt syfte bidrar 

till att engagera personalen men även kan skapa stora negativa effekter om 

organisationen någon gång skulle överge eller ändra sitt ursprungliga syfte. Om 

organisationen har ett tydligt syfte kan det skapa en personlighet som går att koppla till 

olika mänskliga känslor och egenskaper, och kan genom detta öka möjligheten till 

identifikation (Barrow & Mosley, 2005; Rampl & Kenning, 2014). 

Det psykologiska kontraktet beskrivs av Guest och Conway (2002) som ett 

tvåvägs utbyte av upplevda löften en organisation bör infria hos individen och de 

skyldigheter en individ har till en organisation. Tvåvägs utbytet framkom i resultatet i 

form av de olika personliga fördelarna som respondenterna tagit del av genom sitt 

volontärarbete inom organisationen. Respondenterna upplevde de personliga fördelarna 

som skapade en positiv fördel för de själva som de mest attraktiva. Ett exempel på en av 

de benämnda fördelarna som benämndes av alla respondenter var möjligheterna att 

utöka sitt nätverk. Vi uppfattade detta som en indirekt fördel då det inte var en fördel 

organisationen marknadsförde, trots detta visade sig denna fördel skapa ytterligare 

motivation hos volontärerna att infria de skyldigheter de hade till organisationen. Detta 

kan kopplas till Aselage & Eisenberger (2003) som benämner att det i det psykologiska 

kontraktet föreligger ett antagande om ökat engagemang hos personalen om 
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organisationen i helhet uppfyller de löften de gett. Organisationen har i detta fall utöver 

de uttalade löftena också infriat ett löfte utöver de uttalade och genom detta skapat 

motivation hos respondenterna att utföra volontärarbetet. Denna motivation benämner 

Clary et al. (1998) som motivationsfaktorn karriär. Karriärfaktorn syftar till de positiva 

aspekterna en volontärarbetare kan förvärva genom att utöva volontärarbete, vilket är en 

exakt koppling till vad som framkom i denna studies resultat. 

En annan del av resultatet visade en negativ upplevelse av de personliga 

fördelarna som organisationen använder i sitt rekryteringsarbete av volontärer. Det 

framgick av respondenterna att flertalet av de fördelar som utgjordes av mer direkt 

karaktär, exempelvis gratis kurser, inte framstod som en attraherande faktor då de ansåg 

att tidsaspekten förminskade denna fördels värde. Vid vidare diskussion om 

tidsaspekten är det tydligt att det inte är förmånen i sig som är negativ, utan 

volontärernas egen upplevelse av tidsbristen att utnyttja den.  

Enligt Kucherov et al. (2016) kan man attrahera potentiell personal med hjälp av 

det strategiska arbetet med employer branding, som syftar på organisationens bild mot 

allmänheten. Skillnader i organisationers arbete med employer branding grundar sig i 

organisationernas specifika mål. I resultatet beskriver respondenterna att en 

organisations varumärke är viktigt i valet av volontärorganisation. De beskriver vikten 

av att ha ett tydligt koncept som har värde för nutidens samhälle och som samtidigt är 

aktuellt. Allison et al. (2002) tar upp att organisationer bör öka förståelsen för individen 

i dess val av volontärorganisation på grund av att det kan leda till en utveckling i 

rekryteringsprocessen av volontärer. I resultatet framgick det av respondenterna att den 

existerande rekryteringsprocessen på organisationen bidrar till att skapa ett seriöst 

intryck mot allmänheten. Respondenterna benämnde flertalet gånger att organisationen 

låg i framkant inom sitt område och att detta gjorde valet av organisation lättare, enligt 

Rampl (2014) är möjligheten för en organisation att ses som ett förstahandsval till stor 

fördel i arbetet med att attrahera och behålla personal inom en organisation. Resultatet i 

denna studie tyder på att Rampls teori om att vara ett förstahandsval för att underlätta 

rekryteringsprocessen är applicerbar på ett liknande sätt inom en volontärorganisation.  

Respondenterna belyste deras fascination med nivån av struktur inom organisationen 

och hur det påverkade deras beslut att söka sig till samt stanna kvar inom 

organisationen. Det visade sig att den höga nivån av struktur påverkade respondenterna 

positivt. Detta för att strukturen gjorde det enklare för respondenterna att själva utföra 

sitt volontärarbete och samtidigt gav det ett seriöst intryck av organisationen som delvis 
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har påverkat organisationens varumärke positivt. Detta kan också ha grundat sig i vissa 

av respondenternas personliga grund för motivation. Det som framkom var att 

respondenterna associerade organisationen med struktur. På så vis har organisationen 

lyckats med att skapa en organisationsidentitet som enligt Backhaus och Tikoo (2004) 

är grunden för en målinriktad strategi för rekryteringsarbetet. De menar också att för ett 

lyckat arbete med employer branding behöver organisationen särskilja sina 

karaktärsdrag för att skapa en unik bild av organisationen som i sin tur leder till en ökad 

attraktivitet. Flera av respondenterna upplevde att organisationen var organiserad i form 

av att det fanns tydliga mål med verksamheten. Enligt Islam och Ismail (2008) behöver 

individer inom en organisation uppleva att målen är tydliga för att organisationen ska 

kunna uppnå sina uppsatta mål. En annan viktig aspekt som Cable & Graham (2000) 

benämner inom forskningen av employer branding att personal tenderar till att söka sig 

till organisationer som har ett befintligt positivt rykte. Respondenterna har i resultatet 

inget negativt att nämna om organisationens externa varumärke, de tenderar istället att 

enbart beröra positiva aspekter även fast en fråga angående negativa aspekter har ställts. 

Detta påvisar det befintliga positiva rykte som existerar inom organisationen vilket kan 

vara en stor del i det outtalade rekryteringsarbetet, då volontärer kan söka sig till en 

organisation utan att bli kallad till en intervju.  

Respondenterna menade på att den befintliga strukturen ledde till att det fanns god 

tillgänglighet mellan volontärerna och organisationens anställda. Kommunikationsvägar 

fanns via telefon, mail och webbplatser och detta skapade en öppen struktur. 

Tillgängligheten skapade vidare en upplevd känsla av delaktighet hos respondenterna. 

Detta kan också kopplas till Clary et al. (1998) teori om den sociala motivationfaktorn, 

där hon menar att det sociala syftar på möjligheten till en gemenskap. Organisationen 

skapar detta naturligt inom organisationen med det naturliga öppna klimatet deras 

struktur bildar. 

 

Praktisk Relevans. Sammanfattningsvis arbetar organisationen väldigt aktivt 

med flertalet delar inom employer branding i arbetet med att attrahera och behålla 

volontärer inom organisationen. Studien har dock visat på vissa förbättringsområden 

inom det befintliga arbetet samt visat på vilka av delarna av arbetet som fungerar.  

Generellt bör organisationen identifiera vad som lockar volontärer för att få en mer 

medveten rekrytering av volontärer. Detta då studiens resultat tyder på att 

organisationens attraktivitet ofta skapas omedvetet ur organisationen naturliga passion i 
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ledning samt i de naturliga personliga fördelar som skapas ur ett engagemang inom 

organisationen. Samtidigt är organisationens verksamhet aktuell och skapar därför en 

attraktivitet enbart i sig själv.  

För att ta hänsyn till motivationsfaktorerna samt det psykologiska kontraktet bör 

arbetet i att skapa en ökad medvetenhet i arbetet med att attrahera och behålla personal 

inte påverka organisationens grundvärderingar. Detta då studiens resultat belyser att 

grundvärderingarna och grundpassionen inom organisationen är det som skapar den 

utvecklande organisationen som volontärerna menar på är en stor positiv aspekt i deras 

volontärarbete. Förbättringsmöjligheter finns även inom att se över vilka delar av de 

personliga fördelarna som attraherar och behåller volontärerna inom organisationen. 

Resultatet påvisar att fokus bör flyttas från fördelarna med direkt karaktär till att 

marknadsföra de fördelar med indirekt karaktär i organisationens arbete med employer 

branding. 

 

Metoddiskussion     

Studiens syfte var att undersöka hur employer branding kan användas för att 

attrahera och behålla volontärer med spelicialiserad kompetens inom en 

organisationsform som är beroende av kompetens. Vidare ville vi undersöka 

upplevelsen av ett aktivt arbete med employer branding för att attrahera och behålla 

volontärer. I utförandet av studien ansågs en kvalitativ metod samt semistrukturerade 

intervjuer vara bäst lämpad. Detta då studiens syfte var att undersöka individernas 

individuella upplevelser och den kvalitativa metoden bygger på att tolka individers 

upplevelser och attityder (Merriam, 2009). Eftersom studien har genomförts på enskilda 

individer är det viktigt att ha i åtanke att de personliga upplevelserna och 

uppfattningarna kan påverka resultatet. Samtidigt riskerar vi som utfört studien att vara 

subjektiva i vår tolkning. Intervjuguiden konstruerades utefter studiens syfte för att 

besvara frågeställningarna. Vissa intervjuer genomfördes vi individuellt vilket kan ha 

skapat olika uppfattningar. Detta motverkades dock då tolkningen av dataanalysen först 

genomfördes enskilt och tolkades därför oberoende av varandra, trots detta tolkades 

resultatet likvärdigt vilket ökar validiteten i studien. Då ingen av oss har någon större 

tidigare erfarenhet inom intervjuteknik kan detta ha haft en påverkan på studiens 

resultat. Om vår kunskapsnivå hade varit högre hade potentiellt intervjugudien samt fler 

relevanta följdfrågor kunnat utformas och lett till djupare diskussioner med mer 

uttömmande resultat. 
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Då ingen av oss hade tidigare vetskap om organisationen kan det ha lett till en mer 

objektiv bedömning av resultatet.  

I de senare intervjuerna upplevde vi en mättnad gällande data då ingen ny 

information framkom vid jämförandet mot de tidigare intervjuerna, en mättad i data 

förstäker både validiteten och reliabiliteten (Merriam, 2009). Under intervjuerna såg vi 

ett mönster och en stark koppling till de senare valda temana. Dock ger inte detta något 

svar på om det slutgiltiga resultatet hade sett annorlunda ut med fler deltagare. 

Urvalet i studien utgjordes av ett maximum variations sampling, detta för att få ett 

så brett informationsunderlag samtidigt som det ska representera gruppen (Merriam, 

2009). Detta genomfördes genom att respondenterna bestod av olika kön samt ålder 

samt breddades informationsunderlaget med hjälp av den geografiska bredden bland 

respondenterna. Dock kunde en större bredd ha uppnåtts genom ett större åldersspann 

samt att det geografiska området hade kunnat utökas mer. Detta ger dock inget svar på 

om det slutgiltiga resultatet hade sett annorlunda ut även om bredden på studien hade 

utökats. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att utföra en liknande studie inom 

en annan volontärorganisation med en annan inriktning. Detta då det benämns ovan i 

resultatdiskussionen att organisationen där studien genomfördes är väldigt strukturerad i 

sitt arbete med och för volontärerna, därför skulle en annan organisation samt 

organisationsform vara av intresse för att kunna jämföra eventuella mönster och urskilja 

eventuella skillnader. Vidare har det i resultatet enbart kommit fram några av de 

faktorer som påverkar en organisations attraktivitet. Detta resultat är dessutom enbart 

baserat på de utvalda respondenternas upplevelse av vilka faktorer som påverkar 

attraktiviteten, detta resultat utesluter därför inte att det kan finnas flera faktorer som 

påverkar men som inte har blivit nämnda ovan. Genom att utföra vidare forskning på 

ämnet inom andra volontärorganisation skulle ett bredare resultat kunna formas som 

grund.  

Denna studie har endast utgått ifrån volontärarbetares perspektiv, vilket kan ge en 

avsmalnad bild av en organisationens arbete med employer branding. Därför skulle det 

vara intressant att utföra vidare forskning kring en organisations strategiska arbete med 

employer branding i syfte att attrahera och behålla volontärer.  

I denna studie har en antydan uppstått att en viss faktor är av stor vikt för en 



 

22 

 

organisations attraktivitet detta då flertalet respondenter belyste att en utvecklande 

organisation bidrog till engagemang och attraktivitet. Alltså så skulle vidare studier på 

hur denna faktor bidrar till en organisations attraktivitet kunna vara av intresse. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev med deltagandeförfrågan 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Personal- och Arbetslivsprogrammet 

på Högskolan i Gävle och nu genomför vårt examensarbete på X. Examensarbetet syfte 

är att undersöka upplevelsen av Employer brandings påverkan att attrahera och behålla 

rekryterad personal. 

    Till denna studie söker vi rekryterade av X som skulle vilja samt ha möjlighet att dela 

med sig av sina upplevelser, givetvis sker detta helt konfidentiellt. En intervju beräknas 

pågå 30-45 minuter och kommer genomföras under vecka X. 

Förhoppningarna med detta examensarbete är att studien ska bidra till ett förbättrat 

arbete med Employer branding av företaget. Skulle du vara intresserad att delta i vår 

studie kontakta oss gärna på följande mailadress: X. 

Med vänliga hälsningar  

Douglas Guström & Kajsa Molén  
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Bilaga 2 

Intervjugudie 

Syftet med denna intervju är att undersöka upplevelsen av Employer brandings 

påverkan att attrahera och behålla volontärer inom en organisation. Intervjun beräknas 

pågå i 30-45 minuter och kan när som helst avbrytas av dig då det är helt frivilligt att 

delta. Då vi är ute efter den individuella upplevelsen och dina egna åsikter finns det inga 

svar som är rätt eller fel. 

    Allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt, intervjun kommer 

sammanställas samt redovisas i ett examensarbete vid Högskolan i Gävle men inget 

kommer kunna återkopplas till dig personligen. Organisationen kommer även få ta del 

av det slutgiltiga arbetet.  

    Vi undrar om du godkänner att denna intervju spelas in? Materialet kommer 

att  transkriberas och de enda som tar del av transkriberingen är vi samt vår handledare 

från Högskolan i Gävle. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt igenom hela 

processen. När examensarbetet är genomfört kommer allt inspelat och transkriberat 

material att raderas.  

 

Du har rätt att avbryta din medverkan vid vilket tillfälle som helst utan att behöva ange 

orsak. 

 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Vad gör du som huvudsyssla? 

hur länge har du gjort det? 

 

Allmänt 

Vad innebär ditt volontärarbete? Vad gör du? 

• Hur länge har du utfört volontärarbete inom denna organisation?  

• Har du utfört något tidigare volontärarbete?  

• Vad har du för utbildning? 

• Hur kommer det sig att du valde (organisationens namn) att utföra 

volontärarbete på? 

• Vad var dina förväntningar? 

• Uppfyllde organisationen dina förväntningar? På vilket sätt?  

• Vad får du ut av att volontärarbeta? 
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Vad upplever intervjupersonen som en attraktiv volontärorganisation  

• Vad gör organisationer/företag attraktiva för dig? 

• Vad skulle kunna locka dig att byta organisation? 

• Finns det några andra potentiella organisationer som attraherar dig ute på 

“arbetsmarknaden”? 

 

Hur uppfattas organisationen av intervjupersonen 

• Kan du beskriva din uppfattning av (organisationens namn) som organisation? 

• Finns det några positiva samt negativa sidor med att volontärarbeta inom 

organisationen? 

• Vad tycker du att (organisationens namn) skulle kunna göra för att upplevas som 

ännu mer attraktiv för volontärer?  

• Skulle du rekommendera organisationen för människor i din närhet som en plats 

att utföra volontärarbete på? Varför? 

• Om du skulle jämföra företaget nu gentemot i början av ditt volontärarbete, vad 

skulle du säga då? 

 

Följdfrågor  

• Hur tänker du då?  

• Kan du utveckla? 

• Varför? 

 

Är det något som du vill ändra eller tillägga på det som du svarat? 

Då får vi tacka så mycket för att du ville delta i den här intervjun. 

 


