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ATT LEDAS AV VÄRDERINGAR: HUR ANSTÄLLDA UPPLEVER  

EMPLOYER BRANDING SOM STYRMEDEL*  
 

Julia von Weber 
 
 

Under de senaste decennierna har allt fler företag gått över från en 
hierarkisk organisationsstruktur till att vara mer decentraliserade. 
Denna förändring kräver en anpassning av styrmedel. Employer 
Branding används som verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare 
för både befintlig och potentiell personal och innebär ett slags 
värdestyrning. Studiens syfte var att undersöka hur Employer 
Brandingarbetet uppfattas av de anställda. En fallstudie genomfördes 
där sju anställda på ett företag intervjuades genom halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer. En induktiv tematisk analys visade att de 
anställda upplevde att värdestyrning i samband med Employer 
Branding kan verka motiverande i det att ett företag väljer att stå för 
värderingar som stämmer överens med de anställdas. Även det 
externa Employer Brandarbetet upplevdes stärka de anställdas 
identifiering med företaget. Möjliga fallgropar är då ledningen inte 
lever som de lär. Studien ökar förståelsen för de anställdas perspektiv 
och kan användas för att förbättra företags Employer Branding. 
 

 
Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar i arbetslivets 
organisationsstrukturer då allt fler företag har gått över från att vara hierarkiskt 
uppbyggda till att alltmer övergå till en decentraliserad och platt organisationsform 
(Allvin, 2008). Medan den hierarkiska organisationsstrukturen karaktäriserades av 
tydliga krav och en stark kontroll av de anställdas arbete styrs ofta den platta strukturen 
genom någon form av värderingar för att motsvara omvärldens ökade osäkerhet och 
flexibilisering i syfte att uppnå en engagerad arbetskraft (Allvin, 2008).  
 
Ett fenomen som etablerar sig alltmer bland företag och organisationer är Employer 
Branding, som kan sägas vara en form av värdestyrning. Employer Branding, på 
svenska arbetsgivarvarumärke, har som syfte att attrahera ny personal och hålla kvar 
den personal ett företag behöver för att täcka dess kompetensbehov. Begreppet 
Employer Branding har funnits i USA sedan 1990-talet, men blivit aktuellt i Europa 
och Sverige först under senare år. Ambler & Barrow (1996, s. xvi, 1995) definierar 
Employer Branding som “the package of functional, economic and psychological 
benefits provided by employment, and identified with the employing company”. The 
Conference Board (2001) förklarar begreppet som att “the employer brand establishes 
the identity of the firm as an employer. It encompasses the firm’s value system, policies 
and behaviors toward the objectives of attracting, motivating, and retaining the firm’s 
current and potential employees” 
 

                                                
* Ett stort tack till företaget och alla undersökningsdeltagare som tagit sig tid att ställa upp på intervju 
och tusen tack till handledare Niklas Hansen för allt engagemang och värdefulla kommentarer! 
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Företagen behöver i samband med detta undersöka vad som ses som attraktivt av den 
potentiella personalen för att kunna arbeta för att nå denna attraktivitet. Empiriska 
undersökningar visar att man tidigare efterfrågat instrumentella värden som lön och 
arbetsmiljö, medan det numer är företagens symboliska värden som ses som de som 
skapar attraktivitet (Lievens & Highhouse, 2003; Lievens, 2007). Dessa symboliska 
värden handlar främst om ett företags värderingar, där etik, moral och ansvar ska vara 
grunden för företagets vision och hela dess verksamhet. De värderingar som ett företag 
väljer att kommunicera externt måste vara förankrade internt bland företagets personal 
för att skapa trovärdighet oavsett om det rör sig om instrumentella eller symboliska 
värden. 
 
Många företag har börjat arbeta med Employer Branding som verktyg, men få 
undersökningar har gjorts kring hur Employer Branding fungerar i praktiken. Den 
forskning som har gjorts återfinns främst inom ramen för företagsekonomi och i 
samband med rekrytering. Inför denna uppsats genomfördes en pilotstudie som hade 
som syfte att undersöka hur strategiskt yrkesverksamma ser på och använder sig av 
Employer Branding (von Weber, 2009). En HR Expert, en chefsrekryterare och en 
konsult inom intern Employer Branding intervjuades i explorativt syfte. Pilotstudiens 
resultat (se Figur 1) visade att för att ett företag ska kunna attrahera den personal man 
behöver i konkurrens med andra företag behöver företagsledningen bli medveten om, 
styra och kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke genom att vara tydliga med företagets 
identitet innefattandes värderingar, löften och förväntningar. Denna identitet behöver 
stämmas av mot befintlig och potentiell personal genom exempelvis 
enkätundersökningar. Employer Brandarbetet skulle då öka motivation, trivsel och 
lojalitet och därmed stärka företagets Employer Brand.  
 

 
Figur 1. Resultatet av pilotstudiens undersökning av vad Employer Branding innebär (von Weber, 2009). 
 
Oavsett om Employer Branding vuxit fram utifrån behovet att vara en attraktiv 
arbetsgivare eller som ett led i att organisationsformen blivit allt mer platt och kräver en 
ny form av ledarskap sammanfaller dessa två förändringar i det att det rör sig om 
värdestyrning. Men vilka är de psykologiska processer som kan tänkas finnas inom 
Employer Brandingens värdestyrning och som kan få de anställda att bli engagerade 
och vilja identifiera sig med företaget och dess värderingar och vilka är fallgroparna?  
 

Bli medveten om, 
styra och 
kommunicera sitt 
Employer  
Brand internt och 
externt 

Identitet 

Värderingar 

Löften och 
förväntningar 

Yttre krav: att kunna 
attrahera rätt personal i 
konkurrens med andra 
företag, transparens genom 
media 

Implementering och 
uppföljning – befintlig 
och potentiell personal 

Ger motivation, trivsel 
och lojalitet 

Attraktiv arbetsgivare 
med starkt Employer 
Brand 



 

 

3 

I samklang med att organisationsstrukturer övergått till en alltmer decentraliserad form 
har ledarskapsteori tagit fasta på att även ledningsformen krävt en anpassning. I den 
hierarkiska organisationsstrukturen äger främst ett transaktionellt ledarskap rum som 
innebär att förhållandet mellan ledare och anställd sker genom ett utbyte av prestation i 
form av utförda arbetsuppgifter mot lön. Sättet att engagera sina medarbetare på blir 
således i form av belöningar som ett led i att tillgodose parternas materiella intressen. 
Nackdelen med denna form av ledarskap är att de anställda har lätt för att bryta bandet 
om denne finner ett bättre alternativ. I den plattare organisationsformen använder man 
sig däremot oftare av ett transformativt värdebaserat ledarskap där ledaren tar fördel av 
de anställdas känslor snarare än förnuftet. Det som utgör det transformativa ledarskap 
är att ledaren skapar en vision som bygger på värden som etik och moral för att 
inspirera medarbetarna genom att dessa då känner sig betydelsefulla (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Ledaren ingriper endast om allt inte går enligt planerna. Denna typ av 
styrning innebär en form av socialisering av de anställda som därmed ersätter den yttre 
kontrollen.  
 
Ledarens syn på de anställda har också en väsentlig roll i hur ledarskapet ter sig. Att se 
på människan som i grunden lat och utan ambitioner har genom Douglas McGregor 
(1960 i Bolman & Deal, 1997) kallats för teori X. En hårdare variant av teori X 
innefattar hård kontroll och bestraffningar och leder till låg produktivitet och sabotage. 
En mjukare variant av densamma försöker att undvika konflikter genom att tillgodose 
den leddes behov och leder till en ytlig harmoni och underliggande likgiltighet. Teori Y 
innefattar synen på människan som driven till att vilja arbeta utifrån sitt eget behov. I 
stället för att tvinga och hota de anställda blir ledarens uppgift att tillgodose 
medarbetarnas behov av att arbeta genom att ge utrymme för eget ansvar. Denna syn 
och bemötande ger i slutändan ett starkare engagemang och ökad produktivitet (Bolman 
& Deal, 1997). 
 
Ett centralt mål med Employer Brandarbetet är att få de anställda att identifiera sig med 
företagets värderingar. Människans uppfattning av hur hon identifierar sig har med 
bakgrund av empiriska studier förknippats till två källor, nämligen en personlig och en 
social (Christensen, 2004). Den personliga identiteten har att göra med hur man ser på 
sig själv utan att relatera sig till andra. Den sociala identiteten handlar om vilken 
grupptillhörighet man tillskriver sig själv utifrån den känslomässiga värderingen av 
denna grupptillhörighet. Den sociala identiteten speglar därmed ens önskemål av den 
personliga identitetens tillhörighet. Detta önskemål eller den idealbild man har om sig 
själv gör att man väljer att följa den valda gruppens normer (Christensen, 2004). 
 
Människors identifiering i samband med organisationstillhörighet, på engelska 
organizational commitment, har undersökts av ett flertal forskare. Mowday, Steers & 
Porter (1979 i Sjöberg, 1997) menar att commitment består av tre komponenter som 
uttrycker individens arbetsattityd. Den första handlar om att man tror på och accepterar 
ett företags mål och värderingar. I den andra komponenten rör det sig om villigheten att 
utöva avsevärda ansträngningar åt företaget. Den sista komponenten handlar om ett 
starkt behov att förbli medlem i organisationen (Mowday, Steers & Porter i Sjöberg, 
1997). 
 
Allen & Meyer (1990) har utvecklat dessa tre komponenter till att dels belysa en 
känslomässig attityd i det att en person har känslomässig anknytning till en 
organisation, dels en attityd som visar sig i beteendet i en persons uppfattning om 
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riskerna med att lämna organisationen, samt även en kognitiv attityd där individen 
känner en förpliktelse att stanna kvar på organisationen grundat i ett ansvarstagande. 
Det som påverkar en anställds commitment är arbetsklimatet. Arbetsklimatet är 
sammansatt av individens, arbetets och organisationens karaktär samt 
arbetslivserfarenhet. Commitment i sin tur utgör grunden i den anställdes prestation 
som innefattar arbetsprestation, intentionen att stanna eller lämna företaget, närvaro, 
personalomsättning och sen ankomst (Suliman, 2002). 
 
Ytterligare ett sätt att motivera sin personal är att vara medveten om det psykologiska 
kontraktet. Det psykologiska kontraktet kan förklaras som de subjektiva uppfattningar 
och övertygelser beträffande ett utbyte av överenskommelser mellan en anställd och 
dess arbetsgivare (Rousseau, 2001). Dessa uppfattningar talar om för den anställde vad 
han förväntas leva upp till i relationen till sin arbetsgivare, men även vad arbetsgivaren 
förväntas leva upp till i relationen till arbetstagaren (Hedman, 2005). Med andra ord ger 
det psykologiska kontraktet den anställde en vägledning om hur denne ska bete sig 
gentemot sin arbetsgivare i form av ett kognitivt schema. På så sätt blir 
arbetssituationen förutsägbar, hanterbar och meningsfull (Hedman, 2005). 
 
Det har gjorts en distinktion mellan transaktionella och relationella kontrakt. 
Transaktionella kontrakt är vanligt förekommande vid visstids- och 
deltidsansställningar och kännetecknas av en tydlighet i det att det främst handlar om 
utbytet av tjänster mot lön och för med sig stor personalomsättning, lågt engagemang 
och svag identifikation med organisationen. Det relationella kontraktet däremot är 
vanligare bland tillsvidareanställningar och har en familjemässig karaktär med mindre 
specifika prestationskrav och ger både hög prestations- och känsloengagemang och en 
stark identifikation med arbetsgivaren (Hedman, 2005).  
 
”Den image som ett företag kommunicerar genom sina anställda till kunder och andra 
intressenter är nyckeln till framgångsrik employer branding. För att ett företag ska 
lyckas med detta måste man skapa det psykologiska kontraktet tillsammans med 
medarbetarna.” (Det psykologiska kontraktet – grunden för ett employer brand, 2009). 
Genom att ta hänsyn till det psykologiska kontraktet med sina anställda kan företaget ge 
en stark bild utåt av att företaget är attraktivt och har nöjda och engagerade 
medarbetare. Viktigt i detta sammanhang är att ledningen ger en tydlig bild av vad de 
anställda förväntas leverera. Att vara tydlig med sina förväntningar är en förutsättning 
för att värdestyrning ska fungera. Är de skapade visionerna inte tydligt kommunicerade 
och förankrade kan man inte förvänta sig att de följs. 
 
Brott av det psykologiska kontraktet uppstår då arbetsgivaren inte kan eller vill leva 
upp till den anställdes befintliga förväntningar (Hedman, 2005). Indirekta 
kontraktsbrott sker då innehållet i de båda parternas kontraktsuppfattningar inte 
stämmer överens. Ett exempel på detta är då parternas ställningstaganden i etiska frågor 
och grundläggande värderingar skiljer sig åt (Morisson & Robinson, 1997). Forskning 
har visat att psykologiska kontraktsbrott leder till minskad tillit till arbetsgivaren, 
minskad tillfredsställelse med sitt arbete och sin organisation, minskad ansvarstagande i 
relation till arbetsgivaren och en minskad intention att stanna kvar hos arbetsgivaren 
(Robinson & Rousseau, 1994). 
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Mot bakgrund av detta är föreliggande studies syfte att öka förståelsen för hur anställda 
upplever att Employer Branding bidrar till deras motivation och vilka hinder som kan 
finnas med detta styrmedel.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
För att kunna få en bild av hur Employer Brand arbetet upplevs av befintligt anställda 
på ett företag gjordes urvalet utifrån kraven att deltagarna ska ha arbetat på ett företag 
som aktivt jobbar med sitt Employer Brand. Deltagarantalet bestämdes i förväg till att 
avgränsas till sju personer med hänsyn till undersökningens omfattning och tidsram. 
Urvalet gjordes av en kontaktperson på företaget som arbetar med studenter som gör 
sitt examensarbete för företaget. De anställda som tillfrågades av kontaktpersonen 
arbetade på sex olika avdelningar, med olika befattningar och arbetsuppgifter. Även 
antalet år som anställd på företaget samt kön varierade. Åldersspannet var 25-60 år 
(medelåldern för företagets anställda var ca 45 år) och könsfördelningen fyra män och 
tre kvinnor (ca 75 % av företagets anställda var män). Deltagarnas anställningstid 
varierade från 2-40 år.  
 
Företaget 
Val av företag skedde i samband med att uppsatsförfattaren gick på en kurs i Employer 
Branding på externkursföretaget Advantum varefter ett av de på kursen deltagande 
företagen kontaktades och svarade ja på förfrågan om att vilja samarbeta i en 
undersökning. Begränsningen till ett företag gjordes för att kunna relatera 
undersökningsresultaten till det stadium av Employer Brandarbete som företaget befann 
sig på. Olika företag hade kommit olika långt i sitt arbete och det utvalda företaget 
kunde ses som ett typexempel för ett av många samtida företag som satsade hårt på 
Employer Brandarbete trots den rådande internationella finanskrisen sedan något år 
tillbaka. Företaget var en sammanslagning av flera företag och den för undersökningen 
aktuella konstellationen erhölls först i början av 2000-talet. Företaget leddes i 
koncernform med flera affärsenheter under sig som även var geografiskt spridda. 
Dessutom var företaget internationellt, vilket innebar att den högsta ledningen och 
ägandet återfanns utanför Sveriges gränser men inom Europa. Sverige var dock det land 
där majoriteten av de anställda återfanns, vilket även var en avgränsning som gjordes i 
denna studie då enbart anställda i Sverige intervjuades. Därmed inte sagt att en del av 
de anställda i Sverige inte har en annan nationalitet än svensk.  
 
Företagets Employer Brandarbete 
De värderingar som företaget använde sig av i sitt Employer Brandarbete var 
miljöansvar i ett globalt och framtida perspektiv. Utöver detta ingick även en 
uppförandekod för de anställda som enligt företaget skulle tydliggöra för personalen 
vilka värderingar som ska användas som riktlinje vid samtliga aktiviteter både mellan 
personal som utåt mot kund och mot allmänheten. Slutligen var företagets HR 
avdelning även i färd med att välja ledord för vad företaget vill skylta med utåt mot 
potentiell personal. Som ett led i det interna Employer Brandarbetet satte företaget upp 
en organisationsklubb där anställda från de olika avdelningarna samlades ett par gånger 
om året med syftet att främja samhörighetskänslan. Två av undersökningsdeltagarna 
ingick i denna klubb. Företaget hade parallellt med Employer Brandarbetet börjat satsa 
mycket på PR i form av annonser i tidningar samt reklam på TV. 
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Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Platsen för 
intervjuerna var i anslutning till respektive deltagares arbetsplats på arbetstid i ett 
avskilt rum med undantag för en av intervjuerna som tyvärr fick genomföras på en plats 
där det passerade en del människor. Intervjuerna spelades in och tog mellan ca 20–40 
minuter som gav material motsvarande ca 70 A4-sidor. Informationen deltagarna erhöll 
var att undersökningen gäller förståelsen av hur deltagarna uppfattar Employer Brand 
arbete i allmänhet och på sitt företag i synnerhet. Samtliga deltagare informerades om 
de etiska kraven och samtycke erhölls i enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar 
(1999). Intervjuerna var halvstrukturerade i det att deltagarna fick berätta fritt i början 
om de kände till begreppet Employer Branding för att sedan svara på följdfrågor. Mot 
slutet av intervjun ställdes mer strukturerade frågor om identifiering med och stolthet 
över företaget samt en utvärdering av de ledord som företaget arbetade med att ta fram 
för att kunna använda sig av dem i sin kommunikation utåt i samband med rekrytering. 
Förförståelsen inför datainsamlingen utgjordes av en endagskurs om Employer 
Branding på utbildningsföretaget Advantum samt en del litteratursökningar kring 
Employer Branding för att förstå om eventuell relevans för ämnets inriktning förekom.  
 
Analys 
Data som spelades in transkriberades ordagrant där det även togs hänsyn till betoningar 
och undertoner genom markeringar i texten då detta ansågs ha viss betydelse för ämnets 
delvis känsliga karaktär. Den analysmetod som valdes i denna studie var induktiv 
tematisk analys (Langemar, 2008). Efter transkriberingen lästes data igenom för att 
erhålla en god överblick, för att sedan markera text som ansågs vara relevant för syftet 
med studien. Citat sorterades utifrån olika teman som utkristalliserades under 
genomgången för att sedan utifrån de preliminära temana gå igenom data lika många 
gånger som antalet teman innan en slutgiltig benämning av teman gjordes. 
Litteraturstudier kring relevanta teorier påbörjades i slutet av analysarbetet och 
avslutades efter att den tematiska analysen var klar (Backhaus & Tikoo, 2004). De 
slutgiltiga temana presenteras i resultatdelen nedan.  
 

 
Resultat 

 
De teman som framkom efter analysen av intervjudata var att 1. kunskap om Employer 
Branding har betydelse för möjligheten att inta ett kritiskt förhållningssätt, 2. företagets 
val av värderingar har två sidor, 3. betydelsen av värderingarnas verklighetsförankring, 
4. att omgivningens uppfattning om företaget har betydelse för den anställdes självbild 
samt 5. den anställdes val att identifiera sig med företaget eller sin avdelning. 
 
1. Kunskap om Employer Branding öppnar upp för ett kritiskt förhållningssätt 
Graden av hur undersökningsdeltagarna kände till eller hade hört talas om Employer 
Branding varierade mycket. En del kunde redogöra för vad Employer Branding innebär 
medan andra hade svårt att sätta sig in i vad det handlar om trots redogörelser från 
intervjuarens sida. Flera av undersökningsdeltagarna hade märkt av Employer 
Brandarbetet men kände inte till själva begreppet eller konceptet som helhet.  
 

”Anställda… eller anställnings, ähm… ähhh… branding vadå?” 
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”Jag tror att det här blir allt vanligare och vanligare. Jag märker på [företagets 
namn] bara tycker jag under de åren jag har varit här att det har fått en väldig fokus 
vad man ger för bild utåt och även uppifrån och ner i företaget liksom. Vad våra 
värderingar ska vara. Vi pratar jättemycket om det. […] Och jag tror framför allt att 
det är en sak som de vill arbeta fram. Det har varit en av tyngdpunkterna att de vill 
ha en identitet. Det är därför de har varit så hårda med de här riktlinjerna som vi 
ska arbeta. [Företagets namn] vill ha, få ha en identitet. Det är ett ganska ungt 
företag så man vill arbeta upp det här.” 

 
En av undersökningsdeltagarna hade arbetat i både Sverige och ägarlandet och såg 
skillnader i hur mycket Employer Brandarbete som görs och krävs mellan länderna. Att 
det fanns olika förutsättningar i de olika länderna uppmärksammades genom kontakten 
med nära och bekanta samt bilden i media. 
 

”Mm [funderar]… ja, på sistone kan man väl säga att man har gjort det. Man har 
fått in en ny grupp på [HR avdelningen] som jobbar med de här frågorna. Då har 
man ju sett mer att de har kommit igång med det, den biten. Men inte… jag har sett 
det mer i [ägarlandet] faktiskt, i och med att jag är [samma nationalitet som 
ägarlandet] och jag har varit där, så har jag, tycker jag att där är det mer i media 
och tidningar. [Företagets namn] finns överallt och det är mycket skolkontakter och 
det är mycket… det är ganska populärt att jobba på [företagets namn]. Om jag 
säger till mina [ägarlandets nationalitet] vänner att jag jobbar på [företagets namn], 
de såhär ba ”Oj, hur fick du det jobbet?” såhära. Och om jag säger här så bara ”Å 
men gud vad jobbigt att du jobbar där! När det är […]räkningar…” [skratt] Nämen 
alltså det är lite annat stuk så jag tror att man behöver jobba med det mer här.” 

 
Ett fåtal av undersökningsdeltagarna hade en bild av vad syftet med Employer 
Brandarbetet var, nämligen att attrahera ny personal, och att ett företag når detta när det 
medvetet försöker skapa en bild av sig själv gentemot sina anställda och utomstående. 
Påverkan på befintlig personal togs även det upp. En av undersökningsdeltagarna 
menade att det skulle krävas mycket stora Employer Brand insatser för att befintlig 
personal skulle märka av desamma. Ytterligare en undersökningsdeltagare trodde att 
Employer Brandarbetet kan vara bra på så sätt att om företaget själv framför sitt 
budskap på ett bra sätt i olika situationer så kanske de anställda förstår sig bättre på 
varför olika beslut tas och varför olika saker händer och att man genom detta slipper 
mycket missnöjdhet och även får trovärdighet utåt.  
 

”Att ähm… på så sätt att folk då förhoppningsvis jobbar åt samma håll. Man kan ju 
möjligtvis genom att … om företaget självt framför sitt budskap på ett bra sätt i 
olika situationer så… så kanske de anställda förstår sig bättre på varför olika beslut 
tas och varför olika saker händer och då kanske man slipper mycket missnöjdhet 
och sådär.” 

 
”Nja, det är väl lite… Det är klart. Man ser väl det man försöker förmedla via media 
och det är… Men det känns som att, det är ju mycket miljöfrågor nu som man 
jobbar med utåt och det känns som att man även inåt vill försöka jobba med det mer 
och mer nu. För att vara trovärdig… om du vill hålla en miljöprofil utåt så måste du 
jobba med det inåt för att det överhuvudtaget ska vara trovärdigt med det du ger 
skenet utåt. Om du inte jobbar med det inåt och personalen inte är medvetna om det 
då blir det inte trovärdigt i slutändan.” 
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De som hade befattningar som gav mer insyn i företagets Employer Branding hade 
insikt i att man aktivt försökte ändra de anställdas förhållningssätt. Detta tycktes dock 
fungera olika på olika avdelningar. 
 

”Mm, både och tror jag. Det beror lite granna eftersom jag sitter på en central 
position då så ser jag ju att vissa business units [affärsenheter] jobbar ganska 
mycket med de här frågorna. Att rekrytera rätt personer. Dels ändra beteendet, 
”mind set” och såna saker. Och andra tycker att det inte är lika viktigt, för de tänker 
att det funkar bra som det är. Så att det är både och, tror jag.” 

 
2. Företagets val av värderingar har två sidor 
Under undersökningens gång utvärderades en del av företagets personalpolicy i form av 
ledord som företaget ville vara tydliga med i sin kommunikation mot potentiella 
anställda. Dessa ledord som speglar en del av företagets värderingar upplevdes olika av 
undersökningsdeltagarna. Flertalet tyckte att de flesta ledorden var viktiga och 
relevanta både för befintlig och potentiell personal.  
 

”Det är väl en ganska sund, att man ska satsa på det. Dels att du som vi nämnde 
förut det här med föräldraledighet och den biten men även om man pratar fritid i 
övrigt att du vet att du har dina åtta timmars arbetsdagar och att du oftast klarar dig 
på det i alla fall. Som i vissa andra konsultföretag där du kanske har 80 timmars 
arbetsveckor. Det är liksom mer regel än undantag. Det är klart man ställer upp. I 
vissa perioder kan man ju jobba mer men att i grund och botten ska jag ju klara mig 
på 40 timmar per vecka.” 

 
Andra kunde dock tycka att ledorden inte fanns förankrade i hela verksamheten och att 
man kände sig besviken över detta. En svårighet i att gå ut med specifika ledord på ett 
övergripande plan kunde föra med sig att befintligt anställda med en mer nyanserad bild 
kunde uppfatta ledorden som icke uppfyllda.  
 

”Mm ja, det är ju inte alltid så att det företaget medvetet försöker framstå som går ju 
inte alltid ihop med det som… av förklariga skäl liksom med det som är 
kommunicerat. Så det blir ju lite mer… Jag tror att om man inte är anställd hos 
[företagets namn] så blir bilden mer entydig, men om man är anställd hos 
[företagets namn] så får man ju lite kontrasterande intryck liksom.” 

 
Dessutom kunde en del av undersökningsdeltagarna se direkta nackdelar med företagets 
val genom framförallt en av ledorden. I och med att det är ett stort företag finns 
möjligheten att erbjuda de anställda att kunna byta arbete mellan olika avdelningar, 
befattningar och länder. Flertalet såg detta som positivt, men det kunde även upplevas 
som att det tar tid från dem som inte byter arbete och behöver lära upp den anställde 
som ska bli varm i kläderna i sin nya roll. Man förstod inte att företaget ville skylta med 
detta ledord eftersom den inte fanns för alla i samma grad. Ledordet att få ständig 
utveckling kunde även det få olika respons. En del förstod att detta är något som är bra 
för företaget eftersom det har ett ständigt krav på sig att anpassa sig till nya krav, men 
att detta kunde gå ut över den anställdes välbefinnande.  
 

”Gud ja, det är jättemycket fokus på det. Nästan så där att man känner ibland att det 
går för fort fram. Ibland kan det vara så, i viss grad. Och jag tror att det är ok för oss 
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som är lite yngre som orkar med hela den här förändringen hela tiden, men det är 
nog ganska jobbigt för dem som är lite äldre… eller som inte jobbar heltid.” 

 
För att kunna visa att företaget är attraktivt har ledningen tillfrågat personalen om de är 
stolta över sitt företag för att sedan kunna skylta med det utåt. Reaktionerna på 
företagets önskan att personalen känner sig stolt över företaget fick ett blandat 
mottagande. En reaktion var att man någonstans förstod företagets strävan med detta 
arbete leder till att personalen agerar som ambassadörer utåt.  
 

”Det är väl det [företagets namn] vill ju förstås, eftersom de går ut och frågar oss. 
Jo, men det kanske det är. Det kanske är viktigt med det. Jag kan inte säga att jag 
känner mig jättestolt för mitt företag, nej. […] Ja, jag… precis. Jag vet inte. Man 
kanske gör ett bättre jobb, man kanske visar ett bättre ansikte utåt om man pratar 
med andra folk. ”Jag jobbar på [företagets namn]” och visa att man har en helt 
annan attityd när man är stolt för den arbetsplats man jobbar för.” 

 
En annan uppfattning förekom också där förståelsen för syftet och meningsfullheten 
med detta arbete fanns, nämligen att kunna attrahera ny personal. Insikten med detta var 
att om man inte skulle lyckas attrahera den personal man behöver kommer detta att 
resultera i att det går sämre för företaget och att risken då finns att man blir uppsagd.  
 
3. Värderingarnas verklighetsförankring 
Att företaget börjat satsa på att bli tydliga med sin etik och sina värderingar upplevdes 
av flertalet av undersökningsdeltagarna som positivt. De valda etiska värderingarna 
stämde överens med de värderingar som man själv tyckte motsvarade det man ville stå 
för som individ.  
 

”Ja, precis. Eller att vi ska försöka kompromissa lite, att man kanske inte ska tjäna 
varenda öre… att det är bra publicitet utåt också. Det är ju [företagets namn]s 
värderingar. Och det tycker jag att det är vi bra på, tycker jag, väldigt bra på.” 

 
Samtidigt tog majoriteten av undersökningsdeltagarna upp rätt tidigt in i intervjun att 
det fanns ett starkt missnöje över att ledningen inte lever som de lär. Uppförandekoden 
som innehåller etik är något som alla anställda förväntas handla efter i sitt dagliga 
arbete både ut mot kunder men även mot varandra och mot ledningen. Högste VD:n 
hade tagit ut stora summor i bonus, vilket av de anställda sågs som mycket oetiskt och 
motivationssänkande. Detta kunde påverka så till den grad att fler av 
undersökningsdeltagarna menade att de om arbetsmarknadsläget inte var så tufft som 
det var för tillfället skulle säga upp sig för att ta en anställning på ett annat företag.  
 

”Alltså, viljan att stanna kvar tror jag … Just nu drivs ju alla av att stanna kvar på 
grund av hur det ser ut på arbetsmarknaden. Men frånsett det så känner jag att det 
påverkar företaget negativt och att folk kan söka sig ifrån. Men just nu så är det väl 
inte aktuellt när det ser ut som det gör nu. Nu har vi ju, ska vi börja med att se om vi 
kan ta bort folk, minska någon sektion för att man ska kunna spara pengar med 
synergieffekter och så vidare. Men deras sätt att agera och allt det här, det tror jag 
kan påverka människor att söka sig härifrån. De har väldigt moraliska värderingar. 
De känner kanske att de kan inte jobba i ett företag som har den låga moralen just 
när det gäller de här bitarna.” 
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En annan aspekt av värderingsarbetet gällde företagets profilering som ett 
miljöengagerat företag. Detta uppfattades även det som mycket positivt. Att vara en del 
av ett ledande miljöengagerat företag var starkt motiverande. Det som framkom var 
dock att om man hade en viss befattning som gav mer insyn i företagets val av 
satsningar fanns en oro över att den profilering man valt att gå ut med till både anställda 
och i media inte motsvarar storleken på satsningar i jämförelse med andra företag.  
 

”Men det har ju blivit lite grann utav en [företagets namn] grej, att man associerar 
[företagets namn] till [nya miljösatsningar] och kanske det här med [andra nya 
miljösatsningar]. Och det skulle kunna vara ännu starkare, det skulle man kunna 
trycka på ännu mer. Men då vill det sig ju till att man verkligen satsar på det och 
inte bara…” 

 
4. Omgivningens uppfattning om företaget har betydelse för den anställdes självbild   
Det aktuella företaget har alltså som led i sitt Employer Brandarbete velat undersöka 
huruvida de anställda är stolta över sitt företag. De anställdas reaktioner på detta var 
delvis att det är en självklarhet, att man om man inte är stolt över sitt företag bör man 
överväga att söka sig till ett annat företag eftersom det annars skulle vara för 
påfrestande och inte fungera med den självbild man har. Andra kunde tvärtom tycka att 
det är ett för starkt uttryck, att stolt det är man över ett fåtal saker i sitt liv. Ordet 
stolthet upplevdes helt enkelt för starkt i relation till sitt företag och uttrycket ”nöjd 
med” sitt företag föreslogs i stället. Sedan fanns det de som utan tvekan sade att de inte 
är stolta över sitt företag. De som tyckte detta kunde ändå se att det vore bra för 
företaget om man verkligen var stolt över sitt företag i det att man då är motiverad och 
då ger ett bra ansikte utåt mot både kunder och personer i det privata kontaktnätet. 
Någon beskrev det som att när man är stolt över någonting så vill man verkligen visa 
upp det för andra i sin omgivning.  
 

”Man vill att folk runt omkring en också ska veta att man är en del av nånting som 
är bra. […] Det är nog precis som jag varit inne på tidigare att man på något sätt får 
en stolthet för företaget om… om man, inte vet jag… det är en så fånig liknelse, 
men om folk har köpt en ny bil och är ute och kör med den eller ställer den ute på 
garageuppfarten så blir man glad om grannarna ser den och kommenterar vilken fin 
bil du har… Det är väl lite samma sak som att jobba på ett företag och så är det 
massor med häftiga affischer i tunnelbanan där de gör reklam för nånting som alla 
vet är riktigt, riktigt bra, som [företagets miljösatsningar] till exempel. Och det är 
klart, då känner man sig lite stolt. Och hade ingen fått se det så hade man inte 
kunnat känna sig stolt och om ingen såg det ordentligt så kanske man inte hade varit 
lika stolt.” 

 
En annan uppfattning var att det inte är viktigt att kunna vara stolt över sitt företag, i 
alla fall inte utåt mot omgivningen. I det fallet förknippades att vara stolt över sitt 
företag med att det är känt utåt. Dessutom verkade företagets värderingar inte ha någon 
större betydelse för val av företag att arbeta för. 
 

”Mm... [funderar]... ja och nej, alltså. För mig är det inte så jätteviktigt att jobba för 
ett företag som är känt och stort, utan jag skulle lika gärna kunna jobba för ett 
mindre företag som aldrig syns i media och ingen vet vad de knappt gör och vara 
lika glad för det för att det är ju det… det är ju mitt jobb som ändå är avgörande. Att 
jag har utmanande arbetsuppgifter och att jag tycker att jag trivs. Så det är ingenting 
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som att … ”Ja, när jag söker jobb så söker jag bara stora företag”, utan det har bara 
blivit så att jag har hamnat här. [skratt]” 
 

5. Den anställdes identifikation med företaget eller sin avdelning 
Målet med företagets interna Employer Brandarbete går till stor del ut på att de 
anställda identifierar sig med sitt företag. Det som framkom under intervjuerna var att 
det fanns en del faktorer som tycktes hindra denna identifiering. En faktor var att 
företaget från början var två företag som slagits ihop och att man inte hunnit få en 
gemensam organisationskultur. Dels upplevdes en skillnad mellan dessa två 
företagskulturer, dels även en åtskillnad i de organisationskulturer som upplevdes 
typiska för företagets olika länders representanter. Den svenska organisationskulturen 
upplevdes som platt medan den organisationskultur som tillskrevs företagets 
ägarnationalitet upplevdes som mer hierarkisk. Detta medförde i fler fall att 
undersökningsdeltagarna upplevde en vi och de identifiering mellan de olika 
organisationskulturerna. Önskan fanns att kunna identifiera sig med hela företaget.  
 

”…Ähm… Ja, på så sätt att jag skulle önska att… att jag skulle vilja identifiera mig 
mer med [företagets namn], det vill säga jag önskade att [företagets namn] vore lite 
mer… ähm… ett företag som man skulle kunna tycka om. [skrattar förläget] Inte 
för att jag tycker fruktansvärt illa om [företagets namn], men… men det är ju ett 
kluvet företag mellan [ägarlandet] och Sverige.” 

 
Många av undersökningsdeltagarna identifierade sig mer med sin avdelning än med 
företaget i stort. En anledning till detta var att man inte kände till de andra 
avdelningarna så väl eftersom dessa var geografiskt spridda. En annan förklaring till 
detta var att olika avdelningar arbetar med olika slags arbetsuppgifter som medför att 
det även blir en uppdelning i typ av personlighet. 
 

”Mm…nja… ähm… [tystnad]… Det är lite svårt!... [tystnad]… Mm… Jag har nog 
en liten klyvning mellan [företagets namn] och det företag jag jobbar på. Att jag har 
kommit att se mitt… min arbetsplats och mina kolleger, det är en väldigt liten krets. 
Det är väldigt få människor och en väldigt liten begränsad del av företaget… Jag 
har kommit att se ”stora” [företagets namn] som nånting som inte påverkar mitt 
jobb särskilt mycket.” 
 
”Först och främst så jobbar vi inte så mycket med de andra avdelningarna, så att jag 
inte har järnkoll på vad de andra avdelningarna gör. Sen känner jag nog också att 
den typen utav arbete som vi gör ligger mer i linje med vad jag är och jobbar 
mycket med. … Jag tänker på framtiden och analyserar vad som händer och så där. 
Att vi är ganska så… breda i vårt arbete och jobbar på ett sätt som… som mer 
representerar vilken typ av personlighet jag är.” 

 
En av undersökningsdeltagarna som var med i företagets interna ambassadörsklubb 
upplevde dock att han genom sitt medlemskap fått insyn i företagets olika delar. Detta 
medförde en ökad motivation eftersom han erhållit mer kunskap om företaget och fått 
se de värderingar och det man har. Ytterligare en annan undersökningsdeltagare som i 
sin befattning arbetade på flera avdelningar kände också att han helt klart identifierar 
sig med företaget i stort. Detta verkade bottna i både ett rörligt arbete mellan 
avdelningarna men även genom att relationen till ledningen vilade i ett upplevt 
ömsesidigt förtroende.  
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”Ja. Och är ju då… är ju då, i vårat fall så att säga kan jag då nämna att [harklar sig] 
vi har ju ett oerhört… ett fritt jobb och då jobbar man ju väldigt mycket alltså 
ansvar, eget ansvar. Och… och, så att har man då en arbetsgivare så att man känner 
att de har stort förtroende för det vi sysslar med, då känner man ju själv ett väldigt 
stort ansvar gentemot arbetsgivaren att… att man då vill göra det vi faktiskt är 
anställda för. Så att det blir ju ett ömsesidigt, det blir ju lite grann i symbios eller… 
ömsesidigt ansvarstagande. Så att det, i mitt eget fall så måste jag säga att vi har ju 
oerhört fritt arbete, men det kräver också att du har ett stort ansvar.” 

 
Att identifiera sig med sin avdelning eller sitt eget arbete, det vill säga sig själv, var ett 
sätt att ta avstånd från det man är missnöjd med från ledningens sida som exempelvis 
VD:ns bonusar. Men en yttersta konsekvens med missnöjet kunde alltså vara att söka 
sig vidare från företaget.  
 

”Alltså, hade inte det här funnits så hade man kanske inte tittat runt ens på andra 
jobb nu. Men… för jag trivs ju enormt bra med mina arbetsuppgifter och med min 
grupp. Men ibland kan man ju surna till på sånt här och då kan man ju… ja visst, 
jag tittar på andra jobb om det dyker upp. Jag är inte främmande för att söka mig 
vidare.” 

 
 

Diskussion 
 

Mot bakgrund av att Employer Branding används allt mer av företag och organisationer 
och innebär ett slags värdestyrning var syftet med föreliggande studie att öka 
förståelsen för hur anställda upplever att Employer Branding bidrar till deras motivation 
och vilka hinder som kan finnas med detta styrmedel. I det följande diskuteras var och 
ett av de teman som framkom i resultatdelen utifrån tidigare forskning och teorier.  
 
1. Kunskap om Employer Branding öppnar upp för ett kritiskt förhållningssätt 
En fallstudie på ett företag som använder sig av Employer Branding sedan ett år 
tillbaka visade att kunskapsnivån av företagets Employer Brandarbete varierade stort. 
De anställda som hade mer insyn i företagets Employer Brandarbete, som verkade vara 
en följd av vilken befattning den anställde hade, hade möjligheten att inta ett mer 
medvetet förhållningssätt. Kunskap om Employer Branding gav en förståelse för att det 
är en nödvändighet för företagets framtida kompetensförsörjning. Därmed dock inte 
sagt att de med den högre kunskapsnivån var okritiska till att ta sig an företagets 
värderingar och vara stolta över företaget. Detta kan tolkas som att det råder en 
beteende attityd eller commitment i det att man väljer att stanna kvar på företaget, men 
att den affektiva commitment är svagt vilket leder till ett svagare band till arbetsgivaren 
(Allen & Meyer, 1990). 
 
2. Företagets val av värderingar har två sidor 
Viktigt är att arbeta för att den anställde ska vilja identifiera sig med hela 
organisationen och det på en lämplig nivå (Ind, 2001). Om anställda identifierar sig för 
starkt kan detta stötta bort potentiell personal medan en svag identifiering kan riskera 
att verka desintresserad. Employer Branding är ett verktyg för arbetsgivare att nå 
attraktivitet och skapa stolta medarbetare. Företaget i fallstudien har som vision att ha 
stolta medarbetare. Som ett led i detta har personalen tillfrågats om de är stolta över sitt 
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företag. Ind (2001) menar att det är viktigt att anpassa identifieringsarbetet till individen 
i fråga och inte till alla enhetligt. Detta har inte tagits fasta på, varför 
undersökningsdeltagarnas blandade svar kan tolkas som en följd av detta.  
 
En annan fråga gäller hur de anställda ställer sig till företagets val av vad man skyltar 
med som positivt respektive de sidor av företaget som man väljer att inte skylta med 
och inte heller arbetar med för att förbättra. I och med att befintlig personal har mer 
insyn i organisationen kan valet av företagets värderingar som ska genomsyra 
verksamheten upplevas som mer differentierade än det budskap företagsledningen vill 
kommunicera. 
 
Företaget upplevdes av undersökningsdeltagarna ha en tydlig hierarkisk 
organisationsstruktur i en del avdelningar, medan andra avdelningar upplevdes vara 
mycket platta med närhet till ledningen. Frågan som ställs är hur värdestyrningen 
fungerar i de hierarkiska avdelningarna? Företaget förespråkar en öppenhet i relation 
till varandra inom ramen för personalpolicyn, men samtidigt upplevs företagsledningen 
av en del av de anställda som mycket avlägset. Förekommer ett transaktionellt och ett 
transformativt ledarskap samtidigt under högsta ledningen? Den hierarkiska strukturen 
uppfattades hänga samman med företagets ägarlands traditionellt förekommande 
ledarskapskultur. Ytterligare ett led i värderingarnas två sidor är vilken 
organisationskultur företaget ska välja att följa för att kunna ge en enhetlig bild utåt? 
Uppfattningarna om detta gick isär bland undersökningsdeltagarna med viss frustration 
som följd. 
 
3. Värderingarnas förankring 
Något som en stor majoritet av undersökningsdeltagarna reagerade över inom 
företagets värderstyrning var att företagsledningen inte lever upp till de värderingar 
som satts upp inom ramen för företagets etik. Företagets högste ledning hade tagit ut 
stora summor i bonus i likhet med många andra direktörer på stora företag. 
Undersökningsdeltagarnas reaktioner med undantag av en person var mycket starka. 
Detta kan analyseras inom ramen av ett psykologiskt kontraktsbrott som leder till 
missnöje och avståndstagande (Hedman, 2005; Rousseau, 2001). Uttryck kunde ges för 
att söka sig vidare när arbetsmarknaden ser ljusare ut. Detta kan ses som en 
tillbakagång från en affektiv commitment med känslomässiga band till en beteende 
commitment där den anställde stannar på grund av riskerna med att lämna 
organisationen, nämligen att riskera arbetslöshet (Allen & Meyer, 1990). 
 
Ett avståndstagande uttrycktes från flera av undersökningsdeltagarna som tycktes bidra 
till att identifiera sig med sin avdelning i stället för företaget i stort. Den sociala 
identiteten stämde inte överens, vilket går i linje med tidigare forskning (Christensen, 
2004). 
 
Viktigast av allt var i stort sett för samtliga att det inte bör finnas någon diskrepans 
mellan de värderingar företaget står för och det som faktiskt sker inom de områden 
företaget har möjlighet att påverka. Detta gällde även för det som mer eller mindre 
utlovas eller påstås i företagets PR och kommunikation med övriga utanför företaget. 
Företagets satsningar på PR och därmed allmänhetens varseblivning och påverkan av 
bilden av företaget som ett företag som tar miljöansvar kunde även det uppfattas som 
positivt och motiverande så länge den bilden motsvarar verkligheten.  
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4. Omgivningens uppfattning om företaget betydelse för den anställdes självuppfattning  
Employer Brandarbete går för ett företag ut på att vara tydliga med vilka visioner det 
har och vad det står för, för att befintliga och potentiella anställda ska kunna ha något 
att identifiera sig med (von Weber, 2009). Studier har visat att ju mer distinkta 
värderingarna är desto starkare är den emotionella identifikationen (Ind, 2001). Detta 
kan ses mot bakgrunden av det transformativa värdebaserade ledarskap som försöker att 
använda sig av de anställdas känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och synen på den 
anställde som att vara naturligt engagerad i arbetet utan större påtryckningar (Bolman 
& Deal, 1997). När företagets värderingar stämmer överens med den anställdes 
värderingar kan antas att man erhållit en känslomässig organisationsidentifiering, 
affective commitment (Allen & Meyer, 1990; Mowday, Steers & Porter, i Sjöberg, 
1997). Som ett led i detta får man anta att det psykologiska kontraktet fungerar bra 
eftersom parterna, om de delar värderingar och etiska ställningstaganden, har en bra 
plattform att jobba vidare ifrån (Morisson & Robinson, 1997).  
 
Företaget i fallstudien lyckades med detta genom att man i reklamkampanjer visat upp 
sin profilering som miljömedvetna. Många av undersökningspersonerna blev därmed 
stolta över sitt företag eftersom man delade dessa värderingar och gärna ville bli 
förknippade med dem. Detta kan återigen förklaras av att organisationsvärderingarna 
stämmer överens med de karaktärsdrag man vill tillskriva sig själv och därmed blir 
motiverad av att framför andra visa upp och vara stolt över sin sociala identitet 
(Christensen, 2004). 
 
5. Identifiering med företaget eller sin avdelning 
Ett centralt mål med Employer Branding är att de anställda identifierar sig med sitt 
företag. Detta är av betydelse då de anställda är i kontakt med kunder och sitt privata 
nätverk då de förväntas inta en roll som representant för företaget. Föreliggande studie 
visade dock att det bland undersökningsdeltagarna fanns många olika sätt att identifiera 
sig på. En del identifierade sig med företaget utan att tveka. En annan uppfattning var 
att man identifierade sig mer med sin avdelning. En förklaring till detta var att man på 
sitt arbete träffade de andra avdelningar mycket lite. En annan uppfattning var att man 
såg skillnader i typ av personlighet på de olika avdelningarna och att detta även det 
ledde till att identifiera sig med sin avdelning i stället för med företaget som helhet. En 
möjlig förklaring till detta kan vara distinktionen och uppdelningen mellan personlig 
och social identitet (Christensen, 2004). Tolkningen är då att personen i fråga tillskrev 
sig själv karaktärsdrag som denne tyckte var så annorlunda i jämförelse med dem som 
arbetar på andra avdelningar att valet gjordes att inte vilja identifiera sig med den andre 
i en social identitet eller tillhörighet. Att identifiera sig med enbart en del av en 
organisation är fullt möjligt och även vanligt förekommande (Barling, Wade, & 
Fullagar, 1990; Becker & Billings, 1993). 
 
Metoddiskussion 
Metodens begränsningar kan tyckas vara att undersökningen begränsats till att 
undersöka enbart ett företags anställda. Generaliserbarhet till företagets anställda är 
dock stark i det att urvalet gjordes med hänsyn till företagets fördelning vad gäller 
ålder, kön, befattning och avdelning. Mer förförståelse hade eventuellt resulterat i 
delvis andra frågor. Frågan kan ställas om undersökningsdeltagarna kan ha hämmats i 
sin öppenhet under intervjuerna eftersom det var kontaktpersonen på företaget som 
tillfrågade de anställda. Det kan vara möjligt, men undersökningsdeltagarna upplevdes 
ändå vara öppna i sitt sätt att svara. Valet av explorativ, kvalitativ metod gjordes på 
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grund av att vi vet väldigt lite om hur Employer Branding fungerar som värdestyrning. 
Generaliserbarheten i föreliggande studie kan dock sägas vara begränsad till det 
undersökta företaget i och med att det rör sig om en fallstudie. Anställda på företag som 
har kommit längre i sitt Employer Brandarbete kanske upplever värdestyrningen 
annorlunda. Studien var meningsfull i det att syftet att få en ökad förståelse för ämnet 
erhölls. Användbarhet kan tänkas förekomma bland företagsledningar som har eller är 
på väg att använda sig av Employer Branding. 
 
Allmän diskussion 
Frågan kan ställas om det verkligen är önskvärt att sträva mot att företagets anställda 
ska ha lika värderingar. Det kunde kanske vara bra att ha personal som kan vara kritiska 
också för att hindra företaget att gå i en på lång sikt olämplig riktning. Tankeväckande 
var att i stort sett ingen av undersökningsdeltagarna ifrågasatte att valet av 
värderingarna fastslogs av ledningen. För att styrning med värderingar ska vara riktigt 
verkningsfullt så måste de anställdas alla commitment dimensioner vara uppfyllda. 
Studien visar att så inte alltid är fallet. Risken kan finnas för att en del av personalen 
eventuellt tar sig an värderingarna på ett ytligt plan vilket ger beteende commitment i 
stället för den önskvärda affektiva commitment, vilket skulle kunna innebära mindre 
engagemang och större risk för att delar av personalen väljer att söka sig från företaget.  
 
Sammanfattande slutsatser, huvudfynd 
Värdestyrning har visat sig ha betydelse för de anställdas motivation. I och med att de 
anställda, visserligen i olika grad beroende på befattning och intresse, har mer insyn än 
potentiella anställda bör företaget vara särskilt noga med att förankra företagets 
värderingar och stämma av desamma kontinuerligt genom exempelvis enkäter innan de 
kommuniceras ut. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Employer Branding har 
en motiverande verkan men att det finns risk för kontraktsbrott.  
 
Framtida forskning skulle kunna undersöka om olika storlekar på företag har betydelse 
för hur Employer Branding upplevs. Ett annat spår kunde vara att göra jämförelser 
mellan personal från företag som har kommit olika långt i Employer Brandprocessen. 
Intressant kunde även vara att sätta fokus på hur Employer Branding påverkas av ett 
och samma företag är geografiskt spritt mellan olika länder för att undersöka om det 
finns kulturella skillnader som skulle kunna hindra en enhetlig värdestyrning. 
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