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Sammanfattning
This essay ventilates the relatively new phenomenon employer branding. Due to societal 
changes, such as demographical and financial changes, the labour market in Sweden has 
changed. It is evident that an increasing number of organisations need to put more of an effort in 
their methods of attracting talent and retaining competence within the organisation. By a case 
study based on five interviews, the purpose of the study was to compare literature and practice 
to see how well they compare as well as how employer branding bring about different aspects of 
the effect. There was also an ambition to highlight aspects of employer branding considered 
important to have in mind when undertaking an employer branding exercise. The results reveal 
several themes and aspects of employer branding, among which one finds individual 
development, the importance of communication and the importance of cooperation.
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Förord

Nu äntligen är vi på väg att avsluta våra studier genom att skriva denna uppsats om employer 
branding. Efter att för fem år sedan påbörjat vår Personal, Arbete och Organisationsutbildning 
är vi snart färdigbakade personalvetare vid Stockholms universitet. Vägen har inte varit rak för 
någon av oss - vi båda har haft fullt upp med andra saker i livet, såsom utlandsresor, andra 
utbildningar och jobb. Detta ser vi inte som någon nackdel utan snarare fördel då vi haft 
möjlighet att samla på oss erfarenheter och kunskaper längs vägen. Dessutom har vi haft turen 
att både påbörja och avsluta våra studier tillsammans. Vi hoppas att denna uppsats kan få dig 
som läsare att bli intresserad av fenomenet employer branding och om möjligt bidra med 
inspiration.

Vi vill här passa på att tacka Företaget för att de varit tillmötesgående och låtit oss göra 
undersökningen hos dem. Vi vill även tacka intervjupersonerna för att de ställt upp med sin tid 
och sina tankar om employer branding.

Vidare vill vi uttrycka vår tacksamhet till vänner, familj och våra respektive för värdefull 
uppmuntran och ständig uppbackning.

Slutligen vill vi sända ett stort tack till vår handledare Otto Granberg för ovärderliga tips och 
stöd genom processen med undersökning och uppsatsskrivande.
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om employer branding, vilket är något organisationer kan arbeta 
med för att dra till sig arbetskraft.

1:1 Bakgrund
När denna uppsats påbörjades var det varken finanskris eller särskilt mycket tal om 
lågkonjunktur även om det i media pratades om en annalkande bolånekris i USA som hotade att 
sprida sig. Det hade varit högkonjunktur en längre tid, företag expanderade och det fanns gott 
om arbetstillfällen. Många företag konkurrerade om talangerna ute på arbetsmarknaden. Vissa 
företag hade problem med att hitta nya medarbetare och insåg att de snart behövde göra något 
för att ändra situationen. En del av dessa valde att arbeta med just employer branding. Idag råder 
istället en global finanskris. Många företag drar ner på produktionen och måste friställa 
personal. Något som dock är viktigt att tänka på för företagen är att inte sluta arbetet med 
employer branding. Arbetet med att bli och vara en attraktiv arbetsgivare kräver en långsiktighet 
och det är nu när det är lågkonjunktur som grunden kan läggas. Med en kommande 
generationsväxling i samhället, då mängder av 40-talister förutspås gå i pension, byggs skälen 
för att arbeta med employer branding på ytterligare. 

Detta har även uppmärksammats i media och nedan följer ett klipp ur tidningen Metro:

... men på sikt blir det brist på arbetskraft 

Nästa år räknar Arbetsförmedlingen med en miljon nya 

rekryteringar. Problemet är dock att det försvinner fler jobb än 

det tillkommer. 

Under 2011 kommer det att börja ljusna och 2012 blir det snarare 

brist på arbetskraft. Det blir färre nya på arbetsmarknaden än som 

går i pension. Fler kommer att plugga och delta i 

arbetsmarknadspolitiska program. Arbetskraftsinvandring kommer 

således att bli viktigt. 

– 2012 kommer vi behöva alla som kommer till Sverige för att klara 

generationsväxlingen, säger Angeles Bermudez-Svankvist, 

generaldirektör på Arbetsförmedlingen. (Engman, 2008, s. 8)

Som studenter på Personal-, Arbete- och Organisationsprogrammet vid Stockholm universitet 
har vi ett intresse i såväl arbetsmarknadsfrågor som arbetsgivar- och arbetstagarfrågor. Under 
vår studietid har vi byggt upp en grundläggande kunskapsbas och utvecklat vår förståelse för de 
områden som behandlats inom utbildningen. I egenskap av blivande personalvetare, som ofta 
arbetar ur ett arbetsgivarperspektiv, ser vi vikten av att arbeta med denna typ av frågor för att 
säkerställa kompetensen inom ett företag. Att inte arbeta med frågor av detta slag kan få 
konsekvenser i form av långvariga vakanser, kompetensbortfall, minskad produktion med mera. 
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Vi har således under de senaste åren byggt upp en viss förförståelse kring ämnet för uppsatsen, 
vilket bör has i åtanke.

1:2 Syfte och forskningsfrågor

1:2:1 Syfte

Syftet med undersökningen, som föreligger denna rapport, var att på ett företag undersöka deras 
employer branding-arbete. Genom en fallstudie ville vi ta reda på hur ett företags employer 
branding-arbete kan se ut i praktiken och huruvida det stämmer överens med det litteratur och 
forskning säger om employer branding.

1:2:2 Forskningsfrågor

Hur kan ett arbete med employer branding se ut?

Vilka viktiga aspekter i arbetet med employer branding bör man ta hänsyn till?

Vilka effekter kan ett employer branding-arbete leda till?

1:3 Centrala begrepp
Employer branding som begrepp är relativt nytt. Dock har många organisationer arbetat med att 
attrahera arbetskraft även tidigare, fast då utan att kalla det just employer branding. En del har 
haft det integrerat i verksamheten och inte haft någon benämning alls för det, andra har använt 
olika benämningar eller synonymer för employer branding. Exempel på benämningar är 
employee branding, B2E -business to employee, rekryteringskommunikation, employer image 
och living the brand (Talent talk, 2008). Nedan följer kort våra definitioner och förklaringar av 
de begrepp och förkortningar vi valt att använda i denna uppsats.

Employer branding = arbetsgivarmarknadsföring; förkortningen EB används

Employer brand = arbetsgivarvarumärke; det varumärke organisationen har som arbetsgivare

Employer of choice = attraktiv arbetsgivare

EVP = Employer Value Proposition = arbetsgivarerbjudande; det värde en arbetsgivare kan 
erbjuda potentiella och befintliga arbetstagare

HR = human resources; den avdelning som arbetar med personalfrågor inom en organisation.

MK = marknad och kommunikation; den avdelning som arbetar med marknads- och 
kommunikationsfrågor inom en organisation.

Ip = Intervjuperson/-er (även i bestämd form)

1:4 Forskningsstrategisk utgångspunkt
Vi vill inledningsvis tydliggöra att denna rapport ser ut som den gör i och med den 
forskningsstrategi vi valt. Vi valde en kvalitativ ansats i detta arbete, vilket innebär att det inte 
handlar om att göra generaliseringar utifrån det enskilda fallet, utan om att tolka det enskilda 
och föra upp det på en högre abstraktionsnivå. Vårt fokus var således att dra teoretiska slutsatser 
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utifrån det att vi sett mönster och teman och på så sätt skapa förståelse kring fenomenet 
employer branding. Eftersom det är mönster som vi beskriver är antalet intervjupersoner som 
säger något ointressant. Ibland kan det vara så att det som en intervjuperson säger är det som är 
allra viktigast. Därför har vi i denna uppsats undvikit att kvantifiera materialet och resultatet är 
därför inte heller presenterat utifrån hur många som tycker något.

1:5 Disposition

Denna uppsats består i huvudsak av fem kapitel.

Inledningen innehåller en övergripande introduktion där författarnas intresse för det aktuella 
ämnet beskrivs och deras förförståelse inom området skildras. Därefter följer syfte och 
frågeställningar och det redogörs för centrala begrepp. Avslutningsvis finns information om det 
forskningsstrategiska valet samt avhandlingens disposition.

Metodkapitlet beskriver den övergripande vetenskapliga metodansatsen för studien. 
Forskningsdesign och tillvägagångssätt redovisas och kapitlet avslutas med en metoddiskussion 
där ett kritiskt resonemang förs kring metodvalet.

I den teoretiska referensramen redogörs för tidigare forskning samt litteratur kopplad till ämnet. 
Inledningsvis förklaras vad EB är för att vidare leda in på varför ett företag bör arbeta med 
denna typ av frågor och hur detta arbete skulle kunna genomföras.

Resultatkapitlet består av de viktigaste och mest relevanta resultaten som framkommit genom 
bearbetning och tolkning av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

I diskussionskapitlet ställs resultaten mot syfte och frågeställning. Vidare relateras de olika 
resultaten till varandra och ställs mot litteratur och tidigare forskning inom området. Slutligen 
diskuteras vad denna undersökning bidragit med och framtida forskning.
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2 Metod

Metodkapitlet beskriver den övergripande vetenskapliga metodansatsen för studien. 
Forskningsdesign och tillvägagångssätt redovisas och kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion där ett kritiskt resonemang förs kring metodvalet.

2:1 Design
I vår undersökning valde vi att undersöka ett specifikt projekt i ett specifikt företag eftersom vi 
hade för avsikt att ta reda på hur man jobbar med EB i praktiken på ett företag. Denna 
undersökningsdesign kallar Bryman (2002) för fallstudie och beskriver det som: ”En 
undersökningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående analys av ett enda fall (till 
exempel en individ, organisation eller situation).” (ibid, 2002, s. 466). Det som karaktäriserar 
fallstudien är alltså att man undersöker en specifik enhet eller ett specifikt fenomen. 
Undersökningen gjordes på ett större svenskt tjänsteföretag. Företaget är representerat i hela 
landet med lokala kontor. En central service- och utvecklingsenhet med syfte att stötta 
lokalkontoren finns placerad i Stockholm. Vårt huvudsakliga intresse var inte riktat mot det 
specifika företaget eller själva EB-projektet som sådant, utan vårt intresse var riktat mot EB som
allmänt fenomen. Det kan låta paradoxalt men för att nå en kunskap om EB generellt gjorde vi 
en intensivstudie av ett enskilt fall. Alvesson och Björkman (1992) menar att det går att hitta 
teman och mönster som har giltighet inte bara för det specifika fallet utan allmänt för fenomenet 
som sådant.

2:2 Datainsamlingsmetod
Vi ämnade försöka skapa förståelse för och ta reda på den mening som våra respondenter 
tillskriver sina handlingar i arbetet med EB och deras egen förståelse för vad EB är för 
någonting. För att komma åt detta valde vi att genomföra intervjuer med en intervjuguide 
(Bryman, 2002) som stöd. Intervjuguiden bestod av en lista med frågeställningar på olika 
områden vi ville beröra: initialt med några bakgrundsfrågor och sen den större delen av frågorna 
rörande EB, vilka kallas tematiska frågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003) 
och avslutningsvis några avrundande frågor (se bilaga II).

2:3 Urval
Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att fråga HR-chefen på Företaget vilka som hade 
varit med i arbetet kring deras EB. Ett urval av detta slag kallar Bryman (2002) för 
bekvämlighetsurval. Urvalet bestod helt enkelt av personer berörda av vårt intresseområde. 
Detta var ett enkelt och snabbt sätt att finna informanter som vi trodde kunde ge oss så mycket 
användbar information som möjligt. Därefter skickade vi via e-mail (se bilaga I) ut information 
och förfrågningar till sju personer om de var intresserade av att delta i vår undersökning och 
bokade in intervjuer med de fem som svarade att de var intresserade. Fyra av informanterna 
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befann sig vid tillfället för undersökningen på olika nivåer i Företaget vilket gjorde att vi fick en 
spridning mellan olika befattningar. En av informanterna var en extern kommunikationskonsult 
som har arbetat med Företagets varumärke i stort och även varit med i arbetet kring Företagets 
EB. Avsikten med att vi skickade information och att informanterna själva fick välja att delta 
var att vi försökte arbeta utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 
informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2008), vilka innebär att Ip ska veta 
vad datainsamlingen ska användas till, vad det är för undersökning och att deltagandet ska vara 
frivilligt.

2:4 Tillvägagångssätt datainsamling
De fem enskilda intervjuerna tog plats på respektive informants arbetsplats i ett avskilt rum, 
mellan den 14 och 27 oktober 2008. I linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
informerade vi informanterna innan intervjuerna påbörjades ytterligare om syfte, 
tillvägagångssätt, hur vi skulle handskas med materialet för att följa nyttjandekravet samt att vi 
skulle arbeta efter konfidentialitetskravet och avidentifiera Företaget och informanterna. i och 
med informationen följde vi också Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 
informationskravet. Genom att tydligt förklara att vi skulle anonymisera all information 
hoppades vi få så ärliga och ocensurerade svar som möjligt. En närmare beskrivning av 
Företaget eller informanterna kan vara intressant för läsaren men i och med att det finns få 
sådana företag i Sverige skulle detta bli alltför avslöjande för att säkerställa anonymiteten. Detta 
skulle också styrka vårt oberoende genom att inte låta göra vare sig positiv eller negativ reklam 
för Företaget. (Vetenskapsrådet, 2008)

Vi som genomförde undersökningen deltog båda två under intervjuerna för att öka 
möjligheten att fånga upp intressant information och till exempel ställa uppföljningsfrågor 
eller tolkande frågor (Bryman, 2002; Esaiasson et al., 2003). Beroende på hur intervjuerna 
förlöpte ändrade vi ibland frågeordning, la till frågor eller valde bort frågor. Bryman (2002) 
kallar denna typ av intervjuer för semi-strukturerade intervjuer, och poängterar vikten av att 
vara flexibel under den här typen av intervjuer. De olika intervjuerna tog mellan 56 och 120 
minuter vardera. Anledningen till att de tog så olika lång tid var just den relativt öppna 
karaktär intervjuerna hade där informanterna förhållandevis fritt kunde resonera kring 
frågorna och utveckla sina svar. 

Efter varje intervjutillfälle gick vi igenom våra anteckningar från intervjun samt skrev ner 
våra reflektioner. Utifrån dessa kontinuerliga och preliminära delanalyser utvecklade vi 
intervjuguiden smått inför varje ny intervju för att få ut så mycket som möjligt. Bryman 
(2002) förklarar att det finns flera bra skäl att göra detta och visar att informanterna kan 
bidra med ytterligare och kompletterande frågor under arbetets gång. 

Trots vår medvetenhet om att informanter kan hämmas av inspelningsutrustning valde vi 
ändå att använda oss av metoden för att kunna återgå till intervjuerna och underlätta en 
noggrannare analys (ibid., 2002). De inspelade intervjuerna transkriberades därefter på 
meningsnivå, vi skrev bara ut meningsbärande tal och tog bort upprepningar och icke 
lexikala uttryck. Det transkriberade materialet hade vi sedan för avsikt att jämföra med 
litteratur och forskning, vilket enligt Bryman (2002) är ett induktivt angreppssätt inom den 
kvalitativa forskningsstrategin. 
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2:5 Analysfas
När alla intervjuerna var färdigtranskriberade läste vi båda igenom dem i sin helhet innan vi 
studerade dem på menings- och styckenivå och för att hitta bakomliggande teman. Detta är 
något Bryman (2002) kallar kvalitativ innehållsanalys. För att hitta betydelsefullt stoff i 
intervjuutskrifterna och våra anteckningar, försökte vi ställa oss frågor såsom vad informanterna 
verkligen menade och vad det handlade om. Det är just mening och individens förståelse som 
den kvalitativa forskningen eftersträvar enligt Bryman (2002). Vi sökte efter nyckelord och 
ämnen som bedömdes relevanta och försökte kategorisera textstyckena i olika teman, som är 
brukligt inom den tematiska analysen enligt Bryman (2002). Dessa teman som arbetades fram 
var endast provisoriska. Detta skulle kunna motsvara steg ett och två i Trankells (refererat i 
Gustavsson, 2000) tre grundläggande steg i att pröva tolkningar mot ett insamlat material: där 
steg ett är insamlandet och steg två är skapandet och formulerandet av tolkningar. Steg tre 
innebär sedan att man prövar dessa tolkningar mot allt det material man har. Därför gick vi 
återigen igenom intervjuutskrifterna och tittade denna gång på dem utifrån de olika teman vi 
urskiljt. Vi genomarbetade varje tema och omstrukturerade vid behov. Steg två och tre handlar
om skapande respektive kontroll av tolkningarna. Dessa steg fick utföras flera gånger innan vi 
upplevde att vi hittat tre slutliga grupperingar med ett antal temaområden under varje 
gruppering. Denna indelning valdes för att vi tyckte oss se större samband mellan vissa 
temaområden och att det var ett smidigt sätt att hantera materialet på ett överskådligt sätt men 
ändå behålla en helhet. Katrin Goldstein-Kyaga (2008) förklarar att det inom den kvalitativa 
forskningen ofta inte görs någon tydlig skillnad mellan fakta och tolkning. Då datamaterialet var 
av kvalitativ art kom tolkningen in som en naturlig del då intervjuerna bearbetades och resultat 
togs fram. 

Den första grupperingen valde vi att kalla Bakgrund & Process. I denna placerade vi in två 
teman: Bakgrund till projektet och Arbetsprocess. Den andra grupperingen fick heta Individ- & 
Företagsutveckling och innehöll de två temaområdena Kunskapsutveckling samt Mål, åtgärd, 
effekt. Den tredje grupperingen Samklang & Förbindelser innefattade tre temaoråden; 
Samarbete över gränser, Kommunikation samt Förankring och värdestyrning.

2:6 Metoddiskussion

Denna del av metodavsnittet handlar om undersökningens vetenskaplighet. Vi använder 
oss av ett antal vedertagna begrepp för att presentera för och nackdelar med det metodval 
som vi har gjort. 

Kvalitativ forskning handlar enligt Bryman (2002) om tolkning, att tolka och förstå sociala 
handlingar. Tillexempel så bestämde vi redan innan vi gjorde intervjuerna, utifrån vår 
förförståelse, vad vi tyckte var intressant att fråga om. Det avspeglade sig i de frågor vi ställde 
på intervjuerna. Vår förförståelse och vårt intresse styrde sen också tolkningen av 
datamaterialet. För att få till ett hanterbart material, utifrån att vi ville analysera datamaterialet 
på meningsnivå, så gjorde vi transkriberingen på meningsnivå, alltså utan att ta med alla 
uttryck eller icke lexikala uttryck. Således kan man säga att analysen började under 

transkriberingen i och med att vi redan där la grunden för på vilken nivå vi skulle göra analysen 
och att vår förförståelse påverkade beslut som dessa. På detta sätt resonerar man sig inom 
kvalitativ forskning fram till ny kunskap. 
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Validitet är ett centralt begrepp vid bedömning av vetenskaplighet. Bryman (2002) definierar 
det med frågeställningen om man mäter, identifierar, observerar det man säger sig göra. Med 
andra ord –har du undersökt det du säger dig ha undersökt? Eller undersöker du någonting annat 
än det du säger dig undersöka? Vi har ställt oss frågan om vi verkligen undersökte hur man 
arbetade med EB på Företaget, vilket vi menar oss ha gjort. Bryman (2002) skriver att validitet 
är starkt förknippat med mätning och därmed kvantitativ forskning. Mätning är inte någonting 
vi är ute efter och därför passar ovanstående definition av validitet inte för vår undersökning. Vi 
finner att LeCompte & Goetz definition av validitet som Bryman (2002) refererar till är mera 
tillämplig. Där delas validitet upp i intern och extern validitet. Intern validitet definierar de med 
att det finns en bra samstämmighet mellan observationerna som gjorts och de idéer som 
utvecklas genom undersökningen. Extern validitet å sin sida handlar i deras definition om 
huruvida resultatet kan generaliseras till en population, vilket de ser som ett problem för 
kvalitativa forskare i och med att dessa ofta använder sig av fallstudier och begränsat urval. Vi 
har använt oss av en fallstudie och är inte intresserade av att generalisera till en population, 
däremot är intern validitet intressant för oss eftersom vi eftersträvar att ha en hög 
överensstämmelse mellan våra observationer och våra teoretiska slutsatser.

Vi menar oss ha en tillfredställande nivå på den interna validiteten eftersom vi var noggranna i 
datagenereringsprocessen: med en noggrann framarbetning av en intervjuguide med frågor kring 
ämnet och öppet hållna intervjuer där informanterna hade frihet att ta upp saker de fann viktiga. 
Vidare också genom bearbetningen av data där vi la ned betydande kraft både enskilt och 
tillsammans på att analysera datamaterialet och arbeta fram ett resultat där vi menar oss ha god 
överensstämmelse mellan resultaten och hela det insamlade datamaterialet. Samtidigt är vi 
medvetna om att den interna validiteten påverkas i alla led, från intervju till presentation av 
resultatet, av vår egen förståelse av ämnet. Till exempel påverkar urvalet vilket resultat man får 
och där kan det faktum att inte alla tillfrågade personer gick med på att ställa upp på intervju 
spela roll. Vissa personer kan ha en större benägenhet att vilja vara med i en sådan här
undersökning, till exempel om man har många negativa åsikter kanske man drar sig för att vara 
med i undersökningen eller tvärtom. Detta kan då ha påverkat resultatet i någon riktning, vilket 
vi har svårt att göra någon bedömning av.

Reliabilitet är ett annat begrepp som används vid bedömning av vetenskapligheten i 
undersökningar. Reliabilitet handlar om ifall resultatet blir det samma om man upprepar 
undersökningen. Även reliabilitet är ett begrepp som liksom validitet framförallt förknippas 
med kvantitativ forskning, även om flera försök att anpassa begreppet har gjorts för att det ska 
passa kvalitativ forskning. Bryman (2002) presenterar en definition som LeCompte & Goetz har 
gjort av begreppet för att anpassa det till kvalitativ forskning. De delar upp reliabilitet som 
intern respektive extern reliabilitet. Den externa handlar om det går att upprepa undersökningen. 
Möjligheten att upprepa är inte något självklart kriterium inom kvalitativ forskning eftersom en 
kvalitativ undersökning som vår sällan går att upprepa exakt på grund av dess ostrukturerade 
natur och att de sociala samband som undersöks är i ständig förändring. Däremot är det viktigt 
att så tydligt som möjligt beskriva hur undersökningen gått till för att dels kunna bedöma 
vetenskapligheten och dels kunna genomföra en liknande studie. Då vi i yttersta mån beskrivit 
undersökningen ser vi oss ha gett bild som ger möjlighet att göra om studien i åtminstone teorin. 
Den interna reliabiliteten intresserar oss eftersom den gäller huruvida forskarna i ett forskarlag 
är överens om tolkningarna som görs av datamaterialet. Här menar vi oss ha hög intern 
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reliabilitet eftersom vi hela tiden under undersökningens gång stämt av våra tolkningar mellan 
oss två som gjorde undersökningen.

Eftersom vi har samlat våra data genom intervjuer finns det en risk för att vi som intervjuare och 
själva intervjusituationen påverkat Ip och deras svar, vilket kan leda till en skevhet i materialet. 
Detta kallas för intervjuareffekt och Bryman (2002) tar upp att informanterna tenderar att 
framställa sig själva i mer positiv dager i en intervjusituation jämfört med i en enkät. En enkät 
kan på så sätt vara att föredra men samtidigt går det inte att i en enkät få en så djuplodad insyn i 
informanternas uppfattning av det man undersöker som vi ville. En enkät skulle få orimligt stor 
omfattning för att täcka in allt det vi ville få reda på, och det skulle för informanterna bli ett 
mycket stort arbete att fylla i en sådan enkät vilket i sin tur kan leda till att man får allt för få 
svar när informanterna tröttnar. 

En sak som kan ha påverkat intervjusituationen var att vi använde inspelningsutrustning under 
intervjuerna, vilket kan vara besvärande för Ip då de vet att det de säger kommer finnas kvar. Vi 
uppfattade det dock inte som att någon av informanterna besvärades av detta. Inte heller verkade 
de besvärade av att vi var två stycken som intervjuade dem. Man kan tänka att Ip skulle kunna 
känna sig osäker och uppleva sig underlägsen men tvärtom tror vi att vi genom den trygghet vi 
fick av att vara två kunde slappna av och skapa en atmosfär som var mer bekväm för Ip än om 
vi hade genomfört intervjuerna med bara en intervjuare.

Som redan nämnts så gjordes urvalet av informanter utifrån kriterierna att de skulle ha varit med 
i arbetet med Företagets EB. Vi fick hjälp med att få tag i dessa personer av en person på HR-
avdelningen. Detta är ett så kallat bekvämlighetsutval i det att dessa personer fanns tillgängliga 
för oss när vi gjorde undersökningen såväl som att vi med säkerhet fick kontakt med personer 
inblandade i projektet på en gång. Generaliseringar utifrån detta typ av urval är någonting man 
ska vara försiktig med enligt Bryman (2002), men återigen så är vi inte ute efter generalisering 
varför vi menar att detta inte stör resultatet av undersökningen. Ip kan dock ha hämmats av 
vetskapen om att andra kände till vilka som deltog i studien vilket var fallet i och med att 
intervjuerna gjordes på arbetsplatsen.

Trots ovanstående har vi genom hela arbetet haft uppfattningen att våra Ip har varit öppna med 
hur man arbetat i projektet, vad som har gått bra och vad som har fungerat mindre bra. 
Samtidigt är vi medvetna om att vissa frågor kan ha varit känsliga och att dessa då kan ha 
undvikits av Ip. Detta är inte någonting vi tycker oss ha sett av, annat än att Ip någon gång visat 
att de inte vill kritisera varandra, eller andra som medverkat i projektet, utan istället formulerat 
sig i form av önskemål om förändring istället för i form av kritik. Utifrån detta sammantaget 
grundar vi uppfattningen att vi i stora drag har fått en ärlig bild av hur Ip upplevt Företagets EB-
projekt. Vidare är det förstås så att Ip ger sin egen bild av hur han eller hon har uppfattat saker, 
vilket gör att varje person har gett sin egen bild av vad som hänt. Dessutom gjordes 
undersökningen under projektets slutskede, och det var över ett år efter att det startade, vilket 
leder till att det kan vara svårt att minnas i detalj hur det gick till.

En aspekt som i det här sammanhanget är värd att ta upp är att projektet leddes av HR-folk, 
även om personer från andra enheter var med i att utföra själva EB-arbetet. Eftersom vi var 
intresserade av ta reda på hur de som ledde arbetet jobbade, så vände vi oss bara till personer 
inom HR plus en extern kommunikationskonsult. Detta kan möjligen ha lett till att vårt material 
och resultat har påverkats, genom att vi inte har fått andra inblandade aktörers uppfattning av 
projektet.
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När vi har sökt artiklar och litteratur i ämnet har vi tyckt oss se att det inte finns så många 
böcker som behandlar EB men att det däremot finns ganska många artiklar. Kanske detta är en 
följd av att EB är ett ganska nytt forskningsområde. De artiklar vi har hittat har i stor 
utsträckning funnits i vetenskapliga tidskrifter som är inriktade på marknadsföring och väldigt 
lite i HR-tidskrifter. Även detta tycker vi är intressant då det kan vara en följd av den tvådelade 
natur som EB har genom att det handlar om både marknadsföring och personalarbete. Genom 
detta kommer också de begrepp och teorier vi använt både från marknadsföringsteori och HR-
teori. Vi tycker oss också se att det finns mer artiklar och böcker av praktiker riktade till 
praktiker än rena forskningsbidrag vilket vi också tror är en följd av att det är ett tämligen nytt 
forskningsområde.



12

3 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen redogörs för tidigare forskning samt litteratur kopplad till 
ämnet. Inledningsvis förklaras vad EB är, sen presenteras argument för varför ett företag 
bör arbeta med denna typ av frågor och därefter hur detta arbete kan genomföras.

3:1 Employer branding

Employer branding är ett relativt nytt begrepp i forskningssammanhang och har hittills 
varit ett ganska outforskat område (Insight lab, 2005). I denna del ger vi en beskrivning av 
vad begreppet står för utifrån litteratur som ändå finns i ämnet.

Som med så många andra verktyg i arbetslivet började EB-trenden med att det användes av 
praktiker innan det blev ett akademiskt forskningsområde. Både hos praktiker och forskare har 
begreppet EB blivit mer och mer frekvent de senaste decennierna. I praktiken har dock alla 
arbetsgivare alltid haft ett employer brand fast man tidigare inte har haft en tydlig benämning på 
fenomenet. På svenska kan detta fritt översättas till arbetsgivarvarumärke, där ordet brand 
betyder varumärke och tillexempel definieras med: "A brand is a collection of perceptions in the 
mind of the consumer." (BuildingBrands, 2008) Ytterligare en definition, som kommer från the 
Concise Oxford Dictionary, refererar Thorne och Pellant till så här: ”one of the definitions of 
brand in the concise Oxford Dictionary is to impress unforgetably on one’s mind” (Thorne & 
Pellant, 2007, s. 34). En annan aspekt av begreppet varumärke som Moroko och Uncles (2005) 
lyfter fram är att det är ett löfte om en prestation. Dessa tre definitioner presenterar tre olika 
intressanta aspekter på varumärke: att det handlar om en bild i någon annans medvetande, att det 
handlar om att göra oförglömligt intryck hos någon och att ett varumärke är ett löfte om 
prestation. Med dessa definitioner i åtanke kan EB förklaras med att varje arbetsgivare är aktiv 
på en marknad där människor erbjuder sin arbetskraft mot ersättning från arbetsgivaren. Detta är 
då en arbetsmarknad där människor har bilder av hur arbetsgivarna är som just arbetsgivare och 
därigenom har alla arbetsgivare ett employer brand. Detta understryks av Berthon, Ewing och 
Hah (2005) som beskriver arbetsgivarvarumärke som människors bild och uppfattning av hur en 
viss organisation är som arbetsgivare. Utifrån dessa resonemang om varumärke och 
arbetsgivarvarumärke kan man säga att om man är helt okänd som arbetsgivare så har man 
heller inget employer brand och det viktiga i det är att det handlar om vad andra har för bild 
av företaget.

Själva uttrycket employer brand myntades 1990 av Simon Barrow (Thorne, 2004). Employer 
brand som koncept definierades däremot några år senare, 1996, i artikeln The Employer Brand 
av Simon Barrow och Tim Ambler där de skriver:

We define the Employer Brand as the package of functional, 

economic and psychological benefits provided by employment and 

identified with the employing company. The main role of the 

employer brand is to provide a coherent framework for management 

to simplify and focus priorities, increase productivity and improve 
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recruitment, retention and commitment. (Barrow & Mosley, 2005, s. 

xvii)

Annorlunda uttryckt handlar EB om att marknadsföra sig som arbetsgivare gentemot nuvarande 
och potentiella arbetstagare. Förutom marknadsföring handlar det också om, som det beskrivs i 
citatet av Barrow och Ambler i stycket ovan, att tillhandahålla förmåner till de anställda. Målet 
med EB kan till exempel vara att bli en employer of choice (Thorne & Pellant, 2007), vilket i 
sin tur kan förklaras med att bli en attraktiv arbetsgivare. Genom att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke och få folk att uppfatta arbetsgivaren som attraktiv, en arbetsplats man 
gärna jobbar på, hoppas organisationer locka till sig talanger och behålla nuvarande personal. 
Det räcker då inte med att organisationen marknadsför sig externt mot sina kunder utan att de 
också marknadsför sig internt gentemot sina anställda för att dessa ska vilja stanna kvar. Det 
kan också ingå i en strategi att få personalen med på vad det är man erbjuder sina kunder. Det 
handlar om att leverera ett värde till sina anställda lika mycket som till sina kunder (Sartain, 
2005). Med en bra introduktion för nyanställda kan företag öka sina chanser att uppnå detta. Det 
menar Armstrong (2006) när han beskriver att några av de huvudsakliga syftena med 
introduktion är att minska risken för att de nyanställda avslutar sin anställning tidigt såväl som 
att det ger företagen möjlighet att etablera en fördelaktig bild och uppfattning av företaget.

Att jobba med EB handlar i stora drag om att ta reda på hur man är som arbetsgivare, hur folk i 
allmänhet uppfattar en och att sedan formulera ett budskap som kommunicerar varför man ska 
jobba just i den egna organisationen. Denna process kan beskrivas med tre grundläggande delar 
inom marknadsförings- och organisationsteori vilka är att hantera identitet, profil och image 
(Hatch & Schultz, 1997; Kotler, 2003). Identitet är organisationsmedlemmarnas uppfattningar 
och upplevelser av organisationen och inbegriper de sätt som ett företag söker att identifiera 
eller positionera sig själv eller dess produkter (Hatch, 2002; Kotler, 2003; Thorne & Pellant, 
2007). Profil är att tala om vad man står för, hur man vill uppfattas vara, det man vill bli sedd 
som (Dyhre, Föreläsning 03-12-2008). Att profilera sig handlar på så sätt om att positionera sig 
på en marknad och tala om vad det är man har att erbjuda (Kotler, 2003). Image är istället det 
sätt omvärlden uppfattar företaget eller företagets produkt (Hatch, 2002; Kotler, 2003). Hatch 
och Schultz (1997) menar att organisationskulturen är den kontext där organisationens identitet 
formas och det forum där man formulerar hur man vill påverka sin image. Identitet och image 
kan på så sätt ses som två delar av ett system för meningsskapande för
organisationsmedlemmarna. Att formulera identitet och ta reda på nuvarande image är ofta 
de initiala steg organisationer behöver arbeta med för att över huvudtaget kunna arbeta med 
marknadsföring. Vet man inte själva vad man ska marknadsföra kan man heller inte räkna med 
att nå ut med ett trovärdigt budskap.

3:2 Varför employer branding

I detta avsnitt behandlas frågan om varför man använder EB: vad som ligger till grund 
för att man kan se allt fler organisationer börja marknadsföra sig som arbetsgivare.

The War for Talent är ett begrepp som myntades 1997 av Ed Michaels, Helen Handfield-Jones 
och Beth Axelrod på managementkonsultfirman McKinsey & Company: detta är också titeln på 
den bok de gav ut år 2001. Denna bok har blivit ett centralt verk i frågan om EB och kriget om 
talangerna. I boken beskriver de varför konkurrensen om talangerna mellan företagen har 
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stegrats de senaste decennierna. De skriver vidare att kriget om talangerna kommer att bestå 
många år framåt (Michaels, Handfield-Jones, & Axelrod, 2001). De ser tre grundläggande 
krafter som ligger bakom det rådande kriget om talangerna. Det första är att vi har gått från ett 
industrisamhälle till ett informationssamhälle i vilket olika personers prestationer skiljer sig i 
mycket större utsträckning än i industrisamhället. Den andra faktorn är att personalens 
prestationer och därmed deras talang är avgörande för ett företags konkurrenskraft i 
informationssamhället till följd av att talang starkt påverkar prestationerna. Detta till skillnad 
mot industrisamhället då kapital och teknisk utrustning var viktigare konkurrensmedel. Vidare 
att antalet personer i arbetsför ålder minskar samtidigt med en ökande efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft. Det tredje är att anställda har en ökad benägenhet att röra sig mellan 
olika arbetsgivare. De för ett resonemang utifrån dessa tre krafter som går ut på att det blir 
avgörande för ett företags konkurrenskraft att ha en långsiktig strategi för att attrahera och 
utveckla personalen till en talangpool; en talangpool som kan möta de utmaningar man står 
inför i det nya informationssamhället som har vuxit fram sen början av 1980-talet.

Michaels et al. (2001) är inne på att det demografiska läget har en stark inverkan på arbetslivet 
när de listar bristen på arbetskraft som en viktig faktor till att EB har blivit populärt. De 
demografiska förutsättningarna bidrar till att kriget om talangerna hårdnar eftersom trenden i 
hela västvärlden är att en minskande andel av befolkningen arbetar i jämförelse med en ökande 
del av befolkningen som är pensionärer (Michaels et al., 2001; Minchington, 2006; Moroko & 
Uncles, 2008). Följden av detta är återigen att det blir större konkurrens från företagens sida om 
arbetskraften.

En faktor som har med lönsamhet att göra är hur de anställda bemöter kunderna vilket kan ses 
som en central del av verksamheten i ett tjänsteföretag. Moroko och Uncles (2005) skriver att 
det är i mötet mellan konsument och den anställde som varumärkets värde skapas. Därigenom 
spelar de anställda en avgörande roll genom att det är de som kan leverera det som varumärket 
lovar. Här kan EB komma in som ett stöd för att få ut en gemensam förståelse i organisationen 
för vad organisationen står för (Barrow & Mosley, 2005). Som en följd blir det då strategisk 
viktigt att rekrytera och behålla den personal som ger kunderna en upplevelse av företaget som 
är i linje med företagets varumärke eftersom företagets konkurrenskraft hänger på detta 
(Moroko & Uncles, 2005). Davies (2008) ger tyngd åt detta resonemang när han skriver att 
personal som är nöjd med sin arbetsgivare skapar bättre relationer med sina kunder. Utifrån 
dessa resonemang kan man tänka att bättre relation med kunderna ger ett bättre 
varumärkesuppfyllande som i sin tur leder till nöjdare kunder.

En annan infallsvinkel på temat värde av varumärke ger Thorne och Pellant (2007) när de 
skriver att det inte räcker att ha ett starkt kommersiellt varumärke för att lyckas i dagens 
konkurrens på marknaden. De skriver att det krävs en genomgripande strategi som inbegriper 
alla delar och processer i en organisation. Anledningen till att man bör ha en sådan 
genomgripande strategi skriver de är att vi lever i ett informationssamhälle där företagets 
kontakter får sin information om företaget från många olika källor. Det i sin tur leder till att det 
är viktigt att dessa olika informationskällor ger samma bild av varumärket för att det ska behålla 
sin trovärdighet. Detta, skriver Thorne och Pellant (2007), kan EB hjälpa till med genom att 
man tar ett helhetsgrepp på varumärkesstrategin och ser till att det kommersiella varumärket och 
arbetsgivarvarumärket är i linje med varandra. Med andra ord så räcker det inte att ha en 
attraktiv yta i form av reklam och vackra ord för att lyckas bra. Det som krävs är istället att hela 
företaget och varumärket andas samma värde och håller vad det lovar. Att utveckla ett employer 
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brand kan då vara en del i en förtjänstfull affärsstrategi genom att EB kan vara ett led i att skapa 
en kultur med en anda som människor vill prestera i och som ökar medvetenheten om vad som 
är de gemensamma målen (ibid., 2007). En infallsvinkel som förtydligar värdet av 
varumärkesarbetet är att det inte bara handlar om att hantera sina informationskanaler utan om 
att hantera alla olika element som formar de anställdas upplevelser av att jobba i företaget 
(Barrow & Mosley, 2005; Mosley, 2007). Mosley (2007) skriver att om man vill ge en enhetlig 
upplevelse av varumärket så måste man ha kontroll över alla kontaktytor som finns med den 
som är mottagare av kommunikationen. Han skriver vidare att detta gäller oavsett om det är 
gentemot kunder eller anställda.

Ett nytt sätt att se på anställda och anställningen är att se den anställde som konsument av 
produkten anställning. Utifrån ett sånt synsätt kan EB komma in som en viktig strategi för att få 
ett helhetsgrepp på och kunna påverka de anställdas upplevelse av anställningen i den riktning 
man önskar (Moroko & Uncles, 2008). I detta ligger då att man vill ha nöjda anställda särskilt 
med tanke på att det kostar mycket att förlora och rekrytera nya medarbetare och särskilt 
nyckeltalangerna (Armstrong, 2006). Som Michaels et al. (2001) skriver, vilket vi också nämnt 
tidigare, så finns det i dag en ökad benägenhet att byta jobb oftare. Vilket ökar vikten av att 
jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare så att personalen vill stanna i organisationen (Kaye 
& Jordan-Evans, 2000).

3:3 Arbetsmetoder vid employer branding

I detta avsnitt ger vi en övergripande beskrivning av hur man kan jobba med EB baserat 
på olika författares beskrivningar av vad som ingår i en sådan process. Flera av 
författarna betonar förankring, samarbete och kommunikation som viktiga områden i 
processen (Dyhre, Geiger, Götenstedt, Kalinowski, & Öhnell, 2008; Minchington, 2006; 
Thorne & Pellant, 2007). 

Hur man bör jobba med sitt employer brand beskrivs av ett flertal författare och i stora drag är 
man ofta överens och beskriver en liknande process. Det handlar om att marknadsföra sig som 
arbetsgivare: att kommunicera till både sina nuvarande och potentiella anställda vad 
organisationen erbjuder. Det man kommunicerar kallas för employer value proposition (EVP) 
som på svenska kan översättas med arbetsgivarerbjudande (Dyhre et al., 2008). Minchington 
beskriver EVP så här: ”An EVP consists of a set of associations and offerings that characterise 
an employer and differentiates it from competitors.” (Minchington, 2006, s. 142) Man kan här 
ser likheten med Ambler & Barrows definition av employer branding, som vi refererar till i 
början av kapitel 3:1, där de skriver att EB är ett antal funktionella och psykologiska förmåner 
som associeras med företaget.

Minchington (2006) presenterar det han ser som viktiga steg i EB-processen. I presentationen 
betonas att man bör förstå företagets affärsplan och kommersiella varumärke då det bör utgöra 
grunden för EB-arbetet. I detta steg ingår också att få ledningen att backa upp projektet för att 
öka chanserna att få ett lyckat EB-arbete. Det handlar om att backa upp arbetet som sådant men 
också att synliggöra de inblandade individerna och deras inre processer, till exempel deras 
kompetensutveckling i och med projektet (Taylor, refererat i Sandberg & Targama, 1998). Även 
Barrow och Mosley (2005) betonar vikten av att få ledningen med på projektet. De skriver att 
om man inte har ledningen med sig så är faran överhängande att EB-arbetet bara resulterar i lite 
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spridda åtgärder utan någon större effekt. Nilsson (2004) bidrar också till denna diskussion då 
hon skriver att det är ett samspel mellan yttre och inre drivkrafter som är av avgörande betydelse 
för hur förändringssatsningar genomförs och vad de resulterar i. De yttre drivkrafterna förklaras 
som omgivning och har betydelse för att förändringssatsningar aktualiseras, planeras och 
initieras medan de inre drivkrafterna, som är aktörsrelaterade, har betydelse för vad som blir av 
förändringssatsningarna. Därigenom kan det ses som att det är av vikt att få med sig de olika 
delarna av organisationen för att satsningarna ska nå hela vägen. En initial fas som betonas på 
flera ställen är att identifiera det talangbehov man har (Dyhre et al., 2008; Minchington, 2006; 
Talent talk, 2008; Thorne & Pellant, 2007). Minchington (2006) betonar att man bör identifiera 
vilka de mest kritiska kunskaperna är för att uppnå affärsplanen och att man sen har det som 
ledstjärna för EB-arbetet.

Ännu en del i EB-arbetet som beskrivs är att man tar reda på sitt EVP, vilket Minchington 
(2006) skriver är att man definierar de nyckelattribut som påverkar de anställdas upplevelse av 
organisationen. Organisationens EVP skriver han har sina grunder i organisationenes mål, 
vision och värderingar. På Universum (Dyhre et al., 2008) översätter man EVP med 
arbetsgivarerbjudande som man betonar ska vara attraktivt, unikt och sant. Man betonar att detta 
ska vara väl grundat i hur det faktiskt är att jobba i organisationen, för att motverka att 
nyanställda avslutar sin anställning på grund av besvikelse för att bilden som organisationen ger 
inte stämmer överens med hur det faktiskt är att arbeta där. Minchington (2006) skriver att ett 
bra sätt att kolla av sitt EVP är att använda de anställda, som tillhör den grupp man vill 
attrahera, genom att fråga dem hur det är att arbeta i organisationen. Förutom att kolla av mot 
anställda så bör man också enligt honom kolla av hur ledningens bild är av hur det är att jobba i 
organisationen och hjälpa till med att överbrygga eventuella felaktiga bilder hos ledningen.

Det finns viktiga synergieffekter med att kombinera det kommersiella varumärket med 
arbetsgivarvarumärket enligt Minchington (2006) eftersom man i det kommersiella 
varumärkesarbetet redan har upparbetade marknadsföringsmetoder. För att få till detta gäller det 
att få in Företagets marknad- och kommunikationsfunktioner i organisationens EB-projekt så att 
dessa är med i arbetet med att marknadsföra organisationen som arbetsgivare. Att ha ett nära 
samarbete mellan de tre olika funktionerna marknad, kommunikation och HR kan ge en 
förståelse för organisationens varumärkesarbete, vilket i sin tur kan öka chanserna för att lyckas 
med EB-arbetet eftersom EB inbegriper marknadsföring. En aspekt av detta är att det i EB-
arbetet ingår att differentiera sig och sitt erbjudande gentemot konkurrenter (Moroko & Uncles, 
2008). Slutligen kommer man i EB-arbetet till frågan om hur man ska mäta resultatet av EB-
arbetet, därefter har man utförandet och till sist utvärderingen (Minchington, 2006). Mätningen 
av resultaten av EB-arbetet är olika i olika organisationer beroende på vad det är man vill 
uppnå. Man kan tillexempel mest vara intresserad av att behålla vissa nyckelpersoner i 
företaget, eller allmänt bli mer känd som arbetsgivare. Utifrån vad man vill uppnå får man sen 
formulera hur man mäter resultaten av EB-arbetet.

En intressant och viktig fråga inför ett EB-arbete är vem som äger ansvaret för EB och var i 
organisationen projektet leds. Detta är inte självklart i och med att EB består av flera olika mer 
eller mindre lika stora delar som hamnar under de olika funktionerna marknad, kommunikation 
och HR. Minchington (2006) skriver att EB-frågan är allt för betydande för att endast skötas av 
HR-avdelningen utan att ett brett samarbete måste komma till stånd för att man ska lyckas. 
Thorne och Pellant (2007) skriver att det krävs en integrerad process mellan alla enheter kring 
EB-frågan med uppbackning från ledningen för att det ska fungera bra.
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4 Resultat

Resultatpresentationen består av de viktigaste och mest relevanta resultaten som 
framkommit under bearbetningen och tolkningen av det insamlade materialet. Citat från 
intervjupersonerna är invävda i resultatredovisningen för att tydliggöra och åskådliggöra 
vissa alster ur materialet. Resultatet är presenterat tematiskt utifrån intressanta områden 
som framkommit under arbetet. De är grupperade utifrån de samband vi såg mellan de 
olika temaområdena. Avslutningsvis finns en sammanfattning.

4:1 Gruppering I: Bakgrund & Process

Gruppering I innefattar två temaområden: Bakgrund till projektet och Arbetsprocess. 
Dessa ger tillsammans en inblick i varför arbetet med EB startade samt de intervjuades 
syn på processen.

4:1:1 Bakgrund till projektet

Personalcheferna i organisationen hade under en längre tid diskuterat frågan attraktiv 
arbetsgivare på sina möten. När sedan huvudkontoret såg sig ha ett akut behov av att arbeta med 
dessa frågor, då de fick svårt att hitta kvalificerade medarbetare och fick in väldigt få 
ansökningar, såg ledningen potentialen med att göra det till ett bolagsövergripande EB-projekt.

Materialet åskådliggör hur de i Företaget stegvis kom till insikt om att den bild de hade av sig 
själva som arbetsgivare inte stämde överens med den bild folk på arbetsmarknaden i allmänhet 
hade om Företaget. Den processen inbegrepp delvis att man fick information från en extern 
konsult. De tittade på Företagsbarometerns mätningar och såg hur de låg jämfört med 
konkurrenterna. De tittade också utanför den egna branschen, på till exempel IKEA, och Ip 
beskriver hur de förundrades över hur bra dessa var på att marknadsföra sig som arbetsgivare. 

I ett relativt tidigt skede fick Ip upp ögonen för de egna platsannonserna; de upplevdes som

mycket spretiga utan enhetlighet.

… vi hade en akut situation när annonserna såg förskräckliga ut, 

och det var egentligen på något sätt där det började, att våra 

annonser som vi gick ut i tryckt press med var bedrövliga. Alltså, de 

syntes inte, de kunde variera så otroligt mycket, man såg ibland inte 

att det var samma företag, vi kunde ha två annonser i samma tidning 

men de var väldigt olika varandra. (Ip)

Det förklaras att de också lät undersöka internt hur deras kommunikation gentemot studenter 
såg ut, till exempel hur studenter söker information om arbetsgivare. Det framkom i 
undersökningen att hemsidan var en viktig kanal och att den egna hemsidan inte fyllde denna 
funktion. Vidare framkommer det att undersökningen också låg till grund för insikten om att 
studentmaterialet behövde förändras och förbättras. Företaget kunde enligt undersökningen gå 
ut och vara mer aggressivt i sin marknadsföring mot studenter.
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På Företaget visste de att de anställda var nöjda tack vare medarbetarundersökningar men hade 
ändå problem med att locka till sig nya talanger och behålla dem. En hög medelåder i Företaget 
med påföljande generationsväxling och en markant ökande kamp om personer med 
spetskometens är två huvudanledningar till att de såg det nödvändigt att arbeta med attraktivitet 
som arbetsgivare enligt flera intervjupersoner. Generationsväxlingen i Företaget och den ökade 
konkurrensen om arbetstagare förklarades med den generella generationsväxlingen i samhället 
och med att det hade varit högkonjunktur en längre tid.

4:1:2 Arbetsprocess

Utifrån det som framkommit i intervjuerna presenteras här en skiss av hur 
arbetsprocessen gått till i arbetet med EB, med betoning på att det bygger på 
intervjupersonernas förklaringar.

Fenomenet attraktiv arbetsgivare diskuterades bland personalcheferna under några år innan 
projektet blev aktuellt rent konkret. De såg ett behov av att arbeta med detta och beslutade 
därför att inleda ett projekt med dessa frågor i fokus. Samtidigt hade HR på huvudkontoret 
startat upp ett lokalt arbete med detta då de befann sig i en akut rekryteringssituation. Ledningen 
gav utifrån rådande situation i uppdrag att slå ihop dessa till ett bolagsövergripande EB-projekt.

Initialt skaffade de sig information genom bland annat föreläsningar och externa konsulter. 
Olika aktörer var inblandade då de försåg sig med information om EB. Materialet tyder på att 
detta upplevdes som ”spridda skurar” där de kunde plocka lite av det bästa från olika källor. 
Föreläsningar och seminarier handlade bland annat om varumärkesarbete ur HR-perspektiv. En 
extern EB-konsult som också var leverantör av den arbetsmodell de använde hade under 
projektets gång flera möten med projektledaren och personaldirektören. En 
kommunikationskonsult vars uppgift var att säkerställa att de jobbade i linje med varumärket 
kom med i processen strax efter uppstart. Detta uppskattades då de upplevde bristande 
kompetens på området.

Därefter beskrivs att en process tog vid med att arbeta fram värdeord som skulle grunda sig i 
Företagets värderingar och hur Företaget är som arbetsgivare. Dessa värdeord skulle sen utgöra 
grunden för företagets EB-kommunikation. Processen beskrivs som lång och överarbetad. 
Värdeorden skulle befästas i många instanser, bland annat ledningen, och det behövdes vissa 
justeringar innan det lades fast vilka ord som skulle användas. Projektet tappade fart men 
värdeorden blev väl genomarbetade och väl förankrade i projektet och hos ledning framkom det. 
Ytterligare en anledning till att EB-projektet drog ut på tiden var att det tog tid innan MK och 
HR förstod varandra och var överens i EB-frågan då MK inte hade varit med från start. Det 
förklaras att det råder en stark konsensuskultur i Företaget vilket leder till att vissa processer tar 
lång tid, samtidigt framkom att detta också är en styrka då åtgärder blir välgjorda och går snabbt 
att genomföra när väl alla är med på besluten.

En åtgärdslista framarbetades och delprojektgrupper, med delprojektledare, växte fram utifrån 
de tre huvudinsatserna: hemsida, studentmaterial och platsannonsering. Dessa områden hade 
arbetats fram genom bland annat den bench-marking och egna undersökningar som gjorts i ett 
inledande skede av projektet. Då de tre huvudinsatserna var åtgärdade och nytt material 
framtaget skulle det användas som verktyg i resten av organisationen.
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Det framkommer i materialet att vissa delar i projektet som sådant saknades. Materialet 
indikerar en brist av en övergripande plan med tydliga tidsramar, en tydlig budget samt en 
struktur för samverkan i projektet i form av möten, uppföljning och tydligare ledning.

Det hade varit mycket bättre om vi hade haft korta 

uppföljningsmöten, för då kan man lösa saker allt eftersom och alla 

känner sig trygga med att det finns en plan och ett mål med det man 

gör och man har koll på varandra för det är ju mycket som går ihop 

också. (Ip)

4:2 Gruppering II: Individ- & 
Företagsutveckling

Gruppering II omfattar de två temaområdena Kunskapsutveckling och Mål, åtgärd, 
effekt. Här har vi valt att belysa de intervjuades utvecklade förståelse för fenomenet EB 
såväl som den utveckling som skett inom Företaget i form av förändrade arbetsprocesser.

4:2:1 Kunskapsutveckling

Ett employer brand ska grunda sig i Företagets identitet och därför måste man börja i rätt ände 
förklaras det i datamaterialet. Det handlar om att ta reda på hur det är att arbeta i Företaget och 
vilka värderingar som redan finns, och utifrån detta formulera värdeord att bygga sitt employer 
brand på. Något som materialet tydligt visar på är den vunna kunskapen om att man inte får 
basera värdeord på något som är frikopplat från den egna verksamheten bara för att det är något 
som efterfrågas i den målgrupp man vill attrahera.

Om man inte jobbar med mångfald kan man inte gå ut och profilera 

sig och säga att man tar tillvara på mångfald, att man tycker det är 

viktigt, då blir det fel. (Ip)

En annan sak som poängteras är att ett framgångsrikt EB handlar om att lyckas med att 
kombinera Företagets varumärke och arbetsgivarmarknadsföring. Vidare att det är viktigt att det 
finns ett kundperspektiv och att man pratar samma språk i all kommunikation och reklam. Det 
beskrivs att utifrån det nya synsättet så är alla kunder potentiella arbetssökande. Det beskrivs att 
det handlar om att man i alla marknadsföringssammanhang också ska vara medveten om att man 
automatiskt marknadsför sig som arbetsgivare. I detta ses en potential att föra fram bilden av 
Företaget som arbetsgivare. 

Att jobba med varumärke ur ett HR-perspektiv, alltså 

arbetsgivarvarumärke, att stärka det och visa marknaden vad man 

står för som arbetsgivare. (Ip)

Materialet åskådliggör att det har anammats ett mer långsiktigt synsätt under vägen. En följd av 
det nya sättet att tänka har, enligt materialet, lett till att de har gått från att olika sporadiska 
aktiviteter till att strategiskt samordna alla aktiviteter över tid.

För vi har ju fortfarande en väldigt hög medelålder och den har ju 

inte sjunkit än, så jag tror att man behöver jobba med det över ett 

tioårsperspektiv om man nu vill sänka medelåldern. Och se på den 

här strategiska kompetensförsörjningen på lite längre sikt. (Ip)
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Vidare visar materialet att det finns tankar om vad som kan göras framåt för att fortsätta det 
arbete de påbörjat. Det framkommer att det finns mycket mer att göra och att det inte borde ses 
som ett projekt utan snarare ett långsiktigt arbete.

Och det är så otroligt mycket mer som /…/ vårt EB-projekt rör sig 

på ytan av vad man behöver göra när man jobbar med EB, det som 

behövs är exempel mycket mer program som verkligen gör det 

möjligt att ta emot nyexade, vad det än är, och så 

introduktionsprogram, praktikplatser, bara generationsväxlings-

program av alla de slag /…/ Ja, det behövs otroligt mycket mer än 

bara ytprodukterna. (Ip)

I materialet kommer också insikten om att det är av vikt att fortsätta kombinera varumärke och 
arbetsgivarvarumärke på flera nivåer i organisationen fram. Det finns en önskan om att få ihop 
produkterna och lyckas hålla en linje både när man går ut varumärkesmässigt och HR-mässigt.

4:2:2 Mål, åtgärd, effekt

Ett övergripande mål med EB-projektet som framkommit i datamaterialet är att bli mer känd 
som arbetsgivare. Det handlar om att öka medvetenheten, hos målgrupperna på 
arbetsmarknaden, om på vilket sätt man är en bra arbetsgivare och på vilket sätt man skiljer sig 
från konkurrenter.

Men vad är det för någonting vi har? Vi måste liksom börja 

tydliggöra vad det är för någonting och mer långsiktigt börja jobba 

med begreppet attraktiv arbetsgivare. Och vad är det för förmåner vi 

kan lyfta fram? Kan vi visa speciella, specifika förmåner för en 

speciell målgrupp utav yrkesroller, hur ska vi locka dem till oss? 

(Ip)

Inom projektet för EB är målet satt att de markant ska förbättra sin placering i 
Företagsbarometern de närmsta åren. Målet sattes av projektledningen i samarbete med en 
Ebkonsult och personaldirektören. Universum som utför mätningarna och presenterar resultatet 
beskriver Företagsbarometern så här: ”Företagsbarometern är en heltäckande och årligen 
återkommande undersökning om karriär, arbetsliv och framtid som syftar till att hjälpa 
arbetsgivare i Sverige att förstå och kommunicera med potentiell framtida arbetskraft. 
Undersökningen har genomförts sedan början av 90-talet och ger en bild av hur studenter ser på 
olika arbetsgivare och sin egen framtid.” (Universum, 2008, s. 8)

Den förflyttning Företaget siktar på ses som svår att uppnå inom den tidsram som är satt. 
Åsikter som lyfts är att det krävs insatser på en helt annan nivå än man gjort hittills för att 
komma dit. Spekulationer kring att målet snarare är en vision än ett mål, det vill säga något att 
sikta på snarare än uppnå, förekommer.

Det förklaras att det är många saker som spelar in för att uppnå målet. Olika aspekter lyfts fram 
och en är att samhällsutvecklingen spelar stor roll, exempelvis så är konjunkturläget avgörande 
för hur det går att rekrytera. Ett annat exempel är att det demografiska läget förändras. För att nå 
målet skapades en åtgärdslista, vars punkter togs fram på flera sätt. Tre huvudområden 
inringades, varav två, hemsida och studentmaterial, identifierades tack vare en egen 
undersökning där en gap-lista gjordes. Det tredje huvudområdet, platsannonsering, ringades 
egentligen in tidigare då flera inom HR reagerat på dess brister.
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Inom de tre huvudområdena, hemsida, platsannons och studentmaterial, hade Företaget för 
avsikt att ändra tilltalston. Det uttrycks att de i studentmaterialet ville ha en modernare och 
aggressivare framtoning. De ville öka Företagets närvaro på arbetsmarknadsdagar och planerade 
också att samordna aktiviteter nationellt. I platsannonserna gick de från att bygga en kravprofil 
till att göra dem värdebärande, detta beskrivs som att de nu koncentrerar sig på att föra fram 
vilka värderingar Företaget står för och på så sätt attrahera rätt personer. Hemsidan 
uppdaterades, moderniserades och gjordes mer attraktiv med avsikt att studenter och andra 
arbetssökanden ska vilja återkomma. Där fanns det tidigare mycket lite information riktat mot 
studenter och arbetssökande och den beskrivs som uråldrig.

Det är liksom basic-grejer som vi har gjort som inte har funnits på 

plats. Vad det handlar om nu är att växla upp det här. När man har 

verktygslådan så får man börja använda den. (Ip)

Några bieffekter av EB-projektet har uppkommit. Genom projektet och arbetsprocessen i sig 
uppkom erfarenhet och kunskap, utöver EB, om såväl projektarbete som varumärkesarbete. En 
annan är att de sett ett värde av att HR använder MK för att producera pressmeddelanden i syfte 
att lyfta Företagets arbetsgivarvarumärke.

För det är oerhört viktigt att man också finns positivt bedömd I 

press och där kan vi vara proaktiva genom att lämna ett 

pressmeddelande och koppla det till en undersökning om att unga 

väljer det här eller unga tycker så här och så här. Då försöker vi ha 

en aktivitet kopplat till det och sen gör man ett pressmeddelande om 

detta. Det är gratis och ger jättemycket om man jämför med 

annonsering. (Ip)

Avslutningsvis sägs att:

Det har blivit starkare fokus på frågan i hela bolaget. (Ip)

4:3 Gruppering III: Samklang & Förbindelser

Gruppering III består av de tre temaområdena Samarbete över gränser, Kommunikation 
samt Förankring och värdestyrning. Här har vi valt att lyfta fram det samspel och den 
kommunikation som förekommit under EB-projektets gång och som till stor del lett till en 
ökad samstämmighet I frågan om EB.

4:3:1 Samarbete över gränser

En aspekt av EB som kommer fram är att EB befinner sig i skärningspunkten mellan Mkenheten 
och HR-enheten. Det förklaras att EB är tvådelat, dels att människor är bärare av och lever ut 
värderingarna vilket hör till HR, dels att kommunikationen av arbetsgivarvarumärket hör till 
MK som besitter nödvändig kompetens för att sköta kommunikationen.

Det råder oenigheter om vem som ska äga EB-frågan i Företaget. Det är inte självklart vem som 
ska leda arbetet kring arbetsgivarvarumärket. Å ena sidan framkommer uppfattningen att det är 
självklart att frågan ska ligga hos MK då det är av vikt att all kommunikation, oavsett till vilka, 
ska vara konsekvent. Å andra sidan framkommer det också att det tydligt ska ligga på HR då det 
är en arbetsmarknadsfråga. Idag leds EB-projektet av HR-människor men det ges uttryck för att 
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det är viktigt med samarbete mellan de olika avdelningarna. Materialet visar dock att de 
inblandade inte är fullt nöjda med hur samarbetet har gestaltat sig.

Materialet belyser till exempel att det saknas ett djupare samarbete mellan MK och HR i arbetet 
med EB.

Sen hade jag nog tyckt att det hade varit jättebra om vi ännu närmre 

kunde jobbat med marknad och kommunikation. (Ip)

Det skulle underlätta om vi hade ett samarbete, att det var mer 

integrerat i hela verksamheten plus att jag tycker att vi skulle 

samarbeta mer med marknad och kommunikation. (Ip)

Det ges uttryck för att det har varit svårt att engagera MK i EB-projektet. Detta förklaras som att 
personerna på MK har fört fram att de inte ser på vilket sätt EB angår dem, att de inte prioriterar 
området och att de inte kan avdela resurser på grund av tidsbrist. MK tilldelade istället 
Ebprojektet en extern resurs som vanligtvis arbetar med Företagets varumärke, för att nu hjälpa 
till och skydda varumärket i EB-arbetet. Detta mottogs positivt då önskan om ett djupare 
samarbete till viss del grundar sig i att varumärkeskompetensen såväl som kompetensen inom 
kommunikation saknas inom HR.

Den här personen kommer ju kunna tillföra mycket kompetens som 

inte någon annan besitter. (Ip)

Vi kan inte annonsering, vi är inte bra på det. (Ip)

Det hade säkert kunnat göras mycket bättre och fortare om vi hade 

samarbetat med marknad och kommunikation. (Ip)

4:3:2 Kommunikation

Datamaterialet visar att det är viktigt att kommunikationen är enhetlig. Det man vill uppnå är att 
all kommunikation utgår från Företagets varumärke oavsett om det är marknadsföring av 
produkter eller Företaget som arbetsgivare. Det är av vikt att allt som kommuniceras utåt bygger 
på de kärnvärden som redan finns inom Företaget, annars finns en risk för motsägelser vilket 
kan leda till minskad trovärdighet.

Det åskådliggörs åsikter om att de aktiviteter Företaget gör externt för att öka sin attraktivitet 
som arbetsgivare också bör marknadsföras inåt för att också arbeta med arbetsgivarvarumärket 
internt. Ett exempel som lyfts fram till varför de bör använda intern marknadsföring som en del 
av EB, är att det hjälper Företaget att behålla nyanställda.

Jag hoppas ju att det ska komma, att man marknadsför oss även 

internt, särskilt i takt med att man anställer mycket nya 

medarbetare, för då blir det plötsligt att man ska anstränga sig för att 

behålla dem. (Ip)

Materialet belyser att Företaget inte har arbetat så mycket med att marknadsföra EB internt. Det 
visar dock att det finns en förståelse för att intern marknadsföring är en del av EB. Den interna 
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marknadsföringen har olika önskvärda effekter som kan leda till att attraktiviteten som 
arbetsgivare ökar. Det förklaras att medarbetarna är bärare av arbetsgivarvarumärket och att det 
därför är viktigt att öka medarbetarnas medvetenhet om vad Företaget står för.

… frågan handlar egentligen framförallt om att personalen själv är 

bärare av de värden vi står för. (Ip)

En annan aspekt av ämnet är den kommunikation som försiggått mellan personerna i själva 
projektet. Det förekommer synpunkter som går ut på att den kommunikationen inte varit 
tillräckligt strukturerad. Det förklaras till exempel att de saknat en tydlig röd tråd och att detta 
lett till att projektet tappat fart emellanåt. Vidare nämns också att ansvarsområden såväl som 
avgränsningar är något som uppfattats lite otydligt och det har lett till försvårat arbete.

Även om det förekommer missnöje med samarbetet så har emellertid EB-projektet lett till att 
nya samarbeten och nya kommunikationskanaler har öppnats, såväl internt som externt, vilket 
ses som mycket positivt. Internt så har nya former av samarbeten mellan HR och MK 
utvecklats, former som inte använts förut. En annan förändring som materialet visar på är att de 
utvecklat strategin kring hur de kommunicerar till de egna medarbetarna även om de också ser 
att de inte gjort särskilt mycket intern marknadsföring i EB-projektet. Dels handlar det om 
konkreta saker som att tydliggöra information som angår medarbetarna direkt, till exempel 
förmåner och avtal, men också att man bemödar sig med att förklara hur och varför man 
marknadsför sig som arbetsgivare utåt. Vad gäller den externa kommunikationen kan punkterna 
på åtgärdslistan ses som nya utvecklade kanaler. Det förekommer beskrivningar som att de har 
ett modernare och tydligare material i och med åtgärdslistan i form av hemsida, studentmaterial 
och annonsering.

4:3:3 Förankring och värdestyrning

Något som framkommer i intervjuerna är att förankringsarbetet med värdeorden var 
komplicerat. Det förklaras att några i företagsledande ställning ville föra fram värden som inte 
stämmer med de värden som arbetats fram under EB-processen; de ville att 
arbetsgivarvarumärket skulle kommunicera att Företaget är trendigare än vad personerna i EB-
projektgruppen menar att det är.

… viktigt med förankring i VD-samrådet, i personalchefsgruppen, i 

andra berörda enheter. Och där känner väl jag att jag inte riktigt vet 

om vi har nått hela vägen hem där. (Ip)

Det finns en fara med att kommunicera ut något som inte existerar som reella värden i 
organisationen, förklaras det. Den fara man ser är att man får låg trovärdighet hos de egna 
anställda såväl som hos de potentiella arbetstagarna när de värden man kommunicerar inte 
motsvaras av hur det är i verkligheten. Detta ses som att det kan leda till att folk blir besvikna 
och att man kan hamna i att rekrytera personer som man egentligen inte vill ha.

Hela tanken med EB är inte att du ska attrahera alla utan att du ska 

attrahera de som kan tänka sig trivas i organisationen på grund av 

de värderingar som finns här. (Ip)

Överlag anses att man jobbat mycket med att förhandla fram de värdeord man ska använda, 
utifrån de kärnvärden man har i Företaget. Denna process beskrivs som långdragen och 
tidskrävande. Dock framhålls det att man samtidigt ser att värderingarna nu sitter mer 
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förankrade hos ledning och personalchefer och att man därmed bättre vet var man står som 
arbetsgivare. 

Det har tagit alldeles för lång tid men å andra sidan så sitter det nog 

väldigt bra. Jag tror vi är väldigt säkra på vad vi står för som 

arbetsgivare. (Ip)

Materialet tydliggör åsikter om att arbetet med att förankra värdeorden internt hos medarbetarna 
har skett i för liten utsträckning. Det finns dock en uppfattning om att det beror på att det inte är 
något kontroversiellt som behöver förankras då det redan råder en sådan kultur. Vad som också 
kommer till uttryck är att man heller inte arbetat med att forma de interna processerna i linje 
med de framarbetade värdeorden än och att det är av vikt att få in det i den dagliga 
verksamheten.

… jag tycker väl kanske inte att vi haft så där jättestort fokus på den 

interna förankringen bland medarbetarna. (Ip)

Då skulle vi ju titta igenom alla våra HR-processer och se att de 

gick i linje med EVP, och det har vi ju faktiskt inte gjort, men det 

behöver man ju se över och verkligen jobba igenom, att allting 

liksom går hand i hand, också det här med hur vi introducerar /…/ 

det har vi lågprioriterat. Vi har mest tittat på sånt som är utåt då och 

inte så mycket inåt. Men man måste jobba inåt också med 

arbetsgivarvarumärket så att man får goda ambassadörer. (Ip)
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4:4 Sammanfattning av resultat
Gruppering Tema Resultat

Gruppering I

Bakgrund &

Process

Bakgrund till 

projektet

 Behov på grund av: hög medelålder inom Företaget, 
demografi, ökad konkurrens, icke attraktiv arbetsgivare 
utifrån sett, spretig kommunikation utåt

Arbetsprocess

 Ordningsföljd i EB-processen: Diskussioner om att bli mer 
attraktiv som arbetsgivare och insikt om behov 
huvudkontoret startade lokalt projekt  bolagsgemensamt 
projekt  information och kompetens utifrån med hjälp av 
bland annat konsulter  framarbetande av värdeord och 
förankringsarbete  framarbetande av åtgärdslista 
delprojektgrupper arbetade med de olika åtgärderna

 Upplevelser av brist på tydlighet i själva projektarbetet
 Upplevelser av samarbetsproblem i projektet
 Upplevelser av trögt förankringsarbete i projektet

Gruppering II

Individ- &

Företags-

utveckling

Kunskaps-

utveckling

 Insikt om bristande kompetens 
 Ökad förståelse och kompetensutveckling inom bland annat 

EB, kommunikation och reklam, förankringsarbete, 
projektarbete, långsiktigheten i arbetet, trovärdighet i 
budskap

Mål, åtgärd,

effekt

 Mål att markant förbättra sin placering i Företagsbarometern
 Åtgärdslista: hemsida, studentmaterial, platsannonsering
 Bieffekter av projektet som uppkommit: öppnat upp nya 

kommunikationskanaler och uppmärksammat värdet av 
pressmaterial

 Upplevelser av svåruppnåeligt mål 

Gruppering
III

Samklang &

Förbindelser

Samarbete 
över

gränser

 EB befinner sig i skärningspunkten mellan MK och HR
 EB-projektet leds av HR
 Upplevelser av att ett djupare samarbete mellan MK och HR 

saknas

Kommunika-

tion

 Viktigt med enhetlig och trovärdig kommunikation
 Projektet har lett till att nya kommunikationskanaler öppnats 

såväl internt som externt
 Företaget har utvecklat strategin kring hur de kommunicerar 

till de egna medarbetarna
 Kommunikationen inom projektet har inte varit tydlig

Förankring
och

värdestyrning

 Förankringsarbetet med värdeorden var komplicerat och 
tidskrävande men har lett till att Företaget nu bättre vet var de 
står som arbetsgivare

 Viktigt att de värden som kommuniceras speglas av 
verkligheten

 Upplevelser av att Företaget behöver arbeta mer med att 
forma de interna processerna i linje med de framtagna 
värdeorden och få in EB i den dagliga verksamheten
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5 Diskussion

I diskussionskapitlet ställs resultaten mot syfte och frågeställning. Genom olika rubriker 
som knyter an till forskningsfrågorna försöker vi på ett överskådligt sätt visa våra 
resonemang kring resultaten. Vidare relateras de olika resultaten till varandra och ställs 
mot tidigare forskning och litteratur inom området. Slutligen diskuteras 
forskningsbidraget och behov av fortsatt forskning. 

5:1 Syfte och frågeställningar

Vi hade som syfte med vår undersökning att ta reda på hur Företaget har jobbat med EB 
och att det är lite än jämföra detta med hur forskning på området föreskriver att man bör 
göra. Genom intervjuerna ville vi också försöka lyfta upp vilka viktiga aspekter i ett EB-
arbete man bör ta hänsyn till såväl som vilka effekter ett EB-arbete kan leda till.

5:2 Hur employer branding-arbetet sett ut

-Arbetsprocess och identitet

I stora drag så pekar vår undersökning på att man i Företaget har jobbat i linje med hur man 
inom litteraturen menar att man bör göra i ett EB-arbete: till exempel vad som ska ingå i 
processen och och i vilken ordning de olika delarna i arbetet bör göras. Även Ip:s olika 
önskemål om framtida åtgärder utöver de planerade, var i linje med det man kan läsa om i 
litteraturen på området. Att de jobbat i linje med forskningen på området är inte någonting 
oväntat eftersom de i ett tidigt stadium och genom hela projektet hade med en EB-konsult vars 
modell de valt att arbeta utifrån. Vi upplever också att det i litteraturen finns flera likvärdiga 
modeller att arbeta efter och att den modell de valt följer det vi hittat i litteraturens 
rekommendationer i stora drag. Även om de följde denna modell kan vi dock se vissa saker som 
skiljer hur Företaget arbetat mot hur man i litteraturen föreskriver att man bör göra, till exempel 
hur samarbete och kommunikation utformades, vilka vi uppfattat som viktiga aspekter i ett EB-
arbete.

Man kan se hela EB-arbetet som en identitetsskapande process när EB-värdeorden arbetades 
fram och man förhandlade om vad Företaget står för som arbetsgivare. Under intervjuerna 
framkom att det har varit mycket diskussioner kring hur de är som arbetsgivare, vilka värdeord 
de skulle ha och vilka värderingar dessa skulle bygga på. Hatch (2002) beskriver 
organisationsidentitet som det organisationsmedlemmarna uppfattar organisationen som, deras 
upplevelser av hur organisationen är. Hur arbetsgivaridentiteten ser ut kan ha inverkan på vad 
man erbjuder de anställda, i och med att man erbjuder saker som är i linje med hur man vill vara 
som arbetsgivare. Detta speglar hur man försöker påverka de anställdas upplevelse av hur det är 
att arbeta i företaget, det som är företagets EVP. Minchington (2006) beskriver EVP som ett 
antal erbjudanden och associationer som förknippas med arbetsgivaren, vilka differentierar 
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arbetsgivare från andra arbetsgivare. Vi ser att ett EVP dels kan ses som arbetsgivarens 
instrument att påverka de anställdas upplevelse och dels som alla de faktorer som påverkar den 
anställdes upplevelser av arbetsgivaren. En intressant tolkning av hur man arbetat med sitt EVP 
på Företaget är hur man förändrat sina platsannonser från att bygga på en kravprofil till att visa 
på de värden man står för som arbetsgivare. Med dessa annonser kan man tänka att man redan 
från början, innan anställningen börjat, vill visa vad man står för som arbetsgivare, de 
värderingar som ligger till grund för hela verksamheten och därmed kommer genomsyra den
anställdes upplevelse av Företaget. Vidare ser vi vikten av en bra introduktion av nyanställda 
eftersom det förstärker det första intrycket. Vi tycker oss se att man kan vinna mycket med att 
ha ett introduktionsprogram som är i linje med de EB-värden man tagit fram vilket även Ip ger 
uttryck för att det skulle behövas. Detta är något vi tycker Företaget borde se över i framtiden 
för att öka sina chanser att behålla sina talanger och minska risken för ’early leavers’, aspekter 
som Armstrong (2006) tar upp.

5:3 Viktiga aspekter

-Samarbete, förankring, kommunikation och profilering

Något centralt som framkommer i litteraturen (Barrow & Mosley, 2005; Dyhre et al., 2008; 
Minchington, 2006) är att funktionerna HR och MK bör samarbeta i EB-arbetet. Materialet visar 
att personerna i EB-projektgruppen inte var nöjda med samarbetet och att det inte var ett delat 
projekt. HR-folk ledde projektet medan MK var utförare av de beställningar som HR kom med. 
Flera av författarna (Barrow & Mosley, 2005; Mosley, 2007) beskriver HR-funktionens roll i 
Ebarbetet med att de ska jobba med Företagets EVP, att hantera alla de faktorer som påverkar 
den anställdes upplevelse av att arbeta i Företaget. MK-funktionen å sin sida jobbar med att 
formulera och föra ut Företagets kommunikation samt varumärkesarbete. Således ser vi EB som 
någonting tvådelat: dels handlar det om varumärkesarbete/kommunikation och dels om att 
utveckla sitt EVP. Att utveckla Företagets EVP ligger på HR och handlar inte bara om att hitta 
på nya saker utan också om att se till att synliggöra saker som inte är särskilt välkända i eller 
utanför Företaget. Detta har de enligt vår mening tillexempel gjort på Företaget när de samlade 
alla kompensationer och fördelar som finns med att jobba i Företaget lättåtkomligt på ett och 
samma ställe på intranätet. Samarbetet blir viktigt i och med att kommunikationen måste vara i 
linje med hur det faktiskt är på företaget skriver Barrow & Mosley (2005). Samtidigt som 
samarbetet inte fungerade fullt ut som de önskade ser vi att de har fått ett ökat samarbete som 
värdesätts högt av personerna i EB-projektgruppen.

Det som framkommit i undersökningen tyder på att det inte är självklart i Företaget att man 
samarbetar i gemensamma projekt över just dessa enhetsgränser. Den slutsatsen tycker vi oss 
kunna dra utifrån att MK sa nej till att medverka i projektet från början och dessutom att Ip ser 
det som någonting nytt och bra att man fått till samarbeten mellan HR och MK.

Vi tycker oss skönja problematik i förhållandet mellan EB-projektgruppen och MK och 
liknande problematik även mellan EB-projektgruppen och företagsledningen. Projektgruppen 
som bestod av HR-personal försökte få med MK i projektet. MK ville inte vara med från början 
och gav uttryck för att man inte såg på vilket sätt de var berörda av EB. Ledningen å sin sida 
ville att man använde värdeord som inte hade direkt förankring i Företagets verklighet. Detta ser 
vi som att det handlar om förankrings-, kunskaps-, och kommunikationsproblem i botten. 
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Förankringsproblematiken, uppfattar vi med hänsyn till att EB-projektgruppen har en förståelse 
för vad EB ska vara medan man hos MK och ledningen inte har samma förståelse. 
Kunskapsproblematiken i det ser vi utifrån att man i projektgruppen inte hade tillräckligt med 
kunskap för att driva frågan hårdare gentemot MK och ledning. Kommunikationsproblematiken 
visar sig, menar vi, genom att man inte lyckats överbrygga skiljaktigheterna och komma till en 
gemensam förståelse för vad EB är.

Materialet visar att det har tagit tid innan de inblandade kommit till en gemensam förståelse för 
deras EB, om de ens har uppnått detta. I EB-projektgruppen fanns en tydlig gemensam 
förståelse om att EB handlar om att formulera kommunikation som är väl förankrad i Företagets 
identitet, alltså hur de anställda i Företaget upplever verkligheten med att jobba där. Samtidigt 
ser vi att man i ledningen ville profilera sig på ett sätt som inte är i linje med Företagets 
profilering mot marknaden i övrigt och inte heller i linje med Företagets grundläggande 
värderingar. Som vi ser det är det om detta som både Dyhre et al. (2008) och Minchington 
(2006) talar om när de förklarar att det är viktigt med ett sant och trovärdigt budskap och EVP. 
Detta förankringsarbete av värdeorden hos ledningen är det som Ip beskrev tog lång tid.

Det framkommer att Företaget har nöjda anställda, då de anställda ger mycket höga poäng i 
medarbetarundersökningar, och att man i Företaget är medvetna om att detta inte är vidare känt 
på arbetsmarknaden. Samtidigt som Företaget tappar spetskompetens på grund av 
pensionsavgångar så har benägenheten att byta jobb också märkts av i Företaget. De uppfattar 
att de inte har kommunicerat sitt EVP ordentligt varken internt eller externt. I och med 
samhällssituationen med den demografiska bild vi har, så sitter de i en situation som de 
uppfattar som att de nu måste kommunicera sitt EVP på ett sätt som de aldrig förut har behövt. 
Detta är, vad vi tror, den omgivning och den yttre faktor som Nilsson (2004) menar trycker på 
för att ett förändringsarbete ska komma till skott. Vi tycker oss se att man har ett självförtroende 
i att man är en bra arbetsgivare men inte har en tradition av att kommunicera detta varken 
internt eller externt men nu pressas man att förändra sitt arbetssätt. Kanske att det också går 
emot självbilden man har, att man inte är sådana som för fram varför man är bättre än andra. 
Kanske är det så att man inte vill skryta för att det går emot självbilden.

En enhetlig kommunikation är viktigt för att uppnå trovärdighet och då måste all 
kommunikation från företaget stämma överens med företagets grundvärderingar skriver Thorne 
och Pellant (2007). Utifrån det perspektivet menar vi att ledningen just i det här fallet saknar 
den nödvändiga förståelsen för hur ett varumärkesarbete bör läggas upp med en ordentlig 
förankring i de grundläggande värderingarna. Minchington (2006) skriver att de som driver EB-
arbetet i ett första skede bör uppmuntra till dialog kring EB för att så långt det går fylla 
kunskapsluckor hos de inblandade. Materialet ger vissa indikationer på att man inte la så mycket 
kraft på att föra dialog kring vad EB var för någonting utan förankringsarbetet kom in först när 
värdeorden hade arbetats fram. Detta i sin tur kan ha föranlett att diskussionen kring vilka 
värdeord som skulle användas blev långdragen eftersom man inte hade arbetat fram en 
gemensam bild av vad EB är för någonting.
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5:4 Effekter

-Kunskapsutveckling, mål och image

Ip själva hade i ett tidigt skede en medvetenhet om att man inte hade kompetensen att driva ett 
EB-projekt själva. Den kompetens de saknade fick de in utifrån, varumärkeskunskap via en 
extern kommunikationskonsult och projektplan från en EB-konsult. Vi ser att Ip under 
projektets gång utvecklades och nu besitter kunskap de inte hade inledningsvis. Barrow och 
Mosley (2005) är tydliga med att det inte går att utveckla ett effektivt, substantiellt och 
långsiktigt EB utan att ha support från ledningen av företaget. Då projektgruppen periodvis inte 
fått med ledningen helt ut i synen på EB, så tror vi nu att det finns större potential att skapa 
förståelse för det långsiktiga behovet av detta arbete, då projektgruppen nu har argumenten för 
varför man bör ha ett starkt employer brand. Förhoppningsvis kan de igenom detta förankra 
arbetet hos ledningen bättre och få till en gemensam förståelse i Företaget och samla alla 
resurser för att rikta in sig på en uthållig EB-strategi trots den lågkonjunktur som råder. 
Riskerna om de inte får med sig ledningen eller andra delar av organisationen helt kan, som 
Nilsson (2004) också beskriver, leda till att satsningarna blir mer begränsade och kanske enbart 
leder till en förändrad retorik, snarare än den satsning som faktiskt behövs på grund av de 
demografiska förändringarna enligt oss. Nilsson (2004) menar att det som i hög grad påverkar 
möjligheterna till förändring är samspelet mellan yttre och inre drivkrafter, och här kan vi se 
problematiken med de inre drivkrafterna. Detta verkar även vissa Ip ha reflekterat kring.

Efter den gap-lista som Företaget lät göra sattes en åtgärdslista ihop för att se vad som behövde 
åtgärdas för att bli en attraktivare arbetsgivare. Hemsida, platsannonsering och studentmaterial 
genomarbetades och har redan nu lett till några handfasta resultat anser vi. Ip verkar se det som 
att de tre huvudåtgärderna är ett sätt att nå till det uppsatta målet. Vi väljer istället att se dessa 
delprojekt som resultat och effekter av de processer som varit. Enligt oss har delprojekten 
utvecklat Företagets kommunikationskanaler avsevärt och i sig varit mycket betydelsefulla för 
Företaget. Vi ser det också som att individerna inblandade i projektet utvecklats och dragit 
lärdomar av processerna och projektet i sig, vilket borde ses som fördelaktigt för Företaget. Vi 
uppfattar också att de inom projektgruppen på Företaget har byggt upp en medvetenhet om att 
EB är mycket större än det man har gjort hittills och att man skulle vilja utöka EB-arbetet till att 
omfatta fler aspekter. 

Den kompetensutveckling som kommit med projektet verkar dock inte ha uppmärksammats i 
större utsträckning av ledningen. Som Taylor skriver (refererat i Sandberg & Targama, 1998) så 
resulterar ofta misslyckanden hos ledningen med att synliggöra de anställdas 
kompetensutveckling till ineffektivitet i organisationen. Detta kan också vara ett av skälen till 
att projektet dragit ut på tiden menar vi.

Det uppsatta målet med själva EB-projektet upplevdes av Ip som mycket svårt att uppnå eller 
rent utav orealistiskt. Vi är benägna att hålla med om det skulle krävas väldigt mycket för att 
uppnå ett sådant högt satt mål. Vi ser en pedagogisk konflikt i detta då vi anser att det är viktigt 
att ha realistiska målsättningar för att man som utförare av arbetet ska känna det meningsfullt. 
En åsikt som lyfts fram är att målet i själva verket var en vision som de skulle arbeta mot för att 
åtminstone komma närmre målet. Utifrån denna synvinkel låter målsättningen mer rimlig. Vi 
ser vikten av att sätta tydliga mål och Företaget har arbetat fram sådana enligt oss. Vi ser dock 
en risk med att använda ordet målsättning på det sätt Företaget gör. Hade ordet vision använts i 
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det här fallet och lägre delmål istället arbetats fram hade kanske fler av de inblandade istället 
upplevt det mer realistiskt.

5:5 Forskning och framtid

Vårt syfte med undersökningen har i stora drag varit att se hur ett företag genomför sitt 
EB och jämföra detta med litteratur och tidigare forskning. Vi upplever att EB inte är ett 
så utforskat område i den akademiska världen och att EB snarare fått sin bekräftelse 
genom att praktiker jämfört och tittat på företag som lyckas bra som arbetsgivare. 

Många av de som idag uttalar sig om EB har sina rötter i produktmarknadsföring och den 
ekonomiska sfären, vilket kan ha sin förklaring i att EB till en inte obetydlig del handlar om 
marknadsföring och varumärkesbyggande. Under arbetet såg vi vikten av att de som leder ett 
EB-arbete förstår detta och inser värdet av kommunikation och varumärkeskunnande. Vi själva 
är personalvetare och såg från början EB-arbetet som en ren HR-fråga, men har nu insett att det 
bör råda delad vårdnad mellan MK och HR. Utifrån denna egna erfarenhet tycker vi att detta bör 
belysas i framtida HR-litteratur då detta inte är en självklarhet och EB än så länge till en stor del 
finns i litteratur riktade till marknadsförare/ekonomer som redan förväntas besitta 
grundläggande kunskap på området.

Det bidrag vi lämnar med denna uppsats är reflektioner om Företagets EB, som kan vara till 
nytta för Företaget i deras framskridande arbete med EB såväl som andra projekt. Vi ser också 
att andra som vill genomföra ett EB-arbete kan ha nytta av denna uppsats, eftersom vi tar fram 
eventuella problemområden i de olika aspekter vi lyft fram. Uppsatsen kan bidra till en allmän 
orientering inom ämnet EB såväl som hjälpa till att visa på kopplingen mellan teori och praktik.
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Bilagor

I Brev till informanter

Hej NN!

Vi är två studenter på studieprogrammet "Personal, Arbete och Organisation" på Stockholms 
universitet. Som ett led i vårt c-uppsatsskrivande gör vi en undersökning på ert företag kring 
temat employer branding. NN hjälper oss med att hitta rätt personer och som ett led i detta 
mailade hon dig häromdagen som en förberedelse på att vi skulle kontakta dig. 

Vi vänder oss till dig för att du varit delaktig i arbetet med employer branding på er arbetsplats 
och undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju om detta. Självklart är det frivilligt 
att delta men samtidigt är det väldigt viktigt för oss att så många som möjligt som har arbetat 
med employer branding-projektet hos er är med i undersökningen.

Intervjun kan göras på din arbetsplats och beräknas ta ca en timme. Vi jobbar enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att alla medverkande är anonyma 
genom att alla personliga data och annat som gör att någon kan identifieras tas bort ur 
uppsatsen. Intervjuerna behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen utom undertecknade 
såväl som vår handledare Otto Granberg kommer att ha tillgång till materialet. 

Vi vore väldigt tacksamma om du ville medverka i undersökningen och ställa upp på en intervju 
som förhoppningsvis kommer att leda till ökad förståelse kring employer branding-arbete. Från 
den 8 oktober är vi beredda att börja med de första intervjuerna. Vi ber dig därför svara någon 
av oss så vi vet om du kan tänka dig att vara med på en intervju och för att eventuellt boka en 
tid. 

Janina Thörn: mail: x tel: y
Anton Schneider: mail: x tel: y

För frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Otto 
Granberg mail: x

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Janina Thörn och Anton Schneider
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II Intervjuguide
Tack
Presentation, syfte
Konfidentialitet, Spelas in, Citat
Öppet för avbrott, Tid, Frågor?

Kom ihåg:
Specificera
Exempel
Uppföljning

Har jag förstått rätt om…
Berätta mer om…
Kan du ge exempel på…
Du pratade om…
Hur upplevde du…
Hur ser du på…
Jag skulle nu vilja byta tema…

Bakgrundsfrågor
Kan du berätta lite om ditt jobb generellt?
Tjänst/position, antal år på företaget, ålder Utbildning, yrkesbakgrund m.m. (EB tidigare?)

EB bakgrund
Kan du beskriva vad EB är för dig?
Vad är det man vill uppnå med EB?
När träffade du för första gången på fenomenet att marknadsföra sig som arbetsgivare?
Ser du EB som ett nytt fenomen?

EB-projektet på X
Varför valde ni på X att arbeta med EB?
Vilka argument fanns för att arbeta med dessa frågor?
Hämtade ni inspiration någonstans ifrån?
Vilka riktar ni er EB mot?
Hur har ni gått till väga? (Varför har X valt detta sätt, inblandade?)
Vad har ni valt att fokusera på? (Varför har X valt dessa fokusområden?)
Vilken roll har du i EB-arbetet? (Vem har lett arbetet?)
Sker någon intern marknadsföring kring EB? (Hur kommuniceras projektet ut i organisationen,
implementering?)
Hur är det tänkt att nå de potentiella arbetstagarna? (utformning, kommunikation)

Effekter/Reflektioner
Vart i processen befinner sig projektet nu?
Hur tycker du att projektet har gått hittills? (upplägget, org, innehållet)
Vad speciellt har fungerat bra?
Vilka positiva aspekter kan du se med projektet? (utfall hittills)
Upplever du att ni mött några hinder? (svårigheter, problem) (bemötts, lösts, förhållits till)
Tycker du idag att ni hade kunnat göra något på ett annorlunda sätt?
När tror du att man kan förvänta sig resultat av EB-projektet?
Vilket resultat förväntas?

Framtid
Hur ska ni gå vidare med EB-projektet? (projekt, fortlöpande?)
Har du några tankar kring om X behöver göra något ytterligare för att attrahera framtida medarbetare?
Har du några tankar kring om X behöver göra något ytterligare för att behålla medarbetare?

Avrundning
Sammanfattning
Finns det något mer som inte kommit fram nu under intervjun som du tror är intressant för oss?
Har du några frågor om vårt arbete?
Du är självklart välkommen att kontakta oss när som helst med eventuella funderingar eller tillägg.
Kan vi kontakta dig om vi har funderingar?
Tack
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