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Sammanfattning 

 

Ett av syftena med studien var att undersöka skillnader i Ingenjörsstuderande respektive 

Anställdas uppfattning om Lantmäteriets image som arbetsgivare.  

Det andra syftet med studien var att se om det förelåg skillnader i uppfattning av en Ideal 

arbetsgivares image och Lantmäteriets image som arbetsgivare. 

Studien genomfördes med stöd av en enkätundersökning med Ingenjörsstuderande och Anställda 

vid Lantmäteriakademin som deltagare.  

Totalt deltog 102 personer i studien; 55 Ingenjörsstuderande och 47 Anställda. 

Mätinstrumentet var Employer Attractiveness Scale (EmpAt). 

Studiens ena huvudresultat visade fyra skillnader i uppfattning om den Ideala arbetsgivarens 

image och Lantmäteriets image som arbetsgivare gällande dimensionerna Social, Utveckling, 

Intresse och Ekonomi.  

Det andra huvudresultatet visade en skillnad i uppfattning av Lantmäteriets image som 

arbetsgivare mellan grupperna Ingenjörsstuderande och Anställda gällande Social dimension. 
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Abstract 

 

Title:  A diamond or rough stone? - Employer branding: The company´s image and 

attractiveness 

 

The first purpose of this study was to investigate differences in perception of the image of 

Lantmäteriet as an employer of Engineering students and Employees.  

The second purpose of the study was to see whether there were differences in the perception of 

the image of an Ideal employer image and the image of Lantmäteriet as an employer.  

The study was conducted through a questionnaire survey, with Engineering students and 

Employees at Lantmäteriakademin as participants.  

A total of 102 people participated in the study; 55 Engineering students and 47 Employees. 

The measuring instrument was Employer Attractiveness Scale (EmpAt). 

The results showed four differences in perception of the image of an Ideal employer and the 

image of Lantmäteriet as an employer for the dimensions of Social, Development, Interest and 

Economy. The results also showed a difference in the image of Lantmäteriet as an employer 

among the groups Engineering students and Employees regarding Social dimension.  
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Förord 

 

Vi vill tacka alla enkätdeltagare som gjort vår studie möjlig att genomföra.  

Vi riktar också ett stort tack till vår handledare Birgitta Falk för att hon låtit oss arbeta med ett så 

intressant och spännande ämne. Birgitta har handlett oss både på det teoretiska och det metodiska 

planet samt även stöttat oss genom arbetet med kloka ord och uppmuntran. Slutligen vill vi tacka 

Lantmäteriet för den positiva inställningen till vår studie. 
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Enligt Lievens och Highouse (2003) samt Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) kan en fest 

avslöja om en organisation har hög eller låg attraktionskraft. Detta sker genom att när människor 

träffas och samtalar, till exempel på en fest, är sannolikheten stor att frågan kommer upp om 

vilken organisation någon av personerna arbetar i. Diskussionens riktning beror sedan på vilken 

arbetsgivare som samtalet berör. Om samtalsämnet ändras mot något annat då en viss 

arbetsgivare nämns kan det tyda på att organisationen ifråga har låg attraktionskraft. Uttrycker 

däremot individerna sin uppskattning och samtalet tar fart, kan det tolkas som att organisationen 

är attraktiv. Här menar Highouse, Zickar, Thorsteinson, Stierwalt och Slaughter (1999) att det 

finns forskning som säger att arbetsgivare behöver ta reda på vilka faktorer som sätter igång 

samtalen under en fest och hur företaget drar nytta av det samt tar reda på vad som gör ett företag 

attraktivt i potentiella sökandes ögon, det handlar om en del i employer branding.  

  Både Barrow (2007) och Martin (2007, refererad i Edwards, 2010) menar att 

employer branding har gått från att för ett tiotal år sedan ha varit ett begrepp enbart i 

marknadsföringens värld till att bli en del av HR-arbetarens (personalarbetarens) verktygslåda. 

Idag är begreppet integrerat i både personalarbetet och marknadsföringsarbetet och samarbete 

mellan HR-avdelningen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med employer branding 

(Mosley, 2007).  

 

Employer branding 

 

Employer branding (företagets utvecklande av sitt arbetsgivarvarumärke) innefattar begreppet 

employer brand (arbetsgivarvarumärke) och är bland det mest värdefulla ett företag har i sitt 

utvecklingsarbete i att vara attraktiv som arbetsgivare (Backhous & Tikoo, 2004).  

Sullivan (2004, refererad I Backhaus & Tikoo, 2004) delar begreppet emloyer brand i två delar; 

employer (arbetsgivare) och brand (varumärke). Employer handlar om delen att vara arbetsgivare 

med personal (mänskliga resurser) och brand (varumärke) förknippas ofta med utvecklandet av 

produkter och tjänster. Sammantaget leder de två begreppen till “employer brand”. Framgent 

används förkortningen EB för employer branding. 

  Ambler och Barrow (1996, s.8) definierar EB som ”the package of functional, 

economic, and psychological benefits provided by employment, and identified with the employing 

company”. Här menas att företaget arbetar med EB genom att se till funktionella fördelar som 

utvecklingsmöjligheter inom företaget, det ekonomiska avspeglar monetära fördelar som 

välbetald tjänst och det psykologiska utgör känslan av tillhörighet och meningsfullt arbete. 

Företag vill förmedla en positiv image (bild) för att visa att de är en bra arbetsgivare/arbetsplats  
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vilket kan, om företaget lyckas, rendera en position före en annan organisation i valet av 

arbetsgivare. Viktigt är att poängtera att det i slutändan är individens syn på företagets image 

som avgör attraktionskraften av en organisation oavsett vad företaget vill.  

  För att företag ska kunna påverka individens syn på imagen menar Lievens et 

al.(2007) att företag bör vara medvetna om att EB har med både intern (inre) och extern (yttre) 

attraktionskraft att göra. Det är viktigt att företaget undersöker vilka faktorer som är intressanta 

och attraktiva från så väl utsidan av företaget, av arbetssökande, som från insidan, av de redan 

anställda. Organisationer bör attrahera potentiella medarbetare genom att utgå från och bygga 

vidare på sitt EB i förenlighet med vad de anställda anser är företagets positiva image för att 

minimera att någon bit i EB inte faller bort.  

 

Identitet, profil och image 

 

Edwards (2010) beskriver att EB ses bestå av tre komponenter; identitet, profil och image. 

Identiteten formas genom val av interna arbetssätt, traditioner och mål. Finns det starka 

karaktärsdrag förknippade med en organisation kan det vara lättare för medarbetare att känna 

igen sig själv. Organisationens identitet innebär dess egen karaktär och vad organisationen 

verkligen är, exempelvis värderingar, system, politik samt vilka vägar som organisationen väljer 

mot målet för att attrahera och motivera individen. Edwards (2010) fortsätter med att förklara att 

profil är företagets önskade image, hur organisationen vill uppfattas som arbetsgivare. Image kan 

liknas vid företagets rykte, vad till exempel potentiella medarbetare och redan anställda 

förknippar med företaget.  

Det är alltså den upplevda profilen, hur organisationen faktiskt uppfattas, som är innebörden av 

image. Imagen bygger på hur värderingar och vägledande principer kommuniceras ut och 

uppfattas av exempelvis tänkbara medarbetare, vilken föreställning dessa individer har av 

företaget (Martin & Beaumont, 2003, refererad i Edwards, 2010). I bästa fall stämmer imagen 

överens med profilen, det vill säga organisationen uppfattas de facto på det sätt som den vill bli 

uppfattad på.  

  Keller (1993) beskriver att uppfattningar som finns kring en produkt bygger en 

sammanfattande image. Motsvarande gäller för en organisation. Imagen är således 

bilden/uppfattningen av organisationen. 

  Tom (1971, refererad i Van Hoye & Saks, 2011) belyser individen och beskriver att 

organisatorisk image speglar individens personliga uppfattning av organisationen. Uppfattningen 

är byggd på fri struktur av kunskap, tro och känsla om organisationen. Dutton, Dukerich och 
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Harquail (1994) följer samma spår genom att förklara att en individs uppfattning även påverkas 

av hur organisationen sticker ut och utmärker sig.  

  Vad som uppfattas som utmärkande för en organisation beror på vem som 

uppfattar, det kan vara arbetssökande, anställd eller aktieägare med mera (Durkerich, Golden & 

Shortell, 2002). 

  Slaughter, Zickar, Highouse och Mohr (2004) fick i en studie fram att 

organisationer som fått sina egenskaper framhävda av individer (med erfarenhet av 

organisationen) upplevdes som mer attraktiva i jämförelse med andra organisationer. Här menas 

att individer som arbetat för eller haft samarbete med organisationen fungerar som bra 

marknadsförare av företaget. För att organisationen ska kunna dra nytta av denna marknadsföring 

behöver organisationen sätta sig in i den potentiella sökandes uppfattningar för att förstå vad som 

gör företaget attraktivt. Det är individens allmänna intryck av organisationen som avgör om 

organisationen är av intresse och har attraktionsvärde. 

 

Det psykologiska schemat och kontraktet 

 

Lievens et al.(2007) menar att om både organisationens och medarbetarens syn på företagets 

image och värderingar harmonierar kan attraktionsvärden skapas. Viktigt enligt Lievens et al. 

(2007) är att först undersöka organisationens attraktionskraft bland medarbetarna för att därefter 

kommunicera ut detta till potentiella medarbetare med förhoppning om att de därigenom bildar 

sig en positiv uppfattning av organisationens image ifråga. Detta bygger naturligtvis på att de 

potentiella medarbetarna attraheras av samma faktorer som de redan anställda. 

  Rousseau (2001) framhåller att om organisationens image är förenlig med 

medarbetares förväntningar på organisationen skapas ett psykologiskt kontrakt innehållandes 

löften. Montes och Zweig (2009) beskriver således psykologiskt kontrakt som skrivna eller 

muntliga (mer eller mindre underförstådda- måste inte vara uttalade men kan vara det) löften 

mellan arbetstagare och organisation.  

  Kontraktet mellan arbetstagare och organisation består vidare av medarbetarens 

subjektiva uppfattningar om löften som med tiden bildar så kallade psykologiska scheman. 

Schemat förklaras genom att de successivt utvecklas ur tidigare erfarenheter och vägleder hur ny 

information organiseras. Scheman är ofta svåra att förändra när de är skapta och ett redan 

befintligt schema påverkar hur ny information tolkas. Schemats beståndsdelar kan vara självklara 

för en individ medan det för en annan individ inte alls passar in beroende på skillnader i 
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individernas kognitiva strukturer (tankar, minnen, bilder med mera). Skillnaden i individers 

scheman påverkar i förlängningen hur och vad individen uppfattar som attraktivt i imagen hos en  

specifik arbetsgivare (Montes & Zweig, 2009). 

  Det som kan förena människors scheman kan vara att människorna har samma 

profession eller lever i liknande sociala kulturer och har upplevt eller upplever till exempel 

likartade karriärer, dels i stort men även hos specifik arbetsgivare (Rousseau, 2001). Känner 

individen igen sig i professionen underlättar det vid kontakt med ny arbetsgivare inom samma 

gebit genom att personen skapat en föreställning och förväntning om yrkeskategorin, vilken 

ligger till grund i det psykologiska schemat (Donayi, 2012).  

  Imagen är således en form av schema för hur organisationen upplevs av anställda 

och potentiella medarbetare. Företag använder EB å ena sidan för att säkerställa att anställda är 

engagerade och insatta i företaget och å andra sidan för att locka potentiella medarbetare. Arbetet 

är långsiktigt och målinriktat för att kunna hantera alla företagets intressenter (anställda, 

potentiella medarbetare och andra till företaget relaterade). En mening med att företaget arbetar 

aktivt med sitt EB är att positionera sig före annan organisation vilket är viktigt bland annat i 

företagets arbete med rekrytering. En annan mening är att vara medveten om sin image (Sullivan, 

2004, refererad i Backhaus & Tikoo, 2004). 

  För att öka medvetenheten i sin image arbetar Lantmäteriet med sitt EB. 

Lantmäteriet, en statlig organisation bestående av cirka 2000 anställda, har länge arbetat med 

employer value proposition (EVP). EVP handlar för Lantmäteriet om arbetsgivarerbjudande, 

balans mellan vad företaget erbjuder, exempelvis förmåner som tjänstepension samt belöningar 

till anställda mot att medarbetarna presterar i arbetet. Lantmäteriets arbete med EVP innefattar att 

bli ännu tydligare i de budskap som kommuniceras ut (personlig kommunikation, HR-specialist). 

Ur arbetet med EVP har intresse väckts från en av fyra divisioner (enheter), att få fram vad som 

kännetecknar en attraktiv arbetsgivare i imageavseende. Lantmäteriet vill se vilken image de har 

både bland redan anställda och bland potentiella medarbetare vilka framförallt består av 

Ingenjörsstuderande. De resultat som kommer fram avses användas som en del i det framtida 

arbetet med att kunna positionera Lantmäteriet i konkurrensen bland andra arbetsgivare (främst 

kommuner) när det gäller förrättningslantmätare (personlig kommunikation, HR-strateg). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att dels undersöka a) om det fanns skillnader i hur Lantmäteriets image 

som arbetsgivare uppfattas av Ingenjörsstuderande (det vill säga potentiella medarbetare) 
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respektive Anställda och dels b) undersöka om det fanns skillnader mellan Ideal arbetsgivares 

image och Lantmäteriets image som arbetsgivare. 

Frågeställningar 

 

Vilka skillnader finns mellan den Ideala Arbetsgivarens* image och Lantmäteriets image som 

arbetsgivare? 

 

Vilka skillnader finns i uppfattningarna om Lantmäteriets image som arbetsgivare av 

Ingenjörsstuderande* respektive Anställda*? 

 

* Versaler används för att öka tydligheten med vilka begrepp som är variabler i texten. 

 

Metod 

 

För att besvara studiens syften och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning. 

 

Deltagare och urval 

 

För att få kontakt med Ingenjörsstuderande besökte vi under en dag LAVA-mässan på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. På mässan minglade vi bland Ingenjörsstuderande som vi 

presenterade oss för samt informerade att vi planerade en studie kring uppfattningar om 

Lantmäteriets image som arbetsgivare. Ingenjörsstuderande tillfrågandes om de kunde se 

Lantmäteriet som potentiell arbetsgivare. Om de svarade jakande frågande vi om de kunde tänka 

sig att besvara en enkät och noterade därefter deras e-postadresser. Ytterligare deltagare och 

deras e-postadresser samlades in genom att Ingenjörsstuderande vid Lunds Tekniska Högskola 

samt blivande högskoleingenjörer från Högskolan Väst respektive Högskolan i Gävle tillfrågades 

på motsvarande sätt vid en rekryteringsvecka som Lantmäteriet bjudit in till.  

  Enkäten mejlades till totalt 140 Ingenjörsstuderande varav 55 personer (39 %) 

besvarade enkäten (exklusive två enkäter som skickats in blanka). Av de svarande var 26 kvinnor 

(47 %) och 29 män (53 %). 

  Urvalet av Anställda skedde med hjälp av kontaktpersoner på Lantmäteriakademin. 

Lantmäteriakademin vänder sig till Lantmäteriets nyanställda förrättningslantmätare och erbjuder 

skräddarsydd utbildning. Att urvalet föll på de nyanställda akademideltagarna berodde på att vi 

ville få deltagare som åldersmässigt stod relativt nära de Ingenjörsstuderandes ålder.   
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  Enkäten mejlades till samtliga registrerade deltagare i akademin, 85 personer. 47 

personer (55 %) svarade (exklusive en enkät vilken endast var besvarad till hälften och därför 

inte togs med i analysen). Av de svarande var 34 kvinnor (74 %) och 13 män (26 %). 

  Enkätens bortfall uppgick till åtta svarsvärden. De åtta tomma cellerna var spridda 

över olika frågor och gällde båda grupperna. Eftersom ingen systematik i bortfallet kunde 

skönjas ersattes de saknade svarsvärdena med medelvärde för frågan. Orsaker till bortfallet är för 

oss okända.  

  Ingenjörsstuderandes enkät (bilaga 1) inleddes med två frågor; en om hur de 

kommit i kontakt med Lantmäteriet och den andra om hur tydlig bild de har av Lantmäteriet. Sex 

av deltagarna har kommit i kontakt med Lantmäteriet genom praktik eller Arbetsförmedling, 

någon enstaka genom anhörig och merparten genom utbildningen. De flesta har en tydlig bild av 

Lantmäteriet men fem deltagare har en ganska otydlig bild och ett par mycket otydlig bild. 

 

Material 

 

Det använda mätinstrumentet är Employer Attractiveness Scale (EmpAt) som utvecklats och 

validerats av Berthon, Ewing och Hah (2005). Instrumentet består av fem dimensioner som mäter 

en arbetsgivares attraktivitet. Varje dimension innehåller fem frågor (items) som besvaras på en 

sjugradig Likertskala (där ett ”stämmer inte alls” och sju ”stämmer helt”). Den första 

dimensionen ”Social” (social value) innehåller frågor om i vilken mån individen attraheras av en 

arbetsplats som är kul och där bra relationer med kollegor är viktig. Den andra dimensionen, 

”Utveckling” (development value) handlar om i vilken mån arbetet ger ökat självförtroende och 

karriären en skjuts framåt. Den tredje dimensionen ”Intresse” (interest value) berör i vilken 

utsträckning arbetsplatsen uppfattas som spännande och tar tillvara på de anställdas kreativitet. 

Den fjärde dimensionen ”Tillämpning” (application value) handlar om i vilken grad en individ 

attraheras av en organisation som är kundorienterad och där möjligheter ges att tillämpa och 

utbyta kunskaper med andra i organisationen. Den femte dimensionen ”Ekonomi” (economic 

value) berör lön och andra anställningsförmåner. 

 Enkäten (bilaga 1 och 2) innehåller två delar, vardera med 25 frågor (items) som täcker de fem 

dimensionerna. Den första delen behandlar imagen av en Ideala arbetsgivarens image, den andra 

Lantmäteriets image som arbetsgivare. De båda delarna har identiskt innehåll, men frågornas 

ordningsföljd har varierats. 

Enkäten inleds med bakgrundsfrågor om kön och ålder. Därutöver svarar de Ingenjörsstuderande 

på frågor om hur de kommit i kontakt med Lantmäteriet samt hur tydlig uppfattning de har av 
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Lantmäteriet som arbetsgivare (bilaga 1 och 2). 

 

Tillvägagångssätt 

 

Instrumentet översattes från engelska till svenska av författarna vilket oss veterligt inte har gjorts 

tidigare. Resultatet kan ha påverkats av att instrumentet översatts genom att svårigheter kan 

finnas att direkt översätta begreppen. 

  Innan enkäten skickades ut förtestades den på en student och en yrkesaktiv i syfte 

att säkerställa att enkäten fungerade och var förståelig. Även Lantmäteriets personaldirektör och 

ekonomidirektör fick granska och komma med förslag på ändringar av enkätfrågorna. Oklara 

formuleringar förtydligades efter testet. 

  Enkäten utformades i elektronisk form med hjälp av Google docs och 

distribuerades via e-post. Mejlet innehöll missivbrev (bilaga 1 och 2) samt en länk till formuläret. 

Mejlet sändes till 140 Ingenjörsstuderande och 85 Anställda som går på Lantmäteriakademin. 

Deltagarna fick från början sju dagar på sig att besvara enkäten. När svarstiden gått ut skickades 

en påminnelse där svarstiden förlängdes med fem dagar på grund av låg svarsfrekvens. Efter sista 

svarsdag stängdes länken till formuläret och författarna kunde ta del av svaren. 

 

Dataanalys 

 

För att analysera data användes statistikprogrammet SPSS version 20. I analysen sattes 

signifikansnivån till 5 % men redovisas med mer exakt värde där det är rimligt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I missivbrevet (bilaga 1 och 2) informerades varje enkätdeltagare att svaren skulle komma att 

behandlas konfidentiellt, att deltagarna var fria att avbryta enkäten om de skulle vilja samt att 

svaren var anonyma. Svarens anonymitet innebar att de kom tillbaka som koder och inga svar 

kunde härledas till svarsdeltagaren. Frågorna i enkäten var inte obligatoriska, vilket innebar att 

deltagarna kunde välja att hoppa över frågor i den mån de inte ville besvara dem. Deltagarna 

informerades om möjligheten att få den färdiga uppsatsen skickad senare i sommar genom att i 

ett separat mejl meddela sin adress till någon av studiens författare. Lantmäteriet har godkänt att 

författarna använder organisationsnamnet i studien. 
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Resultat 
 

 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna. Resultatredovisningen bygger på en mixad 

ANOVA för var och en av de fem dimensionerna. Inompersonsvariabler var respektive 

dimension; Social, Utveckling, Intresse, Tillämpning och Ekonomi i två lägen (Ideal arbetsgivare 

och Lantmäteriet som arbetsgivare) och mellanpersonsvariabeln grupp i två lägen 

(Ingenjörsstuderande och Anställda). 

  I Tabell 1 finns en sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för de 

fem dimensioner som använts i studien. Samtliga dimensioners reliabilitet befanns 

tillfredsställande, värdena för Cronbach´s Alpha i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Cronbach’s alpha värde (α) för de fem dimensionerna, medelvärde (M), standardavvikelse (s) för de 

variabler som ingår i studien.  

Dimension   

Ideal 

arbetsgivare       Lantmäteriet   

  Α M s   Α M s 

Social (5 frågor) .77 6.31
a 

0.64 

 

.88 5.48
b 

1.01 

Utveckling (5) .76 5.71
a 

0.82 

 

.77 5.26
b 

0.89 

Intresse (5) .82 5.51
a 

0.89 

 

.82 5.16
b 

0.98 

Tillämpning (5) .69 5.62 0.82 

 

.72 5.68 0.78 

Ekonomi (5) .70 5.80
a 

0.82   .64 4.89
b 

0.84 

a, b
 Medelvärde betecknar skillnader mellan Ideal arbetsgivares image och Lantmäteriets image som arbetsgivare för 

varje dimension.
 

 

Ideal arbetsgivares image kontra Lantmäteriets image som arbetsgivare 

 

I analysen framkom att Ideal arbetsgivares image värderas högre än Lantmäteriets image som 

arbetsgivare på fyra av de fem dimensionerna: Social dimension; F(1,100)=81.85, p<.01, ɳ
2
=.45, 

Utveckling som dimension; F(1,100)=23.68, p<.01, ɳ
2
=.19, Intresse som dimension; 

F(1,100)=35.68, p<.01, ɳ
2
=.26, samt Ekonomidimension; F(1,100)=102.75,p<.01, ɳ

2
=.51. 

Däremot fanns ingen skillnad ifråga om Tillämpningsdimension. 

 

Skillnader i uppfattningar om Lantmäteriets image som arbetsgivare mellan Ingenjörsstuderande 

och Anställda 
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Analysen visade att den enda skillnad som fanns mellan Ingenjörsstuderande och Anställda 

ifråga om Lantmäteriets image som arbetsgivare gäller Social dimension; F(1,100)=4.09, p=<.05, 

ɳ
2
=.04, där Anställda värderade Lantmäteriets image som arbetsgivare högre än 

Ingenjörsstuderande (Tabell 2). Ifråga om de övriga fyra dimensionerna fanns inga statistiskt 

säkerställda skillnader mellan Ingenjörsstuderande och Anställda. 

 

 

Tabell 2.  Medelvärde (M) och standardavvikelser (s) för Ingenjörsstuderande respektive Anställdas skattning av 

dimensionerna gällande Lantmäteriets image som arbetsgivare.  

            

 Dimension Ingenjörsstuderande   Anställda 

    M s   M s 

       

 

  

  Social  5.33* .95 

 

5.66* 1.05 

 Utveckling 5.31 .82 

 

5.20 .98 

 Intresse 5.26 1.01 

 

5.06 .93 

 Tillämpning 5.71 .79 

 

5.64 .77 

 Ekonomi 5.01 .78   4.76 .90 

 *Skillnad mellan Ingenjörsstuderande och Anställda. 

 

 

Diskussion 
 

 

Ett av huvudresultaten i studien visar på skillnader mellan uppfattningen av Ideal arbetsgivares 

image och Lantmäteriets image som arbetsgivare på fyra (Social, Utveckling, Intresse och 

Ekonomi) av fem dimensioner. Resultatet visar att på dessa fyra dimensioner värderas Ideal 

arbetsgivares image högre än Lantmäteriets image som arbetsgivare. Här kommer vi tillbaka till 

Ambler och Barrows paket (1996) vilket består av flera komponenter som ingår i de fyra 

dimensionerna vilka i studien är signifikanta. Paketet innehåller exempelvis finansiella eller 

ekonomiska belöningar men även socio-emotionella egenskaper med bland annat 

relationsprocesser. Paketet står för en grund som medarbetaren har eller som den potentiella 

medarbetaren attraheras av vid kontakt med företag och kan också vara bidragande till varför en 

arbetsgivare väljs före en annan och är därför viktig. 

Skillnaden i resultatet kan bero på att deltagarna utgår från en perfekt utopi om en arbetsgivares 
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image och vad denne erbjuder i form av till exempel kul arbetsplats, främjande av kreativitet och 

lön, vilket är svårt för vilken arbetsgivare som helst att mäta sig med. En annan anledning kan 

vara att Lantmäteriet inte är tydliga nog till potentiella medarbetare vad som medföljer en 

anställning hos Lantmäteriet. De redan anställdas värdering kan bottna i att de har en 

föreställning om att en perfekt arbetsgivare framhåller vad som ges och krävs. Turban och 

Greening (1997) fick i en studie fram att när ett företag värderas högre jämfört med annat företag 

gällande ett mer komplett utbud av exempelvis gemenskap, relationer till anställda, arbetsklimat 

med mera tenderar det högt värderade företaget att betraktas som en mer attraktiv potentiell 

arbetsgivare. 

Konsekvensen kan bli att Lantmäteriet inte positionerar sig som förstahandsval för personer som 

står i begrepp att välja arbetsgivare. Frågan är om någon arbetsgivare kan uppnå att vara den 

perfekta arbetsgivaren?  

  Det andra huvudresultatet handlar om värdering av Lantmäteriets image som 

arbetsgivare av Ingenjörsstuderande respektive Anställda, var grupp för sig. Resultatet visar på 

skillnad i en (Social) av fem dimensioner. De Anställda värderade Social dimension (kul 

arbetsplats, relationer mellan kollegor respektive överordnad, vara stödjande med mera) högre än 

vad Ingenjörsstuderande gjorde ifråga om Lantmäteriets image som arbetsgivare. Här kan det 

tolkas att individen behöver arbeta på Lantmäteriet för att ha möjlighet att veta om arbetet är kul 

och om det finns bra relationer. Sett till det psykologiska kontraktet som bland annat bygger på 

individens förväntningar menar Backhaus och Tikoo (2004) att det är skillnad om individen 

befinner sig i organisationen (anställd) eller är en potentiell medarbetare. De anställda har en 

upplevd erfarenhet som antingen stämt överens eller inte stämt överens med förväntningarna till 

skillnad från potentiella medarbetare. De anställda har haft möjlighet, genom upplevd 

anställning, att kunna korrigera sitt psykologiska kontrakt om det behövts medan potentiella 

medarbetare har förväntningar om löften, dels som ännu inte uppfyllts och dels en ovetskap om 

de kommer att uppfyllas. För potentiella medarbetare kan ovisshet leda till ett aktivt val att avstå 

Lantmäteriets erbjudande om tjänst.  

Att avstå kan bero på känsla av att inte vilja riskera att hamna hos en arbetsgivare som inte har 

uttalat bra arbetsklimat, vilket utgör en del av den Sociala dimensionen genom stöd och 

relationer (Backhaus och Tikoo, 2004). 

  Enligt forskning är den Sociala dimensionen viktig för att anställda ska känna igen 

sig i organisationen och vad den står för. Känslan av igenkännande är lättare att uppnå när de 

anställda uppfattar att organisationen är stödjande enligt Cheung och Law (2008), Sluss, 

Klimchak och Holmes (2008, refererad i Edwards 2010).  
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En konsekvens för Lantmäteriet kan bli att de får svårt att locka till sig potentiella medarbetare 

som söker typen av arbetsgivare som lyfter fram sociala bitar i arbetet. Faran finns att 

Lantmäteriet hamnar i tankar i form av ett stuprör och nöjer sig med att de anställda till exempel 

på medarbetarsamtal framfört att de känner att det är ett kul arbete och att det finns bra relationer. 

Därmed sagt att Lantmäteriet inte kan luta sig tillbaka utan bör lyfta blicken för att se utanför 

organisationen och profilera sig mer. 

 

Lika värdering av arbetsgivare 

 

Ur intressesynpunkt vill vi ta upp att Ideal arbetsgivares image och Lantmäteriets image som 

arbetsgivare i stor utsträckning värderas lika gällande dimension Tillämpning, vilket bland annat 

innebär hur kundorienterad organisationen är och att det finns möjlighet att tillämpa förvärvad 

kunskap från högskola/universitet med mera.  

Likheten i värderingen av arbetsgivarna, gällande dimension Tillämpning, kan tolkas som att 

Lantmäteriets image som arbetsgivare är tydlig och visar att de värnar om innebörden i den 

dimensionen. När det gäller Ideal arbetsgivare fick Tillämpning lägst medelvärde vilket kan bero 

på att aspekterna i dimension Tillämpning med bland annat kundorientering inte anses som 

betydande för deltagarna. Här pekar Chun (2005, refererad i Bankin, 2008) på att imagen 

framförallt bygger på vad kunden tycker, vilken bild kunden har av företaget. Vi tolkar utifrån 

detta att kundorientering är viktigt i imageavseende genom att det innebär kundens krav och 

önskemål på en organisation. Ambler och Barrow (1996, s.8) redogör för vikten av att ha fokus 

på kunder genom att hävda ”a product is something that is made in a factory; a brand is 

something that is bought by a customer”.  Detta kan handla om konkurrens för Lantmäteriet. Här 

gäller det att hitta vad som gör att dimension Tillämpning inte värderas högre, vara bra på och 

medvetna om att göra omvärldsanalser.  

   

Lika värdering av Lantmäteriets image som arbetsgivare 

 

Ytterligare intressant likhet finns bland Ingenjörsstuderande och Anställdas värdering av 

dimensionerna Utveckling, Intresse, Tillämpning och Ekonomi gällande Lantmäteriets image 

som arbetsgivare. Likheten kan möjligtvis bero på att dessa fyra dimensioner är lättare att ha en 

uppfattning om då frågorna handlar om karriär, kreativitet, kunskap och lön (mer konkreta 

begrepp) än Social dimension med mer abstrakta frågor (kul arbetsplats, relationer med mera) 

som ger större utrymme för egen tolkning.  
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Ambler och Barrow (1996) tar upp att organisationer skiljer sig gällande både ekonomiska 

belöningar till de anställda, uppfyllandet av socio-emotionella behov samt i vilken grad de 

anställda värderar immateriella aspekter. De pekar vidare på självklarheten i att människor 

värderar aspekter i organisationer olika men att kärnan i EB ger möjligheten till en gemensam 

syn på arbetsgivarens image. Med detta i åtanke kan möjligheten finnas att Lantmäteriet har 

arbetat bra för att förtydliga sin image som arbetsgivare gällande de fyra dimensionerna.  

  Edwards (2010) menar att ju mer positiva de arbetssökande är gällande en 

organisations rykte, desto mer positiva kommer de att vara vid utvärdering av arbetets 

kännetecken och känna stolthet att arbeta för organisationen. Detta kan tolkas som att enigheten 

som fanns gällande de fyra dimensionerna beror på att deltagarna är positiva gällande ryktet som 

Lantmäteriet har. Gällande gruppen Anställda kan det tyda på att det är många som känner 

stolthet att arbeta för Lantmäteriet. Positiv känsla behöver tas till vara på och spridas vilket bör 

vara bra marknadsföring för Lantmäteriet. 

 

Framtida forskning och praktisk relevans 

 

Bretz och Judge (1998) framhåller att om individen inte hittar något hos företaget som matchar 

den personliga föreställningen eller om företaget inte lyckas nå ut med sin image resulterar det i 

att intresset för organisationen svalnar.  

  Mätinstrumentet tycks kunna göra åtskillnad mellan olika arbetsgivares attraktivitet 

på de fem dimensionerna och det kan därför vara värdefullt att ha med i vidare forskning.  

Ett förslag är att undersöka hur arbetsgivare kommunicerar ut sin image till potentiella 

medarbetare i syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare.  

   Som arbetsgivare kan Lantmäteriet behöva hitta arbetssätt vad gäller 

dimensionerna Social, Utveckling, Intresse och Ekonomi. Det gäller att både skapa en vilja bland 

anställda att i stor utsträckning representera och känna stolthet i förmedlandet av positiv image, 

men också för att vara konkurrenskraftig i förhållandet till andra arbetsgivare när det gäller att 

attrahera potentiella medarbetare. Viktigt i detta sammanhang är, allmänt för alla arbetsgivare, att 

tänka på sanningsenlighet i vad som kommuniceras ut. Cable och Graham (2000) beskriver att 

företag kan tendera att enbart fokusera på att visa de goda sidorna. Genom att försköna företagets 

image kan det medföra en risk att de potentiella medarbetarnas förväntningar inte uppfylls vilket 

kan leda till besvikelse. 

  Som en framtida studie skulle det vara intressant att undersöka Lantmäteriets 

konkurrenter ifråga om arbetsgivarimage för att se om och hur arbetsgivarimage skiljer sig och 
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hur organisationer arbetar med sitt EB.  

  Studiens enkät besvarades anonymt vilket borde minimera risken att deltagarna inte 

svarat ärligt på frågorna. Dock finns risken att deltagarna jämfört de två delarna av enkätens svar 

trots att författarna varierat ordningsföljden på frågorna i respektive delenkät. När det gäller 

svaren från deltagarna över lag är en tanke att deltagarnas uppfattningar och psykologiska 

scheman sedan tidigare är starkt förankrade vilket gör att Lantmäteriets image som arbetsgivare 

måste vara väldigt tydlig och övertygande för att kunna förändra vad individen tycker. Möjligtvis 

kan det vara så att en tidigare uppfattning om Lantmäteriet är djupt rotad och lever kvar. 

Deltagarnas svar kan ha påverkats av gamla uppfattningar och inte utifrån Lantmäteriets 

nuvarande image som arbetsgivare.  

  Utifrån denna studie hoppas vi att Lantmäteriet har ytterligare en grund för vidare 

arbete med sitt EB ifråga om företagsimage.  
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Bilagor 
 
 

 Bilaga 1 Enkät Ingenjörsstuderande 

Hej Du potentiella Lantmäterimedarbetare! 

Hej, 

Vi är två studenter på PA-programmet i Gävle som skriver examensarbete om det som kallas 
arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft. Vi gör arbetet i samråd med Lantmäteriet som gärna vill veta 
vilken bild som finns av dem som arbetsgivare. Vår enkät är skickad till de personer som är intressanta för 
Lantmäteriet, både studerande och anställda. 

Du får detta mejl därför att Du som student är intressant som framtida medarbetare på Lantmäteriet!  

Vi uppskattar verkligen att Du vill besvara enkäten vilken tar ca 7 minuter. Din medverkan är frivillig och 
Du kan avbryta besvarandet av enkäten om Du vill. Dina svar är konfidentiella och när frågeformuläret 
kommer tillbaka till oss kan vi inte se avsändaren utan endast siffror. I och med att Du klickar på länken 
kodas svaren och Du blir anonym. 

Nedan finns länken till enkäten med frågor kring vad Du anser vara viktigt på en framtida arbetsplats och 
vad Du tror om Lantmäteriet som arbetsgivare.  

Just Ditt svar är värdefullt och vi är innerligt tacksamma att Du vill hjälpa oss att svara senast 29/4!  

Vid eventuella frågor angående undersökningen var vänlig och kontakta oss på telefonnummer; Heléne 
070-792 92 82 eller Anna 073-098 05 74. Det går även bra att mejla till bhc_eriksson@hotmail.com eller 
annaisetoft@gmail.com. Du kan även ställa frågor till vår handledare Birgitta Falk; birgitta.falk@hig.se 

Om Du vill så skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till Dig! Mejla oss din adress så får Du den under 
sommaren. Mejlet kan inte kopplas till Dina svar på enkäten. 

Med Vänliga Hälsningar 
Heléne Eriksson och Anna Isetoft 
Personalvetarprogrammet, Högskolan i Gävle 

 

Instruktion 
De fyra inledande bakgrundsfrågorna besvaras genom ett kryss i den ruta som passar in på Dig. Enkäten 
består vidare av påståenden som besvaras på en Likert-skala med sju skalsteg. Skalstegen kryssas i 
utifrån den grad du håller med om påståendet.  
Kön  

 Kvinna  

 Man  

Ålder  

 <25  

 26-30  

 31-40  

 41-  

mailto:bhc_eriksson@hotmail.com
mailto:annaisetoft@gmail.com
mailto:birgitta.falk@hig.se
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Hur har du kommit i kontakt med Lantmäteriet?  
På svarsalternativet ”Övrigt” kan fri text skrivas. 

 Genom media  

 Genom anhörig/vän  

 Genom utbildning  

 Har arbetat där  

 Övrigt:  

Hur tydlig bild har du av Lantmäteriet som arbetsgivare?  

 Mycket otydlig  

 Ganska otydlig  

 Ganska tydlig  

 Mycket tydlig  

Bilden av en ideal arbetsgivare 
Tänk dig att du kan välja fritt bland arbetsgivare, vad är viktigt för dig? Markera det svarsalternativ (1-7) 
som stämmer bäst med din uppfattning. Kontrollera att du besvarat alla frågor. 
Att du får erkännande/uppskattning från ledningen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en kul arbetsplats  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen är en språngbräda för framtida anställningar  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att du känner stolthet att arbeta för organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Att du får ökat självförtroende genom att arbeta för organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Att få arbetserfarenhet som gynnar din karriär  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

 
Att ha en bra relation med överordnad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en bra relation med kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha stödjande och uppmuntrande kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att arbeta i en intressant och spännande miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en arbetsgivare i framkant – med framåtriktat arbetssätt  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen både värderar och använder din kreativitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen producerar högkvalitativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen producerar innovativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns goda möjligheter till att avancera inom organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen tar socialt ansvar – har en viktig uppgift i samhället  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Att det finns möjlighet att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

 
Att det finns möjlighet att överföra dina kunskaper till kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att arbetsplatsen kännetecknas av acceptans och tillhörighet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen är kundorienterad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns anställningstrygghet inom organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan avdelningar/enheter  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det är glad stämning på arbetsplatsen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en lön över genomsnittet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension mm.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Är det något annat som är viktigt för dig vid val av arbetsgivare?  
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Bilden av Lantmäteriet som arbetsgivare  
Hur väl stämmer din bild av Lantmäteriet som arbetsgivare med följande påståenden? Markera det 
svarsalternativ (1-7) som stämmer bäst med din uppfattning. Kontrollera att du besvarat alla frågor. 
 
Det finns anställningstrygghet inom Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda känner stolthet att arbeta för Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns möjlighet inom Lantmäteriet att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är en språngbräda för framtida anställningar  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är kundorienterat  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet har förmåner utöver lönen,till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension mm.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet producerar högkvalitativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet tar socialt ansvar – har en viktig uppgift i samhället  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet producerar innovativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Att arbeta på Lantmäteriet gynnar karriären  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmet inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmet i nte alls , till 7, Stämmer helt, .  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet erbjuder en intressant och spännande miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan enheter  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet både värderar och använder din kreativitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet kännetecknas av acceptans och tillhörighet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda får ökat självförtroende genom att arbeta för Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är en kul arbetsplats  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns goda möjligheter till att avancera inom Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

En bra relation med överordnad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet har en lön över genomsnittet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är i framkant – med framåtriktat arbetssätt  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Det är glad stämning på Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

         

 
 
 
Kollegorna är stödjande och uppmuntrande  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda får erkännande/uppskattning från Lantmäteriets ledning  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

En bra relation med kollegorna  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns möjlighet att överföra dina kunskaper till medarbetare  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Är det något annat du vill tillägga kring din bild av Lantmäteriet som arbetsgivare?  

 
[]¶ 0

 

Skicka
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Bilaga 2 Enkät Anställda 
 

Hej medarbetare i Lantmäteriakademin! 

Hej, 

Vi är två studenter på PA-programmet i Gävle som skriver examensarbete om det som kallas 
arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft. Vi gör arbetet i samråd med Lantmäteriet som gärna vill veta 
vilken bild som finns av dem som arbetsgivare. Vår enkät är skickad till de personer som är intressanta för 
Lantmäteriet, både studerande och anställda. 

Du får detta mejl därför att Du går Lantmäteriakademin och har fått ditt första intryck av Lantmäteriet som 
arbetsgivare! 

Vi uppskattar verkligen att Du vill besvara enkäten vilken tar ca 7 minuter. Din medverkan är frivillig och 
Du kan avbryta besvarandet av enkäten om Du vill. Dina svar är konfidentiella och när frågeformuläret 
kommer tillbaka till oss kan vi inte se avsändaren utan endast siffror. I och med att Du klickar på länken 
kodas svaren och Du blir anonym. 

Nedan finns länken till enkäten med frågor kring vad Du anser vara viktigt på en framtida arbetsplats och 
vad Du tror om Lantmäteriet som arbetsgivare.  

Just Ditt svar är värdefullt och vi är innerligt tacksamma att Du vill hjälpa oss att svara senast 29/4!  

Vid eventuella frågor angående undersökningen var vänlig och kontakta oss på telefonnummer; Heléne 
070-792 92 82 eller Anna 073-098 05 74. Det går även bra att mejla till bhc_eriksson@hotmail.com eller 
annaisetoft@gmail.com. Du kan även ställa frågor till vår handledare Birgitta Falk; birgitta.falk@hig.se 

Om Du vill så skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till Dig! Mejla oss din adress så får Du den under 
sommaren. Mejlet kan inte kopplas till Dina svar på enkäten. 

Med Vänliga Hälsningar 
Heléne Eriksson och Anna Isetoft 
Personalvetarprogrammet, Högskolan i Gävle 

 

Instruktion 
De två inledande bakgrundsfrågorna besvaras genom ett kryss i den ruta som passar in på Dig. Enkäten 
består vidare av påståenden som besvaras på en Likert-skala med sju skalsteg. Skalstegen kryssas i 
utifrån den grad du håller med om påståendet.  
Kön  

 Kvinna  

 Man  

Ålder  

 <25  

 26-30  

 31-40  

 41-  

mailto:bhc_eriksson@hotmail.com
mailto:annaisetoft@gmail.com
mailto:birgitta.falk@hig.se
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Bilden av en ideal arbetsgivare 
Tänk dig att du kan välja fritt bland arbetsgivare, vad är viktigt för dig? Markera det svarsalternativ (1-7) 
som stämmer bäst med din uppfattning. Kontrollera att du besvarat alla frågor. 
Att du får erkännande/uppskattning från ledningen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en kul arbetsplats  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen är en språngbräda för framtida anställningar  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att du känner stolthet att arbeta för organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att du får ökat självförtroende genom att arbeta för organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att få arbetserfarenhet som gynnar din karriär  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en bra relation med överordnad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en bra relation med kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha stödjande och uppmuntrande kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att arbeta i en intressant och spännande miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en arbetsgivare i framkant – med framåtriktat arbetssätt  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen både värderar och använder din kreativitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen producerar högkvalitativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen producerar innovativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns goda möjligheter till att avancera inom organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen tar socialt ansvar – har en viktig uppgift i samhället  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns möjlighet att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns möjlighet att överföra dina kunskaper till kollegor  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att arbetsplatsen kännetecknas av acceptans och tillhörighet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Att organisationen är kundorienterad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns anställningstrygghet inom organisationen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Att det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan avdelningar/enheter  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls  
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls ,  till 7, Stämmer helt,.  

       

Stämmer helt 

Att det är glad stämning på arbetsplatsen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att ha en lön över genomsnittet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att det finns förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension mm.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Är det något annat som är viktigt för dig vid val av arbetsgivare?  

 

Bilden av Lantmäteriet som arbetsgivare  
Hur väl stämmer din bild av Lantmäteriet som arbetsgivare med följande påståenden? Markera det 
svarsalternativ (1-7) som stämmer bäst med din uppfattning. Kontrollera att du besvarat alla frågor. 
Det finns anställningstrygghet inom Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda känner stolthet att arbeta för Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns möjlighet inom Lantmäteriet att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är en språngbräda för framtida anställningar  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Lantmäteriet är kundorienterat  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet har förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension mm.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet producerar högkvalitativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet tar socialt ansvar – har en viktig uppgift i samhället  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet producerar innovativa produkter och tjänster  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Att arbeta på Lantmäteriet gynnar karriären  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet erbjuder en intressant och spännande miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan enheter  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet både värderar och använder din kreativitet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer helt 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer helt,  till 7, Stämmer i nte alls,.  

       

Stämmer inte alls 

Lantmäteriet kännetecknas av acceptans och tillhörighet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda får ökat självförtroende genom att arbeta för Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Lantmäteriet är en kul arbetsplats  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns goda möjligheter till att avancera inom Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

En bra relation med överordnad  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet har en lön över genomsnittet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Lantmäteriet är i framkant – med framåtriktat arbetssätt  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det är glad stämning på Lantmäteriet  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Kollegorna är stödjande och uppmuntrande  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Anställda får erkännande/uppskattning från Lantmäteriets ledning  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

En bra relation med kollegorna  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 

Det finns möjlighet att överföra dina kunskaper till medarbetare  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer helt ,.  

       

Stämmer helt 
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Är det något annat du vill tillägga kring din bild av Lantmäteriet som arbetsgivare?  

 
[]¶ 0

 

Skicka
 

 


