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Sammanfattning 

Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett 

begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i 

denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand 

överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att 

undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i 

form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående 

av intervjuer för att på så sätt få en djupare förståelse. Företaget som undersökts har 

nyligen tagit fram nya Brand Ideals som ligger till grund för deras önskade Employer 

Brand. Den empirska datan har tolkats utifrån de teoretiska begreppen ”värde & 

värdegrund”, ”företagskultur”, ”varumärke” och ”employer branding” samt tidigare 

forskning. Det som framkommit under enkätundersökningen och intervjuerna är att 

det verkar råda en samstämmighet mellan hur företaget vill uppfattas och hur de 

anställda faktiskt uppfattar företagets employer brand. Däremot har vi som forskare 

ställt oss undrande över vad det är de anställda faktiskt identifierar sig med samt hur 

resultatet sett ut om vi haft en högre svarsfrekvens, något vi tycker vore intressant för 

vidare forskning.  

 

Nyckelord 

employer brand, employer branding, företagskultur, marknadsföring, värdegrund och 

värden.   
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Abstract 

Employer branding is a concept that has gotten an increased focus during  the last 

century. This essay examines how the requested internal brand of a company comply 

with the opinion of the employees in question.  In order to analyse the internal 

opinion a quantitative investigation has been conducted by using surveys, that in turn 

has been accomplished by a qualitative investigation consisting of interviews, in order 

to achieve a deeper knowledge of this. The company in focus has recently introduced 

a new Brand Ideal concept that is the foundation of their desired employer brand. The 

empirical data has been interpreted by using the theoretical concepts “values & basic 

values”, “company culture”, “brand” and “employer branding” and previous research. 

What has emerged during the survey and interviews is that there seem to be a 

consensus regarding how the company wants to be perceived and the actual 

perception of the employees. However, we as researchers wonder what the employees 

actually identify with, and how the results would look like if we had a higher response 

rate, which we think would be interesting for further research. 

Key words 

employer brand, employer branding, company culture, marketing, basic values and 

values.  
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1. Inledning 

Skiljelinjen mellan arbetsliv och privatliv är idag inte lika tydlig som den var fram till 

70-talet då arbetstagare i slutet av dagen lämnade arbetet hemma och inte 

”exponerades” för arbetet förrän nästa dag, menar Alvesson (2012). Rosethorn (2009) 

hänvisar till andra författare som menar att 1970-talet kan ses som en vändpunkt för 

hur företag marknadsförde sig själva. Ett inslag var de nya sätten att annonsera och 

göra reklam för sina produkter och tjänster. Även nya distributionssystem och nya 

mediekanaler gjorde marknadsföring enklare och mer lättåtkomlig.  

 

Barrow & Mosley (2005) menar att för att både behålla befintlig personal och för att 

locka till sig nya förmågor ställs det höga krav på företagen att behandla de anställda 

på samma sätt som de behandlar en värdefull kund. På så sätt byggs ett förtroende upp 

mellan arbetstagare och arbetsgivare och denna lojalitet kan dels leda till att 

arbetstagare väljer att stanna inom företaget och dels till att arbetstagare blir en viktig 

tillgång i porträtteringen av företaget externt (ibid.). En förutsättning för att detta ska 

kunna ske är enligt Robins & Judge (2007) att företaget lyckas skapa en bild av sig 

själv och vad man som företag står för, för att på så sätt attrahera potentiella 

arbetstagare. Enligt Barrow & Mosley (2005) är arbetssökande idag stridslystna, de är 

självsäkra och de vet vad de kan få. Det blir därmed extra viktigt att man som företag 

representerar något unikt och speciellt som de arbetssökande uppfattar som något de 

inte kan få någon annanstans (ibid.) 

 

Att ett företag representerar något unik och kan förmedla en bild av vad det står mot 

de redan befintligt anställda är ett område vi tycker är intressant att undersöka. 

Framför allt tycker vi att den interna representationen är intressant då det är de 

anställda som “är” företaget och ett starkt internt employer brand (EB) är mer eller 

mindre avgörande för hur framgångsrikt det externa branding-arbetet kommer att bli. 
Employer brand kan på svenska översättas till arbetsgivarvarumärke och kommer i 

fortsättningen förkortas EB. Employer branding är själva arbetet med ett företags EB, 

det vill säga de åtgärder ett företag vidtar för att framhäva och förmedla sitt 

varumärke. Employer branding kommer fortsättningsvis benämnas som branding. 

Branding är ett verb, det vill säga görandet av EB. Vi kommer i den här uppsatsen att 

undersöka hur ett företag, som vi har valt att kalla Nordic, önskade EB skiljer sig eller 

överensstämmer med den interna uppfattningen. För att undersöka det kommer en 

enkätundersökning genomföras internt bland de anställda på Nordic som sedan 

kommer att kompletteras med sex intervjuer. Slutligen kommer den empiriska datan 

ställas i relation till Nordics nyligen framarbetade Brand Ideals som kommer att 

presenteras mer utförligt i kommande avsnitt.  
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1.1 Nordics bakgrund och problematik 

I detta avsnitt ges en introduktion till företaget Nordics bakgrund och den problematik 

vi ämnar undersöka, det vill säga implementeringen av företagets nya Brand Ideals och 

hur den interna uppfattningen om Nordic som arbetsgivare ser ut. Följande 

information har framkommit genom en intervju med en person som arbetar på 

företagets HR-avdelning samt från företagets egen hemsida.  

 

Nordic är ett stort internationellt elektronikföretag. De är verksamma i drygt 60 länder 

och har 150 000 medarbetare, varav den nordiska delen av företaget består av cirka 

500 av dessa. Deras nordiska huvudkontor finns i Stockholm och utöver detta har de 

kontor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Företaget befinner sig i en kraftig 

tillväxtfas och den nordiska delen har sedan år 2007 fördubblat sin omsättning och på 

endast två år utökat sin medarbetarstyrka med 50 %. År 2013 planerar de att öka 

antalet anställda i Norden med 20 %. Nordic är ett av de snabbast växande företagen 

på marknaden för tillfället, något som gör att det ställs höga krav på att det rekryteras 

rätt människor från början då en felrekrytering ofta är mycket kostsam.  

 

Nordic har ett starkt varumärke som är relaterat till deras produkter snarare än Nordic 

som arbetsgivare. Gemene man känner till Nordics produkter, men få vet vilka Nordic 

egentligen är. De har under en längre tid kunnat attrahera potentiella arbetstagare med 

hjälp av det starka varumärket, men i takt med att branding blir ett mer vedertaget 

begrepp och fenomen behöver även Nordic satsa på sitt EB för att kunna konkurrera 

med andra företag om de bästa talangerna.  

 

Efter att ha intervjuat en av personerna på Nordics HR-avdelning framkom det att det 

största problemet med Nordics branding-arbete är att det i dagsläget inte finns något 

tidigare branding-arbete att falla tillbaka på och inte heller några konkreta strategier 

för hur det ska bedrivas i framtiden. I och med att de inte arbetar aktivt med branding 

är även kunskapen om hur de uppfattas av personer både internt och externt begränsad. 

 

Nordic har nyligen tagit fram nya så kallade Brand Ideals för de internt anställda som 

ska bidra med ökad kunskap om Nordics önskvärda EB och varför det är viktigt för 

företaget att det implementeras bland de anställda. De ämnar även skapa kunskap 

kring hur Nordic-anställda kan koppla samman sin roll och det av företaget önskvärda 

EBet och tillämpa det i sitt dagliga arbete på Nordic.  

 

Ledorden för deras nya globala Brand Ideals, både internt och externt, är ”accelerera 

nya möjligheter & upptäckter” och de ska implementeras i allt Nordic gör. Ledorden 

ska vägleda de anställdas handlingar utifrån deras nya Brand Ideal och ska beskriva 

vilka Nordic är (ostoppbara upptäckare), vad de gör (innovation för alla) och varför 

de gör det (för att skapa möjligheter). De anställda ska leva varumärket varje dag och 

de ska dela med sig av Nordics historia. Det rätta sättet att arbeta på enligt de nya 

ledorden är att driva innovationen framåt, vara säker på det man gör och tro att allt är 

möjligt, påskynda upptäckter i det dagliga arbetet, vara passionerad i arbetet, fokusera 

på konsumenterna och veta att upptäckterna startar hos den anställde och inte hos 

någon annan. 

 

Nordic har fem globala värdeord; förträfflighet, människor, förändring, gemensam 

framgång och integritet som har funnits sedan 2004. Ett företags värdeord ska 
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genomsyra organisationen och på så sätt kan man säga att värdeorden ligger till grund 

för Nordics nya Brand Ideals och därmed också till viss del ingår i dem.   

 

För att undersöka hur Nordic som arbetsgivare uppfattas internt kommer en 

enkätundersökning samt intervjuer att genomföras. Resultatet kommer att presenteras 

och sättas i relation till hur Nordic vill uppfattas utifrån de Brand Ideals som nyligen 

framtagits och även i relation till företagets värdeord. För att få en djupare förståelse 

för begreppen EB och branding kommer tidigare forskning som gjorts inom ämnet att 

presenteras följt av ett antal begrepp vi finner vara relevanta för en kommande analys.  

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer en del tidigare forskning som genomförts på området 

branding att behandlas. Det har skrivits och producerats ett flertal artiklar och 

kandidatuppsatser samt doktorsavhandlingar om begreppet branding och de begrepp 

som kan sägas utgöra en essentiell del av det. Ett antal artiklar har valts som vi anser 

vara relevanta för uppsatsen. Vi anser att dessa artiklar är relevanta för vår uppsats då 

de fokuserar på hur och varför man ska arbeta med det interna EBet och hur det i sin 

tur kan förenkla arbetet med det externa EBet.  

 

Gomes & Neves (2010) behandlar vilka företagsspecifika egenskaper som kan ses 

som en konkurrensfördel i kampen om att få de bästa kandidaterna att ansöka om ett 

arbete. Maxwell & Knox (2009) tar upp att det kan vara gynnande för ett företag att 

känna till vad de anställda anser är mest attraktivt med just deras arbetsgivare, för att 

på så sätt kunna använda sig av denna vetskap i profileringen av företaget externt. 

Erlandsson (2005) diskuterar begreppet ”profil” som avser de egenskaper, 

förhållningssätt och karaktärsdrag som företaget vill stå för och förknippas med och 

tar i relation till detta begrepp upp begreppet ”profilstöd” vilket kan sägas utgöra ett 

viktig steg i ett företags implementering av profil. Gonzalez & Chakraborty (2012) 

behandlar fenomenet organisationsidentitet som de menar är ett begrepp som är nära 

förankrat med de värderingar ett företag har. Även ett företags mål, kompetenser och 

ledare kan ha en identitetsskapande funktion.  

 

Rekrytering bygger på en flerstegsprocess som syftar till att locka till sig potentiella 

arbetstagare (Gomes & Neves, 2010). De senaste åren har det riktats mycket 

uppmärksamhet mot effektiva och attraktiva rekryteringsprocesser, något som ses 

som en konkurrensfördel för organisationer (ibid.). Att företaget är attraktivt på 

arbetsmarknaden är något som har kommit att bli mer betydelsefullt vid 

rekryteringsprocessen (ibid.). Gomes & Neves (2010) hänvisar till ett flertal artiklar 

som menar att de mest diskuterade ämnena inom området har varit relationen mellan 

egenskaperna hos företaget (det vill säga företagets kännetecken) och de attityder och 

beteenden de arbetssökande har gentemot företaget. Det har enligt Gomes & Neves 

(2010) framkommit att den arbetssökandes attityd gentemot företaget är starkt 

relaterad till ifall denne kommer att söka den lediga platsen eller inte.  

 

Gomes & Neves (2010) hänvisar till andra forskare som menar att egenskaperna hos 

ett företag per definition kan ses som det företaget erbjuder gällande 

arbetsförhållanden och policys. De tar upp att befintlig forskning har pekat ut att 



 8 

aspekter som vidareutveckling, kompensation, möjligheter till avancemang och 

säkerhetspolicys är relaterade till att de arbetssökande gör en positiv bedömning av 

företaget. Dessa egenskaper påverkar den organisatoriska attraktiviteten som är 

nyckeln till att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Detta har enligt Gomes & Neves 

(2010) lett till att de organisatoriska egenskaperna har blivit en av de mest använda 

faktorerna för att förklara potentiella arbetssökandes beteende när de ska utvärdera ett 

ledigt jobb. De som arbetar med rekryteringen på ett företag bör vara medvetna om att 

de organisatoriska egenskaperna har stor betydelse när arbetssökande läser en 

platsannons. Därför borde stort fokus läggas just på de organisatoriska egenskaperna, 

eftersom det sannolikt kommer påverka den arbetssökandes uppfattning och attityd, 

som i sin tur kommer att vara avgörande för ifall personen kommer att söka den 

lediga tjänsten eller inte (ibid.). 

 

Erlandsson (2005) diskuterar i sin avhandling begreppet ”profilering” som de 

aktiviteter som ett företag använder i syfte att framhäva profilen (ibid., s.15). Med 

profil avses de egenskaper, förhållningssätt och karaktärsdrag som företaget vill stå 

för och förknippas med. Syftet med att profilera sig är att skapa, förbättra eller ändra 

företagets anseende. Erlandsson (2005) menar att 1980-talets kraftiga tillväxt innebar 

en förändring i maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Företag 

började då inkludera potentiella medarbetare som en målgrupp i marknadsföringen. 

En större efterfrågan på arbetskraft tillsammans med en bristande överensstämmelse 

mellan tillgång och efterfrågan gällande vissa typer av arbetskraft innebär att många 

företag står inför en rekryteringsproblematik. För att då kunna attrahera rätt person 

med tillräcklig kompetens krävs det att företaget framstår som ett attraktivt alternativ 

(ibid.). 

 

Erlandsson (2005) tar upp begreppet ”profilstöd” vilket utgör ett viktig steg i ett 

företags implementering av profil. I sitt undersökta empiriska material har hon funnit 

framför allt två faktorer som utmärkande, arbetsvillkor och medier. Den ena är 

arbetsvillkor som kan delas in i sex typer av villkor. Den första typen av arbetsvillkor 

syftar till professionell stimulans som innefattar bland annat utvecklingsmöjligheter 

och spännande arbetsuppgifter. Den andra typen är personlig stimulans som avser 

sociala aktiviteter och förmåner som friskvård. Autonomi gällande till exempel tid 

och rum är en tredje typ som kan bidra till profilstödet enligt Erlandsson (2005). 

Arbetsvillkor som underlättar medarbetarnas vardag, till exempel utgör försäkringar 

avseende sjukvård och föräldraersättning, en fjärde typ.  Den femte typen av 

arbetsvillkor är monetära förmåner som kan utformas för att stödja profilen.  Den sista 

typen avser unika försäkringar och medarbetaraktiviteter. Den andra faktorn i 

profilstödet är medier där Erlandsson (2005) fann att de studerade företagen betonade 

den personliga kontaktens betydelse och därmed fokuserade på medier som gav 

möjlighet att möta potentiella arbetstagare ansikte mot ansikte. Exempel på sådana 

medier är deltagande på mässor och högskoleaktiviteter.  

 

Maxwell & Knox (2009) menar att det har förespråkats att branding är en effektiv 

strategi för att få de anställda att “leva varumärket”, men trots det har tidigare 

forskning enligt dem tenderat att fokusera på rekryteringen. Maxwell & Knox (2009) 

kom genom sin forskning fram till att de specifika organisationsegenskaper, som de 

anställda ansåg vara attraktiva, var olika från varje organisation som de undersökt. 

Trots detta så fann de att faktorer som det faktum att ha en anställning, att det fanns 

möjlighet till avancemang, att företaget var framgångsrikt ur en extern synvinkel samt 
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att man som anställd trodde på företaget var positiva egenskaper som var ungefär 

desamma för alla organisationer. Maxwell & Knox (2009) menar att chefer måste 

identifiera de egenskaper som de anställda anser vara mest attraktiva i just deras 

organisation, för att på så sätt kunna koppla ihop branding-arbetet med företagets 

identitet och vad de anställda tycker. 

 

Genom sin studie kom Maxwell & Knox (2009) fram till att de nuvarande 

undersökningarna om branding som enbart fokuserar på kännetecken och utmärkelser 

som rör sysselsättning kan vara alltför begränsade. De fann mer specifikt att 

medarbetarna ansåg att deras organisations EB var mer attraktivt när organisationen 

som helhet uppfattades som framgångsrik ur ett externt perspektiv. Därför menar 

Maxwell & Knox (2009) att då man undersöker hur attraktivt ett EB är och dess 

inverkan på de anställda, kan det vara lämpligt att anta ett bredare perspektiv som 

omfattar alla de olika kategorierna av organisationsegenskaper och inte bara 

sysselsättningen.  

 

Gonzalez & Chakraborty (2012)  menar att organisationsidentitet är ett begrepp som 

är nära förankrat med de värderingar ett företag har. Anställda upplever ett företags 

identitet genom värderingar, mål, kompetenser och andra kännetecken som är 

distinkta för organisationen. Även ledarna inom företaget kan ha en 

identitetsskapande funktion för de anställda. Ledare har ofta en stark symbolisk roll 

då de utgör en viktig del av företagets traditioner, myter och ritualer vilket i sin tur 

kan förstärka de anställdas identifikation med företaget (ibid.). Vidare menar 

Gonzalez & Chakraborty (2012) att ett företag mycket väl kan ha kvar sin identitet 

även fast vissa viktiga anställda och chefer slutar. Om någon eller några personer 

börjar på ett företag som lyckats förmedla en positiv extern image är det, enligt 

Gonzalez & Chakrabortry (2012), troligt att dessa nyanställda kan påverka och 

motivera redan befintligt anställda att se organisationen i en mer positiv dager och 

därmed underlätta identifikationen med företaget.  

 

Sammanfattningsvis så har vi genom den tidigare forskningen fått ökad förståelse för 

hur viktiga de organisatoriska egenskaperna är för att arbetssökande ska få upp 

intresset för det specifika företaget samt att det som företag är viktigt att ta reda på 

vad de anställda anser vara mest attraktiva med sin arbetsgivare för att på så sätt 

kunna använda sig av dessa egenskaper i branding-arbetet. Vidare har en ökad 

förståelse utvecklats gällande vilken betydelse profilstödet har då ett företag vill 

implementera en ny profil. Då endast det interna branding-arbetet kommer att 

behandlas i denna uppsats kommer bara den del av profilstödet som utgörs av 

”arbetsvillkor” att behandlas. Slutligen har den tidigare forskningen visat att anställda 

kan uppleva ett företags identitet genom en rad olika faktorer såsom värderingar, 

specifika mål och företagsledare. 

3. Teori 

Den empiriska delen av undersökningen bestod av en fallstudie på företaget Nordic. 

För att förstå och tolka empirin användes ett antal begrepp som i kommande avsnitt 

kommer att behandlas.  Johannessen & Tufte (2010) skriver att forskaren ska försöka 

hitta de begrepp som på bästa sätt uttrycker det meningsinnehåll som forskaren vill 
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undersöka och även förklara varför. Följande begrepp: ”värdegrund”, ”värde”, 

”företagskultur” och ”varumärke” är de begrepp som vi som forskare anser är de mest 

centrala begreppen för att beskriva fenomenen ”employer brand” och ”employer 

branding”. Som sista begrepp kommer ”employer branding” att presenteras. 

Anledningen till varför begreppet ”employer branding” presenteras sist är på grund av 

att läsaren ska få en enhetlig bild av vilka premisser begreppet bygger på. Vi är 

medvetna om att man skulle kunna inkludera fler och även välja andra begrepp men 

de begrepp vi har valt är de vi anser utgöra ”kärnan” i branding-arbetet och i ett 

företags EB, detta då branding kan liknas med marknadsföringen av ett varumärke 

och då det interna EBet till stor del grundas på företagets värden och företagskultur.  

 

3.1 Värdegrunder 

I detta avsnitt beskrivs vad begreppen ”värden”, ”värderingar” och ”värdegrund” 

betyder och vilken betydelse de kan ha för ett företag. Philipson (2011) menar att 

dessa begrepp har en inverkan på huruvida ett företag kan sägas ha ett starkt respektive 

svagt EB. Att veta vad man som företag står för, att medarbetarnas värderingar 

överensstämmer med företagets och att dessa två olika parter har en delad målbild tror 

vi är en förutsättning för att man som företag ska kunna bedriva ett effektivt branding-

arbete. 

Ett värde anger enligt Philipson (2011) vad en grupp, individ eller ett företag anser 

vara eftersträvansvärt.  Det finns olika typer av värden – ekonomiska, emotionella, 

sociala, politiska och etiska värden är exempel på några. Ett värde kan avse särskilda 

handlingar, händelser, situationer, personer eller föremål som man vill se 

förverkligade. Pengar har ett instrumentellt värde vilket betyder att det är med hjälp av 

exempelvis en lön som en arbetstagare kan nå vissa mål som denne satt upp 

(exempelvis köpa en utlandsresa). Egenvärden är sådana värden som är viktiga i sig 

själva, till exempel kärlek, vänskap eller glädje.  Till skillnad från instrumentella 

värden utgör egenvärden ett mål i sig, det är sådant som inte leder till något annat. 

Många värden kan vara både egenvärden och instrumentella värden. Till exempel är 

arbete dels ett sätt för en arbetstagare att försörja sig men dels också ett medel för att 

kunna uppleva glädje och njutning och därmed skänka mening åt livet. Värden 

motiverar oss att handla och människor kommer att agera på ett sådant sätt så att de 

kan uppnå det som är mest värdefullt för dem. Om en person tar avstånd från ett värde 

innebär detta att en person har en värdering. Värderingar inrymmer attityder, 

handlingar, och uppfattningar (ibid.). 

 

Att handla utifrån värden, oavsett om det rör sig om ett företag eller en enskild individ 

betyder att man handlar etiskt skriver Philipson (2011). Det betyder att man kan göra 

en distinktion mellan vad som är rätt och fel och vad som är eftersträvansvärt 

respektive förkastligt. Att ett företag har tydliga och väldefinierade grundvärden är ett 

av de centralaste momenten när det kommer till värdegrundsarbete. Att ta fram 

styrande och ledande värden är en process som de anställda bör involveras i. 

Medarbetarna måste känna att de är subjekt i processen och inte objekt för att värdena 

ska kunna få en vägledande funktion. Att värdegrunden innehåller en tydlig vision 

som är designad utifrån grundvärdena är vidare något som är viktigt. Visionen ska 

beskriva vad företaget vill uppnå och hur företaget planerar att tillgodose 

arbetstagares, kunders och intressenters olika behov. Värdegrunden ska också 
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innehålla ett antal handlingsprinciper som kan utgöras av normer eller handlingsregler. 

Normer definierar Philipson (2011) som generella anvisningar för hur man bör agera 

inom ett företag. Handlingsregler är konkreta tillämpningar av normer vilket beskriver 

vad det är som är önskvärt i särskilda situationer.  Storleken på ett företag har 

betydelse för hur ”detaljerad” värdegrunden behöver vara. Större företag bör ha en 

värdegrund som innehåller vissa normer som sedan konkretiserats i handlingsregler 

utifrån den praktiska verksamheten medan mindre företags värdegrund endast behöver 

innehålla ett antal handlingsregler (ibid.). 

 

Oavsett om företaget är stort eller mindre är det viktigt att de regler som finns i 

företaget är ett uttryck för den generella värdegrunden och att de återspeglas i 

grundvärdena, visionen och normerna menar Philipson (2011). Om det råder förvirring 

kring värdegrundens egentliga innebörd kommer den inte att kunna vara vägledande 

för företaget och därmed inte svara mot sitt syfte. En värdegrund måste vara 

formulerad i konkreta handlingsregler för att den ska få avsedd effekt. Detta får den, 

som nämns ovan, om alla berörda får chans att delta i arbetet. Att arbeta med att 

formulera en värdegrund är en process som både chefer och medarbetare är delaktiga i 

och som i bästa fall kan skapa en samsyn gällande värdena. Värdegrunden ska 

tydliggöra vilken riktning som ledningen vill att företaget ska utvecklas i och dit de 

anställda ska sträva. Både direkta och indirekta insatser ska bidra till att dessa värden 

förverkligas. Då ett företags olika mål konkretiseras och preciseras och 

handlingsplaner formuleras utifrån en tydlig värdegrund skapar ett företag 

förutsättningar för att i ett senare skede kunna fatta gemensamma beslut (ibid.). 

 

3.2 Företagskultur 

Företagskulturen på ett företag kan ses som dess personlighet och är något som 

branding till stor del grundar sig på. En stark och positiv företagskultur kan underlätta 

branding-arbetet och i nedanstående avsnitt följer en redogörelse för begreppet. 

 

Alvesson (2012) menar att kultur kan definieras som de innebörder, föreställningar 

och värderingar som är gemensamma för ett kollektiv. Den rör uppfattningar och 

tankesätt om saker snarare än den synliga delen av ett företag. Kultur handlar om vad 

som kännetecknar en grupp människor. Kulturen är något ”mjukt” som är svårt att 

mäta. Kultur är enligt Alvesson (2012) socialt konstruerat vilket betyder att den skapas 

och bärs upp av människor. Kulturen är historiskt bestämd och har vuxit fram över 

tiden och förmedlas via traditioner och vanor (ibid.). 

  

Philipson (2011) menar att företagskulturen kan sägas bestå av de värden som utgör en 

grund för hur företaget agerar både utåt och inåt. Författaren gör en distinktion mellan 

företagsvärden och medarbetarvärderingar där medarbetarvärderingar syftar till de 

värderingar som i verkligheten styr de anställdas val av handlingar. 

Medarbetarvärderingar kan sägas skapa en egen sorts kultur som kan vara mer eller 

mindre heterogen. Företagsvärden definierar Philipson som de värden som 

formulerades av företagets grundare.  Dessa värden kan finnas som en del i företagets 

tradition. En stark företagskultur innebär att medarbetarvärderingar och företagsvärden 

överensstämmer. Vidare är det viktigt att det finns en överensstämmelse medarbetarna 

sinsemellan, detta benämner Philipson (2011., s. 43) som ”horisontell konsonans”. 
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Graden av överensstämmelse mellan ledning-chefer-medarbetare benämns som 

”vertikal konsonans” (ibid., s. 43). För att ett företag ska kunna beskrivas som 

framgångsrikt krävs att företaget lyckats skapa en kultur som är baserad på värden som 

även stämmer överens med omgivningens syn på vad som är värdefullt, detta 

benämner Philipson (2011) som resonans. För att en företagskultur ska kunna 

beskrivas som stark måste det enligt Philipson (2011) finnas både konsonans och 

resonans. 

 

3.3 Vad är ett varumärke? 

Grunden i branding är att företaget marknadsför sitt varumärke på ett eller annat sätt 

för att på så sätt locka till sig arbetssökande med attraktiva profiler i förhållande till det 

företaget söker (Barrow & Mosley, 2005). I följande avsnitt kommer det att behandlas 

vad ett varumärke är, hur man som företag på smartast sätt bygger upp ett varumärke 

och hur man väljer att profilera sitt varumärke i förhållande till kundernas efterfrågan. 

På så sätt ges en djupare förståelse för vad som ligger bakom uppkomsten av EB och 

arbetet med det.  

 

Keller, Apéria & Georgson (2012) tar upp att i dagens komplexa värld erbjuds 

människor och företag fler och fler val, men har mindre tid att tänka igenom och göra 

sina val på. Om ett företag lyckats få sitt namn associerat med sin produkt, det vill 

säga att de har skapat ett starkt varumärke, kommer det att vara lättare för kunden att 

göra sitt val, menar Keller et.al (2012). Ett varumärke är enligt American Marketing 

Association (AMA) är ett namn, ett märke, en symbol, en design, eller en kombination 

av dem, som har för avsikt att identifiera ett företags produkter och tjänster och att 

skilja dem från konkurrenternas. Enligt Keller et.al (2012) betyder det att varje gång 

någon skapar en logga eller ett tecken för en ny produkt, skapar den även ett 

varumärke. Det som skiljer ett varumärke från ett annat, det vill säga bland annat 

namnet, symbolen och logotypen kallar Keller et.al (2012) för brand elements. Vissa 

företag använder sitt företagsnamn för alla sina produkter (t.ex. Apple, Nokia och 

Ericsson) medan andra företag har individuella märken och namn på sina produkter 

som inte är relaterade till företaget (t.ex. Procter & Gamble med Ariel, Pringles och 

Weet). 

 

Keller et.al (2012) menar att det är viktigt att skapa ett varumärke i relation till en 

produkt. En produkt är enligt dem allt som kan erbjudas på marknaden för 

uppmärksamhet, förvärv, användning eller konsumtion som tillgodoser ett behov eller 

en vilja, det betyder med andra ord att en produkt kan vara allt från en fysisk sak, en 

service, en butik, en person, en organisation eller en idé. Vidare menar Keller et.al 

(2012) att företag inte längre tävlar om att bara skapa en produkt som är bättre än 

andras, utan även om att lägga till olika dimensioner till produkten som särskiljer den 

från konkurrenternas. Det finns vissa märken som alltid legat i framkant med sina 

produkter, exempelvis Gilette och TetraPak. Anledningen till att bland annat dessa 

företag är ledande på marknaden beror enligt Keller et.al (2012), på stora investeringar 

i forskning och utveckling av produkten, i kombination med en bra 

massmarknadsföring som lett till att fler konsumenter köpt deras produkter. Andra 

företag som ligger i framkant med en ledande produkt, exempelvis Coca-Cola och 

Chanel, gör det enligt Keller et.al (2012) då de har en stor förståelse för 

konsumenternas behov och skapar produkter som motsvarar dessa behov. 
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Barrow & Mosley (2005) skriver att förr associerades termen varumärke endast med 

produkter och olika typer av tjänster. Idag används termen bredare för att beskriva allt 

som bär en specifik identitet. Att “branda” har blivit oljan i maskineriet för modernt 

ledarskap, enligt Barrow & Mosley (2005) som även menar att branding kommer 

säkra kundernas lojalitet, driva utvecklingen framåt, öka vinsterna, skapa ett starkt 

engagemang bland de anställda, minska misstron hos investerarna och så vidare. 

 

Keller et.al (2012) menar att relationen mellan ett varumärke och konsumenten kan ses 

som ett band eller en pakt. Konsumenter erbjuder sin tillit och lojalitet i utbyte mot att 

varumärket uppför sig på ett visst sätt, att priset är detsamma, att reklamen är på ett 

visst sätt och att produkten finns på samma ställen som den brukar. Enligt Keller et.al 

(2012) ska konsumenterna med andra ord aldrig behöva bli besvikna på att varumärket 

inte lever upp till deras förväntningar.  

 

Keller et.al (2012) menar att för att skapa ett varumärke för en produkt är det viktigt 

att lära konsumenten vem produkten är genom att ge den ett namn och genom att 

använda andra varumärkeselement för att identifiera produkten (s.11). Men det är 

enligt dem även viktigt att förmedla vad produkten gör och varför konsumenten ska 

bry sig om just den produkten. Några starka varumärken som direkt associeras med en 

produkt är bland annat Lux - tvål, Heineken - öl, Heinz - ketchup, Chiquita - bananer, 

Dole - ananas och Perrier - kolsyrat vatten. Dessa produkter menar Keller et.al (2012) 

har blivit så kallat “branded” (s. 16). Keller et.al (2012) hänvisar till en studie av Trout 

(2005) där han undersökte 25 populära produktkategorier så som exempelvis bacon, 

batterier, frukostflingor och kameror och inom 20 av dessa 25 kategorier var det 

samma företag som var ledande år 2005 som år 1923, det vill säga nästan 90 år senare. 

 

3.4 Employer Branding (branding) 

För att öka förståelsen för vad branding egentligen är kommer det i följande avsnitt att 

redogöras för begreppet branding; vad det innebär och varför och hur det kan gynna ett 

företag.  

 

Enligt Rosethorn (2009) förbises ofta det faktum att varje företag har ett EB. Att 

undersöka var man som företag står i dagsläget, och hur man presenterar sig både 

internt och externt är därför en bra utgångspunkt om ett företag vill få en större 

förståelse för hur de uppfattas (ibid.). Innan ett företag ska börja bygga upp ett starkt 

branding ska man se till att man har chefernas aktiva stöd och entusiasm, något som 

Barrow & Mosley (2005) menar är avgörande för ett bra uppbyggande av branding-

arbetet. Huruvida ett EB kan beskrivas som starkt beror på hur väl de unika löften som 

ett företag ger till sina redan befintliga anställda och potentiella anställda stämmer 

överens med hur anställda har uppfattat och upplevt framförandet av löftet, menar 

Rosethorn (2009). Den första frågan man måste ställa sig själv innan man utvecklar en 

branding-strategi är enligt Barrow & Mosley (2005); hur kan ett starkare EB hjälpa 

organisationen att uppnå sina mål? Några vanliga mål inom företag är besparingsmål, 

tillväxtmål och förhöjd kundnöjdhet (ibid.). Barrow & Mosley (2005) berör tre 

undersökningar som gjorts av Hewitt Associates, The Conference Board och The 

Economist och enligt dem finns det tre framstående fördelar av branding; förbättrad 

rekrytering, större medarbetarengagemang och högre chanser att behålla sin personal. 
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Trots att dessa nyss nämnda förbättringar inte nödvändigtvis måste bidra till bättre 

affärsnytta i sig själv, finns det flera bevis som tyder på att dessa tre faktorer kan bidra 

avsevärt till den totala affärsverksamheten, menar Barrow & Mosley (2005).  

 

Trots att det främsta målet med branding-arbete är att öka omsättningen kan även ett 

starkt EB hjälpa till att minska kostnaderna, enligt Barrow & Mosley (2005) inom 

rekryteringen. Om man bortser från kostnaden för att utveckla organisationen så menar 

Barrow & Mosley (2005) att kostnaden för att ersätta anställda som slutar – även för 

att behålla samma storlek – är en signifikant börda inom de flesta företag i 

industrisektorn. Även sjukfrånvaro är en stor kostnad i många organisationer. Barrow 

& Mosley (2005) tar upp en undersökning där det framkom att de bankkontor som 

hade anställda som fått högre resultat på ett test gällande attityd och engagemang 

gentemot företaget, hade 14 % lägre sjukfrånvaro än de kontor som hade under medel 

på testerna. Det vill säga att företag som har anställda vars engagemang och attityd 

gentemot företaget är hög trivs bra, vilket leder till lägre sjukfrånvaro (ibid.). 

 

Barrow & Mosley (2005) refererar till en undersökning som visade att de anställdas 

engagemang i företaget och kundernas tillfredsställelse hänger ihop. Med detta menas 

att ett lyckat branding-arbete kan leda till högre kundtillfredsställelse. Barrow & 

Mosley (2005) tar även upp att det finns en korrelation mellan de anställdas 

engagemang och positiva finansiella resultat. Starka EBs ökar organisationens 

förmåga att attrahera, behålla och engagera människor, menar Barrow & Mosley 

(2005).  

 

Enligt Sears (2003) finns det två grenar inom branding. Dels det interna arbetet som 

syftar till att få personalen att trivas och vilja stanna på företaget och dels det externa 

arbetet som syftar till riktade åtgärder mot arbetsmarknaden för att på så sätt bli en 

attraktiv arbetsgivare och attrahera rätt personal till företaget (ibid.). Sears (2003) 

menar att en av HR-avdelningens viktigaste uppgifter är att utveckla affärsstrategier 

för att hitta rätt personal till företaget. Att utveckla strategier för att hitta rätt antal 

personer till rätt position på företaget med rätt sorts kompetenser är något som har 

blivit svårare de senaste åren enligt Sears (2003) som kallar detta för ”war of talent” 

där det är företagen som tävlar om de mest kompetenta arbetstagarna på 

arbetsmarknaden (ibid., s. 11).  Sears (2003) menar att det arbetsgivare egentligen är 

intresserade av är att ha den korrekta ”mixen” av talanger som på ett eller annat sätt 

har en positiv inverkan på kunder och potentiella kunder och därmed framställer 

företaget i positiv dager. Enligt Rosethorn (2009) har det skett ett skifte i betydelsen 

av begreppet ”war of talent” från att tidigare beskriva den globala missmatchningen 

mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft till att beskriva ett företags kamp att 

behålla och attrahera rätt sorts människor.  

 

Gällande det interna branding-arbetet menar Rosethorn (2009) att en förutsättning för 

att ett företag ska kunna utveckla och arbeta med sitt interna EB är att företaget har 

tillräckligt med information. Att mäta hur engagerade och motiverade arbetstagarna 

på ett företag är kan bland annat göras genom olika medarbetarundersökningar och 

avgångsintervjuer (ibid.).  

 

Sears (2003) talar i samband med det externa branding-arbetet om ett företags “talent 

strategies” som hon definierar som olika beteenden för att skapa och behålla fördelar 

på arbetsmarknaden gällande faktorer som rekrytering, upprätthållande och 
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motivering av personal. För att ett företag ska kunna lägga upp strategier behöver HR-

avdelningen titta på de interna styrkorna och svagheterna relaterade till kompetenser, 

strukturer och nuvarande personal. Dessutom menar Sears (2003) att det är viktigt att 

kunna konkretisera eventuella hot på arbetsmarknaden. 

3.5 Sammanfattning av teori 

Följande begrepp kommer att användas vid analys av empirisk data;  

Värde & Värdegrund: Värden och värdegrunder kan ses som distinktion mellan vad 

som anses vara rätt och fel, eftersträvansvärt och förkastligt. Värdena är oftast kraftigt 

laddade ord som företaget strävar efter att genomsyras av.  

 

Företagskultur: Företagskulturen kan ses som företagets personlighet och kan sägas 

bestå av de värden som utgör en grund för hur företaget agerar både utåt och inåt. 

Företagskulturen består av formella och informella vanor, attityder och 

handlingsmönster bland de anställda och den byggs upp av de anställda.  

Företagskulturen kännetecknar en grupp människor och kan ses som ett socialt 

regelverk för hur man beter sig och agerar på det specifika företaget. 

 

Varumärke (”brand”): Ett varumärke är allt som har för avsikt att identifiera ett 

företags produkt, tjänst eller profilering och skilja det från konkurrenternas.  

 

Employer Branding: Branding kan ses som det arbete ett företag utför för att skapa ett 

starkt arbetsgivarvarumärke för att på så sätt bli mer attraktiva som arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. Branding-arbetet kan bedrivas både internt och externt, för att å ena 

sidan attrahera och locka till sig nya potentiella arbetstagare och för att å andra sidan 

behålla de befintligt anställda. 

4. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka vad ett stort internationellt företags svenska del 

behöver göra för att uppnå enighet mellan hur företaget vill att deras EB ska uppfattas 

och hur det i verkligheten faktiskt uppfattas bland de internt anställda. Vi ämnar 

undersöka fenomenet EB och analysera det utifrån företagets nyligen framarbetade 

Brand Ideals. På så sätt kommer vi att bidra med ökad kunskap om hur man som 

företag kan arbeta för att uppnå en samstämmighet mellan det interna varumärket i 

relation till hur man som företag vill profilera sig själv.  

 

Forskningsfrågor 

 Hur skiljer sig eller överensstämmer Nordics önskade EB enligt företagets 

Brand Ideals åt i förhållande till den interna uppfattningen, bland personalen?  

 

 Hur ska företaget arbeta för att nå enighet mellan dessa, eventuellt olika, 

perspektiv? 
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5. Metod 
I följande avsnitt kommer det dels att redogöras för val av forskningsansats, det vill 

säga fallstudie med både kvalitativa och kvantitativa inslag, och för vilka 

insamlingstekniker som använts och varför just dessa valts. Vidare kommer även 

avsnittet behandla hur avgränsningarna gjorts, hur urvalsprocessen gått till och 

problematiken gällande validitet och reliabilitet i relation till vårt fall. Slutligen 

kommer en redogörelse för hur bearbetningen gått till samt en avslutande 

metoddiskussion. Vi har ingen personlig anknytning till varken Nordic eller till någon 

som arbetar där och vi tror därmed att vi kommer kunna återge en objektiv och 

ofärgad bild av det som ska undersökas och analyseras.  
 

Enligt Bryman (2002) finns det tre olika forskningsansatser som en undersökning kan 

formas efter: deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. Den ansats som använts i vår 

studie är den abduktiva vilket innebär att slutsatser dras genom en växelverkan mellan 

teori och empiri samt egna uppfattningar. Utgångspunkten har varit det empiriska 

materialet och vårt enskilda fall som tolkats utifrån tidigare definierade teoretiska 

begrepp.  

 

5.1 Fallstudie som forskningsansats 

Vår studie är en fallstudie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Enligt Yin 

(2007) utgör en fallstudie en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse 

i sin aktuella kontext där gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. 

Fallstudieforskning innefattar både enkla och multipla fallstudier (enfallsstudier 

respektive flerfallsstudier) och detta är en enfallsstudie. Ett fall kan vara allt från en 

individ, en grupp, en organisation till en händelse eller ett samhälle (Johannessen & 

Tufte, 2010).  

 

Enligt Merriam (1994) ska forskaren genom en fallstudie lyfta bort de felaktiga 

slutsatserna för att på så sätt få fram den bästa och mest övertygande tolkningen, 

snarare än att få fram den ”korrekta” sanningen. Vidare är fallstudien en lämplig 

metod att använda sig av då syftet med forskningen är att skapa en bättre förståelse 

för uppfattningen och dynamiken som ligger bakom ett program. Ett program kan 

enligt Merriam (1994) vara exempelvis ett utbildningsprogram, ett 

förändringsprogram eller ett implementeringsprogram.  

 

Vårt fall kan sägas utgöras av företaget Nordic och analysenheten är den interna 

uppfattningen av Nordic som arbetsgivare. Yin (2007) skriver att fallstudier används 

för empiriska undersökningar där företeelsen studeras i dess verkliga kontext. Enligt 

Yin (2007) är en fallstudie en forskningsstrategi som med fördel kan innefatta både 

kvantitativa och kvalitativa ansatser för att på så sätt få en så detaljerad datainsamling 

som möjligt. Enligt Johannessen & Tufte (2010) är det två specifika kännetecken som 

är gemensamma vid fallstudier, en avgränsning av vad som ryms inom fallet och en 

detaljerad beskrivning av det aktuella fallet. Avsikten är att forskaren ska få fram det 

som är väsentligt med det specifika fallet. Vår fallstudie är deskriptiv till sin art vilket 

betyder att syftet med studien är att göra en detaljerad beskrivning av en speciell 
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företeelse i dess kontext. Analysen inkluderar vad som hände och hur olika människor 

(i vårt fall de anställda) uppfattade det.   
 

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser kallas enligt Johannessen & Tufte 

(2010) för ”metodtriangulering” (s.77).  Vid en kombination av dessa två 

metodansatser kan man som forskare se på ett fenomen utifrån flera olika perspektiv 

då olika tekniker används för att samla in och analysera data (ibid). Anledningen till 

varför vi valde att använda oss av både kvalitativ och en kvantitativ metod är på grund 

av att vi därigenom ansåg oss få en djupare förståelse för hur Nordics önskade EB 

överensstämmer med den interna uppfattningen om Nordic som arbetsgivare. Den 

kvantitativa delen, enkätundersökningen, genomfördes först där resultaten 

sammanställdes och till viss del låg till grund för hur frågorna till de kvalitativa 

intervjuerna utformades. Genom enkätundersökningen hade vi möjlighet att täcka in 

vad en större grupp människor tyckte och genom att kombinera det med 

kompletterande intervjuer fick vi möjlighet att få en djupare förståelse för varför 

resultatet från enkätundersökningen såg ut som det gjorde. 

 

5.2 Avgränsningar 

Endast den interna uppfattningen gällande Nordic som arbetsgivare kommer att 

undersökas. Anledningen till det är att Nordic i dagsläget inte utformat någon strategi 

för hur branding-arbetet för deras nya Brand Ideals ska ske externt. En konsekvens av 

detta blir därmed att blivande arbetstagares, kunders och andra intressenters 

uppfattningar om Nordic inte kommer att behandlas.  Vidare kommer endast Nordics 

svenska del att undersökas och därmed inte hela koncernen.  

 

5.3  Datainsamling 

Datainsamlingen bestod dels av en enkät som mailades ut till alla Nordic-anställda i 

Sverige (350 stycken) och dels av sex intervjuer som gjordes med personer som hade 

gett sitt medgivande att bli kontaktade för en kortare intervju. Enkätsvaren 

sammanställdes och analyserades innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna 

genomfördes efter enkätundersökningen för att få en djupare förståelse för hur Nordic 

som arbetsgivare värderas och varför uppfattningen ser ut som den gör.  

 

Enkäten bestod av 14 frågor, varav tio av frågorna hade slutna svarsalternativ och fyra 

av frågorna hade öppna svarsalternativ (Se bilaga 3). Företagets Brand Ideals låg till 

grund vid utformandet av frågorna och på frågan om huvudmotivationen i det dagliga 

arbetet fanns fem svarsalternativ varav det sista utgjordes av alternativet ”annan 

faktor”. Svarsalternativen valdes ut efter att ha läst vad Barrow & Mosley (2005), 

Gomes & Neves (2010) och Maxwell & Knox (2009) skrev om motivationen på 

arbetsplatsen samt motivationen till varför en arbetssökande väljer att söka ett visst 

arbete. Genom att ha svarsalternativet ”annan faktor” gavs de respondenter, som inte 

kände att något av de slutna svarsalternativen passade dem, möjlighet att själva fylla i 

vad som var huvudmotivationen i deras arbete. På så sätt kunde en mer nyanserad bild 

fås av huvudmotivationen.  
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Enkäterna utformades i programmet Qualtrics, vars programvara gör det möjligt för 

användare att genomföra online-datainsamling och analys och Qualtrics gjorde det 

därmed möjligt att bearbeta och behandla en större mängd enkäter och svar. 

Enkäterna var elektroniska och mailades ut tillsammans med ett följebrev (Se Bilaga 

1). I följebrevet framkom syftet med uppsatsen, vad respondenternas svar skulle 

användas till, att undersökningen var anonym, datum och tid då enkäten stängdes 

samt kontaktinformation till forskarna.  
 

De kompletterande intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att det fanns en 

intervjuguide att utgå ifrån men där kompletterande följdfrågor ställdes som inte 

ingick i intervjuguiden (Brinkmann & Kvale, 2009). Genom att ställa kompletterande 

frågor kunde en djupare inblick fås i hur respondenten resonerade och på så sätt blev 

även svaren mer uttömmande. Både de frågor som ingick i intervjuguiden och de 

följdfrågor som ställdes var formulerade på ett så konkret och enkelt sätt som möjligt 

för att undvika eventuella meningsskiljaktigheter. Intervjuerna spelades in med ett 

inspelningsprogram för att underlätta transkriberingen och analysen. Respondenterna 

blev informerade om att de skulle komma att bli inspelade och fick utrymme att 

godkänna eller avböja det. Intervjuerna hölls under två dagar och respondenterna fick 

tydlig information om studien och de etiska övervägandena 

 

5.3.1 Urval 

Nordic som företag valdes ur bekvämlighetssynpunkt då Nordic eftersökte studenter 

som var intresserade av att skriva om och undersöka deras interna EB.  

 

Enligt Johannessen & Tufte (2010) är det lättast och mest praktiskt att genomföra en 

urvalsundersökning i fall då det är svårt att undersöka hur alla anställdas syn på ett 

visst fenomen ser ut. Vårt urval innefattade hela Sverige-divisionen på Nordic efter 

önskemål från vår kontaktperson då förhoppningen var att få in så många enkätsvar 

som möjligt. Enkäterna mailades ut till alla anställda inom Nordic i Sverige, 350 

medarbetare och på så sätt blev enkätundersökningen anonym för Nordic.  

 

I enkäten fanns det en fråga om respondenten kunde tänka sig att bli kontaktad för en 

intervju. Intervjupersonerna valdes slumpmässigt ut bland de som angivit i enkäten att 

de var villiga att ställa upp på en intervju.  

 

5.4 Databearbetning  

För att kunna analysera och undersöka ett begrepp i en kvantitativ undersökning 

måste begreppen kunna mätas på något sätt enligt Bryman (2002). När det här kravet 

har uppfyllts kan de anta formen av variabler. Att analysera data inom kvantitativ 

forskning innebär att forskaren utifrån sin hypotes/frågeställning försöker analysera 

sina variabler.  Den insamlade kvantitativa datan analyserades genom univariata 

analyser vilket betyder att en variabel analyseras i taget (Bryman 2002).   

 

Informationen som tillhandahålls genom en kvalitativ fallstudie måste enligt Merriam 

(1994) organiseras utifrån någon form av schema och därefter registreras och 

kategoriseras med hjälp av schemat. Analys av den insamlade informationen är en 

process som går ut på att skapa mening. Under analysen reducerar och tolkar 
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forskaren informationen för att på så sätt komma fram till trovärdiga slutsatser och 

generaliseringar.(ibid.).  

 

De sex intervjuerna transkriberades och lästes därefter noggrant igenom ett antal 

gånger. Under den inledande fasen av analysarbetet var det primära målet att göra 

informationen enhetlig, detta är enligt Merriam (1994) den process då forskaren 

identifierar informationsenheter (s.144) En enhet kan utgöras av en fras eller ett 

stycke och ska visa på information som är relevant för studien och måste kunna tolkas 

även om annan information saknas (den måste utgöra minsta möjliga information om 

något som kan stå för sig själv). Varje informationsenhet kan kodas utifrån olika slags 

kategorier som dels kan inrymma teman eller begrepp samt faktorer som vem, vad, 

när och var skriver Merriam (1994). Att utveckla kategorier eller teman innebär att 

forskaren letar efter regelbundenheter som återkommer i informationen. Den 

information som framkom under intervjuerna lästes igenom och olika 

informationsenheter jämfördes med varandra för att se hur de korrelerade. Vi försökte 

därefter hitta gemensamma teman bland intervjupersonernas utsagor, det vill säga 

åsikter som togs upp av fler än en person. Då vi hade en intervjuguide som vi utgick 

från kan man till viss del säga att våra kategorier blev styrda utifrån de frågor vi 

ställde. Dock utgjorde intervjuguiden enbart en mall och om intervjupersonerna 

började prata om något som låg utanför mallen frångick vi mallen för att på så sätt få 

en så ärlig åsikt från intervjupersonerna som möjligt.  Våra kategorier döptes till ”en 

bra arbetsgivare”, ”den interna uppfattningen om Nordic som arbetsgivare”, ”de 

anställdas beskrivning av Nordic med tre ord”, ”den typiske Nordic-anställde” och 

”Nordics värdeord”  

 

5.5  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder enligt Johannessen & Tufte (2010) hur tillförlitlig den insamlade 

data är. Det rör även vilka data som används, hur de bearbetas och hur data samlats in. 

För att testa datas reliabilitet kan samma undersökning genomföras på samma grupp 

vid två olika tillfällen. Om resultaten blir detsamma är det ett uttryck för hög 

reliabilitet. Ett annat sätt kan vara om flera andra forskare kommer fram till samma 

resultat (ibid.).  

 

Johannessen & Tufte (2010) menar att begreppsvaliditet rör relationen mellan 

konkreta data och det generella fenomen som ska undersökas. Att bestämma huruvida 

indikatorer är valida eller inte kan vara både enkelt och problematiskt. Som forskare 

är man intresserad av att få reda på om den insamlade data är valida representationer 

av det generella fenomenet. Även om man som forskare finner att indikatorerna har 

hög begreppsvaliditet kan man aldrig vara helt säker då validitet inte kan uppfattas 

som något absolut (ibid.).   

  

Den interna validiteten rör enligt Johannessen & Tufte (2010) huruvida man som 

forskare kan påvisa orsakssamband. Hög intern validitet innebär att undersökningen 

har genomförts på ett sätt som gör det möjligt att påvisa ett samband mellan två 

variabler.  För att kunna påvisa intern validitet krävs det bland annat att forskaren 

jämför olika mönster med varandra tar upp rivaliserande förklaringar och använder 

logiska modeller enligt Yin (2007).  
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Den yttre validiteten rör enligt Johannessen & Tufte (2010) huruvida man som 

forskare kan generalisera den data man fått fram till en större population. Ett stort 

bortfall i urvalet är ett hot mot yttre validitet och då man som forskare genomför 

urvalsundersökningar måste man alltid diskutera hur ett eventuellt bortfall försämrat 

undersökningens yttre validitet (ibid.). För att kunna konkretisera om en undersökning 

kan överföras i tid och rum måste forskaren titta på faktorer som om det som 

undersöks är beroende av kulturella eller nationella kontexter. Även när 

undersökningen genomfördes har betydelse när det gäller om resultatet kan 

generaliseras. Enligt Johannessen & Tufte (2010) är det bästa sättet att kontrollera för 

yttre validitet att genomföra samma undersökning vid olika tillfällen och i olika 

kontexter. Enkäten skickades ut till 350 personer varav 85 svarade. Detta gjorde 

således att vi fick ett bortfall på 295 personer, det vill säga 75,7 %.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Då vår fallstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa inslag behöver vi 

bedöma validiteten och reliabiliteten utifrån respektive ansats.  Som nämns ovan har 

reliabilitet att göra med hur tillförlitlig data är. Att testa datas reliabilitet i en 

kvantitativ undersökning kan en forskare göra genom att samma undersökning 

genomförs fast med några veckors mellanrum. Om resultatet skulle bli detsamma 

skulle det vara ett uttryck för hög reliabilitet. I vårt fall skulle det betyda att 

respondenterna hade gett oss samma svar på enkätfrågorna som vid 

”ursprungstillfället”. Majoriteten av våra frågor utgjordes av 1-5 frågor där 

respondenten ombads att gradera till exempel hur engagerad han/hon kände sig i sitt 

dagliga arbete. Vi är medvetna om att enkäter som är utformade med ett 1-5 system 

där respondenten ombeds gradera sin uppfattning kring något kan ge upphov till att 

många placerar sig i ytterkanten av skalan. Även sådana saker som det humör som 

respondenten var på när han/hon genomförde enkäten kan ha påverkat hur han/hon 

svarade vilket vi i sin tur tror kan ha en negativ effekt på reliabiliteten. För att ett 

resultat ska kunna sägas ha hög reliabilitet ska en annan forskare kunna komma fram 

till samma resultat.  Det kanske största hotet mot en hög reliabilitet i vår 

enkätundersökning är att vi hade ett väldigt stort bortfall. Om vi hade genomfört 

samma undersökning, det vill säga skickat ut enkäten till de 350 personerna vid ett 

senare tillfälle är det inte troligt att vi hade fått samma resultat då andra 

respondenterna kanske hade valt att delta och därmed hade utfallet blivit ett annat. Ett 

sätt som antagligen hade inneburit en högre svarsfrekvens och därmed en högre 

reliabilitet hade varit om vi rent fysiskt hade delat ut enkäterna. I och med att vår 

kontaktperson på Nordic skickade ut enkäten över nätet tror vi att många ignorerade 

mailet som döptes till ”hjälp två studenter genom att besvara en enkät”. Vår 

kvantitativa undersökning kan därmed sägas ha en låg reliabilitet 

Att bedöma reliabiliteten inom kvalitativ forskning är något som kan vara 

problematiskt enligt Merriam (1994) då forskningen ämnar förklara världen utifrån 

hur människor som lever i den uppfattar den. Därmed finns det många olika 

tolkningar och inte en fast referenspunkt man som forskare kan utgå från. Reliabiliten 

ökar dock om forskaren kan återge och precisera det problem som ska studeras innan 

arbetet inleds och därmed ökar tillförlitligheten. Vi har försökt ge en så uttömmande 

bild som möjligt av vårt undersökta företag och dess problematik och inte styrt 



 21 

intervjupersonerna på något sätt under intervjuerna och berättat om vårt syfte med 

undersökningen vilket borde generera i en hög reliabilitet.  

Begreppsvaliditet rör enligt Johannessen & Tufte (2010) hur relevant den insamlade 

data representerar det fenomen som ska undersökas. Vi utformade våra enkätfrågor 

utifrån vad vi ansåg var relevant information att få fram för att kunna göra en så 

enhetlig analys som möjligt av hur den interna uppfattningen skiljer eller 

överensstämmer enligt Nordics Brand Ideals. Då vi utformade enkäten försökte vi 

konkretisera vad som vi, efter att ha läst ett antal vetenskapliga artiklar och andra 

publikationer, uppfattade var viktiga beståndsdelar i branding-arbetet på en 

arbetsplats. Därför skulle vi säga att vi har hög begreppsvaliditet då vi anser att vår 

data utgör bra representationer av det generella fenomenet. Den interna validiteten rör 

enligt Johannessen & Tufte (2010)  huruvida forskaren kan påvisa orsakssamband. Vi 

har i vår analys av data valt att enbart göra univariata analyser, det vill säga enbart 

valt att undersöka en variabel åt gången. Detta gör att vi inte har möjlighet att värdera 

den interna validiteten då vi inte genomfört någon bivariat analys. 

 

För att bedöma validiteten inom kvalitativ forskning skriver Merriam (1994) att 

fallstudieforskaren måste kunna visa att han/hon återgett konstruktioner på ett riktigt 

sätt. Merriam (1994) skriver att intern validitet handlar om i vilken mån resultatet 

stämmer överens med verkligheten. Forskaren ska försöka skildra verkligheten så 

som den upplevs av respondenterna. Detta betyder att forskaren presenterar en ärlig 

återgivning av det informanterna upplevt och beskrivit under exempelvis en intervju, 

detta resulterar i sin tur i hög intern validitet ibid.). Detta kriterium tycker vi att vi 

uppfyller då vi genom intervjuerna försökt att ge utrymme för att respondenterna 

skulle kunna få ge sin bild av verkligheten och därmed även försöka förstå deras 

perspektiv i den aktuella kontexten.  
 

Den yttre validiteten avseende enkäten, som Johannessen & Tufte (2010) menar rör 

generalisering från urval till population, har att göra med hur stort bortfallet varit. Vi 

skickade ut enkäten till 350 personer och fick svar från 85 personer. Detta gav oss ett 

bortfall på 75,7 % där 24,3 % av bruttourvalet var med i nettourvalet. Detta anser vi är 

ett stort hot mot den yttre validiteten och en faktor till att vårt svar inte kan 

generaliseras till en större population, och inte heller gällande de anställda på Nordic. 

I denna uppsats kommer vi dock att utgå ifrån vad de 24,3 % som svarat anser om 

Nordic som arbetsgivare, men för vidare forskning inom området bör Nordic försöka 

få en högre svarsfrekvens för att på så sätt kunna generalisera resultatet till en större 

population. Dock kan vi som forskare ställa oss frågande ifall dessa knappt 25 % som 

besvarat enkäten kan representera Nordic på ett rättvist sätt. I avsnitt 6 kommer 

resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna att presenteras, och 

sammanfattningsvis framkommer det att de Nordic-anställda som medverkat generellt 

trivs väldigt bra på Nordic. Vi ställer oss då undrande ifall det skulle kunna vara så att 

det endast är de som verkligen trivs på Nordic som tagit sig tid att besvara enkäten, 

och att de som inte delar denna uppfattning inte prioriterade vår enkät. Det kan i sin 

tur leda till att det finns en risk för att intervjupersonerna endast representerar de som 

trivs och gillar Nordic som arbetsgivare. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke då 

resultatet behandlas.  

 

Generalisering i kvalitativa studier handlar om att generalisera till ett fenomen snarare 

än till en större population. Tonvikten ligger på att skapa förståelse för det fenomen 
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som studeras och huruvida forskaren kan generalisera till det studerade fenomenet 

(Bryman, 2002). Fenomenet i denna studie kan ses som den önskade uppfattningen 

om Nordic som arbetsgivare i förhållande till den faktiska uppfattningen bland de 

anställda.  

 

Våra roller som forskare har varit opartiska och vi hade ingen större förförståelse för 

Nordic som arbetsgivare. Vi kände till Nordics produkter, men hade ingen aning om 

vilka personerna bakom dessa var. På så sätt tror vi att vi har kunnat förhålla oss till 

studien mer neutralt och utformat intervju- och enkätfrågor utifrån företagets Brand 

Ideals snarare än utifrån vår förförståelse. En forskare som har ambitionen att avslöja 

något, exempelvis i detta fall saker som Nordic som arbetsgivare skulle kunna göra 

bättre, placerar sig i en position som sannolikt påverkar urskiljande av det fenomen 

som undersöks. Att från början ha en åsikt om vad man vill uppnå med sin forskning 

riskerar att låsa tolkningen (Bryman, 2002). Vi anser att vi utformat enkätfrågorna på 

ett neutralt och opartiskt sätt, det vill säga vi har inte vinklat frågorna för att få fram 

ett visst resultat. Däremot kan det diskuteras, med anledning av att vi utformade 

intervjumallen utifrån de svar som framkommit från enkätundersökningen, ifall vi 

som forskare försökt locka fram ett visst svar från respondenterna. Det var dock inget 

vi medvetet försökte göra utan en tanke som kommit i efterhand efter insamlandet av 

data.  

 

5.6.1 Forskningsetiska överväganden 

Inom Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap finns det ett 

antal forskningsetiska principer. Inom dessa principer finns det så kallade 

forskningskravet som innebär att all forskning ska utveckla och fördjupa tillgängliga 

kunskaper, förbättra metoder, inriktas på väsentliga frågor samt hålla hög kvalitet. 

Utöver forskningskravet finns individskyddskravet som är den främsta 

utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena (ibid.). Enligt Vetenskapsrådet 

måste man som forskare alltid väga dessa två krav mot varandra. På så sätt väger man 

det troliga värdet av det nya kunskapstillskottet världen kommer få genom 

forskningen i förhållande mot de möjliga risker som finns för de berörda 

undersökningsdeltagarna genom att medverka i forskningen.  

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav inom individskyddskravet; 

Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Enligt Vetenskapsrådet måste alla som medverkar i en undersökning samtycka om 

medverkandet samt ha möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan utan att 

avbrytandet får negativa följder. Som tidigare nämnt delades enkäten ut till 350 

anställda och intervjuer genomfördes med sex anställda på Nordic. Alla som 

medverkade var över 18, det vill säga att de var myndiga att själva bestämma om de 

ville medverka eller inte, och de hade även fått information om att de kunde avbryta 

medverkan när som helst. Således bryter vi inte mot samtyckeskravet (ibid.). Enligt 

Bryman (2002) ska man som forskare inte göra intrång i någons privatliv, något som 

de anställda skulle kunna tycka att vi gjorde genom att ställa frågor kring deras 

uppfattning om Nordic som arbetsgivare - något som kan anses vara privat. Dock 

hade de, som ovan nämnts, möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande och 
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således anser vi inte att någon person borde ha uppfattat det som intrång i deras 

privatliv (ibid.). 

 

De anställda blev noga informerade om vad syftet med undersökningen var och att 

deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta, och således bryter vi 

inte mot informationskravet, enligt Vetenskapsrådet. Se bilaga 1 för följebrevet. 

 

Vi skickade ut enkäten till alla Nordic-anställda i Sverige, det vill säga till 350 

personer. På så sätt var medverkandet anonymt i förhållande till Nordic som 

arbetsgivare, och vi behandlade svaren med största möjliga anonymitet. Således 

uppfyller vi kravet om anonymitet, enligt Vetenskapsrådet. Även intervjuerna som 

genomfördes behandlade vi med största möjliga konfidentialitet  

 

Då undersökningen var anonym samlade vi inte heller in några personuppgifter som 

vi skulle kunnat låna ut för kommersiellt bruk, och således uppfyller vi även, enligt 

Vetenskapsrådet, nyttjandekravet om att uppgifter insamlade om enskilda individer 

endast får användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk.  

6. Resultatredovisning och analys 
En förutsättning för att ett företag ska kunna utveckla och arbeta med sitt interna EB 

är att företaget har tillräckligt med information gällande hur de anställda trivs samt 

hur engagerade och motiverade de är i sitt dagliga arbete. Ett starkt internt EB beror 

på om de unika löften (gällande vem man som företag är) överensstämmer med hur de 

anställda uppfattat och upplevt genomförandet av löftet (Rosethorn, 2009). För att 

undersöka hur de anställda på Nordic uppfattar sin arbetssituation och Nordic som 

arbetsgivare har en enkätundersökning genomförts som kompletterats med intervjuer. 

Som det står i inledningen syftar förkortningen EB till employer brand och själva 

arbetet med ett företags EB, det vill säga employer branding, förkortas branding. 

Branding är ett verb, det vill säga görandet av EB. 

 

I följande avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna att 

presenteras. Avsnittet är indelat i fem underrubriker, ”En bra arbetsgivare”, ”Den 

interna uppfattningen om Nordic som arbetsgivare”, ”De anställdas beskrivning av 

Nordic med tre ord”, ”Den typiske Nordic-anställde” samt ”Nordics värdeord”. Efter 

varje resultatredovisning följer en kortare analys där resultaten analyseras i ljuset av 

tidigare behandlade teoretiska begrepp. Enkäten besvarades av 85 personer och av de 

som medverkat var 32 kvinnor och 53 män och den genomsnittliga arbetstiden på 

Nordic var 2,8 år.  Vidare presenteras resultatet från de sex intervjuerna som 

genomfördes efter enkätundersökningen. Resultatet kommer i diskussionsdelen att 

sättas i relation till Nordics nyligen framtagna Brand Ideals.  

 

6.1   En bra arbetsgivare  

I följande avsnitt kommer det att presenteras vilka mönster i data som framkom 

gällande vad som är en bra arbetsgivare samt hur man som företag bör ta hand om 

sina anställda för att vara en bra arbetsgivare. Efter att empirin framställts kommer en 

kortare analys att följa med stöd av teori.    
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En bra arbetsplats enligt de intervjuade ska vara flexibel där arbetsgivaren litar på sina 

anställda och ger dem frihet att utföra sitt arbete. En annan viktig faktor enligt 

intervjupersonerna är arbetskollegorna. För att trivas är det viktigt att man som 

anställd har bra kontakt med sina kollegor och chefer och att man har god team- 

sammanhållning. Ytterligare en faktor som intervjupersonerna angav vara en faktor 

som utgjorde en bra arbetsplats var fräscha lokaler. En av intervjupersonerna 

beskriver en bra arbetsplats såhär: 

För mig är en bra arbetsplats: glada människor och hjälpsamma 

människor och... en fräsch arbetsplats. Det finns bra verktyg att jobba 

med. Fräscht kök, fräscha toaletter, det är viktigt för mig. 

Ett antal faktorer utkristalliserades gällande hur ett företag bör ta hand om sina 

anställda, det vill säga mönster i data kunde urskiljas. En av de mest essentiella 

delarna för alla respondenter var att det är av största vikt att man som anställd känner 

sig sedd. De lyfte fram att det är viktigt att chefer uppmärksammar och berömmer den 

enskilde individen.  Att se den enskilde individen innebär också att chefer ser den 

enskildes behov. Och då individen känner sig sedd menar respondenterna att man som 

anställd vågar fatta egna beslut och ta ansvar.  Respondenterna betonade även vikten 

av en god kommunikation där en chefs förmåga att visa lyhördhet gentemot den 

anställde för vad han/hon vill är en viktig faktor för att man ska trivas på ett företag. 

Möjlighet till utveckling var vidare en annan faktor som var ett återkommande inslag 

under intervjuerna. Generellt sett verkar det råda en samsyn kring vad de anställda på 

Nordic anser att ett företag bör göra för att ta hand om sina anställda på ett bra sätt. 

Nedanstående är ett exemplifierande citat: 

Som företag ska du ju se efter dina anställdas behov… Genom att 

lyssna på de anställda. Cheferna ska lyssna på de anställda. Jag ska 

kunna gå till min chef och ta upp om det är något jag vill förändra. 

Kommunikation är a och o.  

Sammanfattningsvis anser intervjupersonerna att en bra arbetsgivare ska vara flexibel 

och för att man som anställd ska trivas är det även viktigt med bra kollegor och 

fräscha lokaler. En arbetsgivare bör se till att varje anställd känner sig sedd och att de 

får beröm och uppmärksamhet.  

 

Analys av data med stöd av teori 

Det som intervjupersonerna beskriver som viktiga faktorer för hur ett företag ska ta 

hand om den anställde och därmed också vara en bra arbetsgivare kan analyseras i 

ljuset av begreppet ”profilstöd” som Erlandsson (2005) tar upp i sin 

doktorsavhandling.  Då ett företag har för avsikt att implementera en profil 

(egenskaper, förhållningssätt och karaktärsdrag som företaget vill förknippas med) 

kan fördelaktiga arbetsvillkor underlätta implementeringen av profilen. Arbetsvillkor 

kan till exempel vara utvecklingsmöjligheter, personlig stimulans och monetära 

förmåner. I Nordics fall kan arbetsvillkoren sägas vara en flexibel vardag, fräscha 

lokaler och bra kollegor samt chefer som ser och uppmärksammar ens arbete. 

 

Vikten av en god kommunikation och att en chef är lyhörd gentemot den anställde 

kan ses som en del av företagskulturen då kulturen rör uppfattningar och tankesätt om 

saker (Alvesson, 2012).  Kulturen är något ”mjukt” som är svårt att mäta och handlar 
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snarare om vad som kännetecknar en grupp människor på det sociala planet, än vad 

som är den synliga delen av företaget (ibid.).  

 

6.2  Den interna uppfattningen om Nordic som arbetsgivare 

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit om hur den interna 

uppfattningen om Nordic som arbetsgivare ser ut, för att på så sätt kunna besvara 

forskningsfrågan ”Hur skiljer sig eller överensstämmer Nordics önskade EB åt i 

förhållande till den interna uppfattningen?” i diskussionsdelen. Först presenteras det 

resultat som framkom av enkätundersökningen gällande hur de anställda trivs på 

Nordic samt hur de uppfattar Nordic som arbetsgivare. Detta presenteras tillsammans 

med vad intervjupersonerna trodde var bakomliggande faktorer till varför just dessa 

uppfattningar framkom. Senare i detta avsnitt kommer Nordics fem värdeord att 

behandlas.  Efter att den empiriska datan presenterats kommer en analys att följa med 

tidigare behandlade teoretiska begrepp. 

 

För att får en uppfattning hur de anställda som medverkade i undersökningen trivdes 

med att arbeta på Nordic ställdes i enkäten frågan ”Hur bra trivs du med att arbeta på 

Nordic?”. Majoriteten av de svarande (42,5 %) graderade sin trivsel med en 4 på 

skalan 1-5. Andelen som graderade sin trivsel med 5, det vill säga mycket bra (35,6 

%) är betydligt mycket större än den andel som uppgav 2-3 på skalan (totalt 20,6 %). 

Endast 1,1 % uppgav att de inte trivs alls.  

 

 
Figur 1. Stapeldiagram Hur bra trivs du med att arbeta på Nordic? 

 

För att få en djupare förståelse för varför de medverkande trivs så bra på Nordic 

ombads intervjupersonerna att beskriva hur det är att arbeta på företaget. Förutom att 

intervjupersonerna beskriver arbetet på Nordic som ”vansinnigt roligt”, ”väldigt bra” 

och som ”den bästa arbetsplatsen hittills som jag jobbat på” är en gemensam faktor 

som framkom att utmaningarna och förändringarna på Nordic är stora och att dessa 

faktorer är en drivkraft i det dagliga arbetet. En av intervjupersonerna beskriver hur 

förändringarna påverkat denne i det dagliga arbetet: 
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Det har ju påverkat mig i en positiv riktning. Att man har blivit 

snabbare på att fatta beslut, eller snabbare och bättre på att fatta 

beslut utifrån att ’nu ändrades förutsättningarna hur gör vi nu?’ så 

snabbare beslutfattning och att helt enkelt själv se möjligheter i 

förändringar mer än vad man kanske gjorde innan.  

Det framkom även att Nordic är en arbetsgivare som vågar ta risker för att lyckas och 

att de anställda uppmuntras att våga testa nya saker. I enkätundersökningen ställdes 

frågan om de anställda känner att de arbetar på ett företag där ”anything is possible” 

och störst andel av de medverkande svarade 4 på skalan 1-5 (45,4 %), 34 % svarade 5 

och 13,6 svarade 3. Svarsalternativ 2 och 1 angav 5,7 % respektive 1,1 % av de 

medverkande. Detta resultat stämmer således överens med det som framkom under 

intervjuerna 

 

Av föregående avsnitt framgår det att intervjupersonerna anser att en bra arbetsgivare 

ska vara flexibel och på frågan “Anser du att Nordic är en flexibel arbetsgivare 

gällande arbetsupplägget? (Varav 1 = inte alls, 5 = i allra högsta grad) svarade 50,6 % 

4 och lika många (21,2 %) svarade 3 respektive 5. I enkätundersökningen ställdes 

även frågan “Känner du att det finns möjligheter till avancemang på Nordic? (Varav 1 

= inte alls, 5 = i allra högsta grad)” och även här svarade flest medverkande en 4 

(33,3%) och efter det kom 5 (31 %) och 3 (23,8). För att få reda på om de 

medverkande på Nordic kunde identifiera sig med Nordic ställdes frågan “Känner du 

att du kan identifiera dig med Nordic? (Varav 1 = inte alls. 5 = i allra högsta grad)” 

och även här svarade flest en 4 (54,1 %), se diagram nedan.  

 

 
Figur 4. Stapeldiagram. Känner du att du kan identifiera dig med Nordic? 

 

Något annat som framkom under intervjuerna var att Nordic är en innovativ 

arbetsgivare. En av intervjupersonerna beskriver arbetet på Nordic såhär: 

Vi är en väldigt innovativ miljö. Väldigt förändringsbenägna. Ena 

dagen ska man göra på ett sätt och andra dagen så ska man göra på 

ett annat sätt, så det är väldigt förändringsbenäget vilket jag gillar.  

Och härligt folk, bra driv och engagemang i medarbetarna. 

8,1 
17,4 

53,5 

20,9 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

P
ro

ce
n

t 

Alternativ 

Känner du att du kan identifiera dig med Nordic? (Varav 1 = 

inte alls. 5 = i allra högsta grad)  



 27 

Att de anställda som deltagit i undersökningen trivs med att arbeta på Nordic råder det 

inget tvivel om, men för att få reda på om det finns något specifikt de anställda anser 

att Nordic kan göra annorlunda ställdes under intervjuerna frågan ”Vad kan Nordic 

som arbetsgivare göra annorlunda enligt dig?”. I intervjupersonernas svar belystes 

bland annat behovet av individuella utvecklingsplaner för att den anställde ska veta 

vad han/hon ska förbättra i sitt dagliga arbete. Det faktum att Nordic ofta har flera 

olika projekt igång parallellt med varandra togs upp som något som genererar att 

arbetsprocesserna inte blir så strukturerade. Viljan att lansera produkter och fatta 

beslut snabbt menade de kan göra att man i ett senare skede tvingas gå tillbaka och 

justera felet vilket leder till en del efterarbete. Istället tyckte respondenterna att man 

bör göra en mer noggrann analys innan man påbörjar själva arbetsprocessen. 

Respondenterna tyckte vidare att de riktlinjer som kommer från huvudkontoret i 

Asien har en negativ inverkan i det dagliga arbetet då allt tar extra lång tid och extra 

energi. Istället menade intervjupersonerna att den nordiska delen av Nordic själva 

borde få välja hur de vill arbeta. 

 

Analys av data med stöd av teori 

Att de anställda trivs så bra på företaget skulle kunna tolkas i ljuset av det Philipson 

(2011) benämner som ”horisontell konsonans” vilket betyder att det finns en 

överensstämmelse mellan de anställda. Om det fanns en stor heterogenitet i 

medarbetarvärderingarna är det snarare troligt att respondenterna hade trivts betydligt 

sämre. Vidare är det troligt att den ”vertikala konsonansen” som Philipson (2011) 

menar är den graden av överensstämmelse mellan medarbetarna och cheferna är stark 

då både respondenterna i enkätundersökningen och intervjupersonerna verkar trivas 

bra på företaget. Detta indikerar i sin tur att det på företaget finns en relativt stark 

intern företagskultur.  

 

Gällande huvudkontorets negativa inverkan i det dagliga arbetet kan det anas en vilja 

till förändring från de anställdas sida gällande den ”vertikala konsonansen” det vill 

säga den mellan chefer och medarbetarna. Det är tydligt att de anställda upplever sig 

för styrda från huvudkontoret i Asien vilket kan ses som ett hot mot företagskulturen 

och därmed Nordics EB. Rosethorn (2009) betonar vikten av att ett företag måste ha 

tillräckligt med information då de ämnar arbeta och utveckla det interna EB-arbetet. 

Just gällande huvudkontorets inverkan på de anställda och de krav som ställs därifrån 

är viktig information för Nordic att känna till för att EB-arbetet ska bedrivas på ett 

lyckosamt sätt. 

 

6.2.1 De anställdas beskrivning av Nordic med tre ord 

För att ge utrymme åt respondenternas egna reflektioner över Nordic som arbetsgivare 

ombads de i enkäten att beskriva Nordic som arbetsgivare med tre egna ord. Det 

vanligaste ordet som framkom var snabb/tempo som 28,2 % av de medverkande 

nämnde. Därefter nämndes innovativ (22,3 %), föränderlig (20 %), krävande (11,7 %) 

och generös (8,2 %). Andra ord som nämndes flertalet gånger var professionell (7 %), 

utmanande (7 %), stort (5,8 %), rolig (4,7 %), internationell (4,7 %), hierarkisk (4,7 

%), flexibel (4,7 %), bra (4,7 %) och ambitiös (4,7 %).  
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Figur 2. Stapeldiagram ”Nordic med tre ord topp 5” 

 

För att få en djupare förståelse för varför snabb och tempo var de ord som flest 

personer använde (24 personer) för att beskriva Nordic som arbetsgivare fick 

intervjupersonerna frågan om vad de trodde var en bidragande faktor till det. Den 

övergripande faktorn som alla intervjupersonerna nämnde var att Nordic är tempo och 

att det ligger i deras DNA. De intervjuade personerna menade att Nordic befinner sig i 

en snabb bransch och för att vara framgångsrika behöver även Nordic vara snabba. Så 

här beskriver en av intervjupersonerna det snabba tempot: 

IT- och telekomsektorn är extremt snabba branscher och det 

genomsyrar ju hela bolaget att man är väldigt så att säga, adaptiv eller 

att man har lätt att ta åt sig de här snabba förändringarna, och det är ju 

en nyckel till framgång helt klart att ha den här hastigheten och att 

också ha människor som orkar med det tempot. 

Och en annan beskriver den bakomliggande orsaken till det höga tempot på detta sätt: 

Vi måste alltid ligga i framkant och alltid förbättra oss annars kommer 

det vara någon annan konkurrent som går ifatt oss. Även fast vi är 

väldigt stora nu så har vi ändå kämparviljan att… aaa vi aldrig är 

nöjda utan vi vill alltid komma på nya idéer, nya sätt att göra saker på, 

bättre sätt att göra det på, nya funktioner i våra produkter. 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna uppfattade Nordic som en 

innovativ arbetsgivare, och innovativ var även det ordet som nämndes näst flest 

gånger i enkätundersökningen. Då intervjupersonerna tillfrågades varför de trodde att 

ordet ”innovativa” hade används frekvent i enkätundersökningen var det enhetliga 

svaret att det beror på Nordics produkter. Företaget är ett av världens största 

elektronikföretag och respondenterna ansåg att det då dels är viktigt att företaget 

kontinuerligt ligger i framkant vad gäller utveckling av nya produkter samt vågar att 

tänja på gränserna. Detta menade respondenterna resulterar i innovativa produkter och 

funktioner. Även på enkätfrågan ”Hur innovativt skulle du säga att Nordic är?” 

(Varav 1 = Inte alls innovativt, 5 = Mycket innovativt)” framkom att 44,3 % svarade 

mycket innovativt, det vill säga en 5:a och 47,7 % angav en 4. Ingen angav en 1, och 

svarsalternativ 2-3 hade totalt 8 % angivit.  
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Intervjupersonerna trodde att en bakomliggande faktor till att Nordic som arbetsgivare 

uppfattas som krävande av 11,7 % var på grund av att det ställs stora krav från 

huvudkontoret i Asien, det vill säga att allt som görs ska vara av bästa kvalité.  Målen 

som sätts upp från huvudkontoret är ofta väldigt högt satta vilket några respondenter 

ansåg vara en faktor som gör att anställda upplever Nordic som krävande. Att Nordic 

ofta driver flera projekt parallellt beskrevs även som en trolig anledning till varför 

många hade beskrivit Nordic som ”krävande”. Det fanns även en upplevelse att man 

som anställd i princip alltid skulle vara tillgänglig vilket några respondenter trodde 

hade en stressande effekt. Det fanns även en enhetlig syn på att det mesta inom 

företaget ska göras snabbt vilket respondenterna ansåg vara krävande.  Det som dock 

gick att urskilja var att det fanns en viss förståelse för att Nordic är krävande som 

organisation. Respondenterna lyfte fram att för att man som företag ska lyckas i 

branschen krävs det att man som anställd är beredd att arbeta hårt. Trots att krävande 

var ett ord som 11,7 % av de tillfrågade nämnde då de beskrev Nordic som 

arbetsgivare med egna ord så framkom det att de medverkande generellt trivs bra eller 

mycket bra med att arbeta på Nordic. Nordic som arbetsgivare är snabba med högt 

tempo, de är innovativa, föränderliga och även krävande.  

 

Analys av data med stöd av teori 

De ord som de anställda nämner då de ska beskriva Nordic som arbetsgivare kan ses 

som Nordics organisatoriska egenskaper, något som skulle kunna användas för att bli 

mer attraktiva externt på den svenska arbetsmarknaden (Gomes & Neves, 2010). 

Dessa organisatoriska egenskaper påverkar till stor sannolikhet de arbetssökande i 

valet om de ska söka ett arbete eller inte, och således är det något som är till fördel att 

skriva ut i annonser och på hemsidan (ibid.). Som Maxwell & Knox (2009) 

behandlade i sin artikel så var de attraktiva organisatoriska egenskaperna, enligt de 

anställda, olika i varje organisation. Det är därför viktigt att arbetsgivarna identifierat 

de egenskaper som de anställda anser vara det mest attraktiva i just deras 

organisation, för att på så sätt kunna använda dessa i EB-arbetet externt. Ett 

innovativt, snabbt företag med högt tempo och som är föränderliga i sitt sätt att arbeta 

skulle troligtvis lockat till sig just den person som passar bäst in på Nordic. Orden 

snabb/tempo, innovativ, föränderlig, krävande och generös, kan sägas utgöra en del av 

Nordics EB. Att Nordic som arbetsgivare uppfattas som krävande av 11,7 % av de 

medverkande är troligtvis inget man ska nämna i marknadsföringen av sig själva, utan 

snarare undersöka vad det är som gör att de uppfattas på det viset och hur det i sin tur 

påverkar Nordics interna EB. Barrow & Mosley (2005) skriver att termen varumärke 

tidigare primärt associerades med produkter och tjänster medan den idag beskriver allt 

som bär en specifik identitet. Enligt Keller et.al (2012) är ett varumärke ett namn, ett 

märke, en symbol, en design eller en kombination av dem som har för avsikt att 

identifiera ett företags produkter och tjänster och skilja dem från konkurrenternas. 

Alla de ord som förekom frekvent under beskrivningen av Nordic som företag kan 

därför sägas utgöra en beskrivning av dess identitet. 

 

6.2.2  Den typiske ”Nordic-anställde” 

De intervjuade personerna menar att den typiska Nordic-anställde har ett speciellt driv 

och strävar alltid efter att komma framåt. Han/hon klarar av hög arbetsbelastning, ger 

hundra procent och arbetar tills det är klart. En annan gemensam beskrivning av den 



 30 

typiska Nordic-anställde är att han/hon är engagerad i det den gör. Andra 

beskrivningar som framkom under intervjuerna var att den typiske Nordic-anställde är 

flexibel i sitt arbetssätt, positiv och ambitiös. Nedan följer ett citat ur en av 

intervjuerna:  

Jaa, det är ett ungt klimat, högt i tak, mycket ambitiösa, väldigt 

kompetenta, duktiga människor. Eh... många som har mycket driv 

och vill framåt, och jag tror väldigt många är väldigt passionerade 

och stolta över bolaget de jobbar på då. 

Uppfattningen gällande stoltheten överensstämmer i högsta grad med det resultat som 

framkom under enkätundersökningen. På frågan över hur stolta de anställda var över 

att ha Nordic som arbetsgivare svarade 45,9 % 5 på skalan 1-5, och lika stor 

procentandel svarade 4. 5,9 % svarade 3, endast 2,4 % svarade 2 och ingen angav 1. 

Det vill säga att 91,2 % uppgav 4-5 på skalan 1-5 över hur stolta de är över att vara 

Nordic-anställda.   

 

I enkätundersökningen tillfrågades de anställda vad de ansåg vara huvudmotivationen 

i deras dagliga arbete och av de 85 medverkande personerna så angav 49,4 % att det 

är arbetets innehåll som är huvudmotivationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av diagrammet ovan går det att urskilja att arbetets innehåll tillsammans med 

gemenskapen är de faktorer som kan sägas utgöra majoriteten av huvudmotivation 

hos de anställda. 8,2 % angav att det var en annan faktor som var huvudmotivationen 

och några exempel på vad som togs upp var ansvaret, resultatet, kunderna och flera 

kombinationer av de andra svarsalternativen. Även under intervjuerna nämndes det att 

de anställda trivs med att arbeta på Nordic och att arbetets innehåll är den största 

motivationsfaktorn bland de anställda kan sättas i relation den passion de anställda 

känner för sitt arbete. På frågan ”Hur passionerad är du i ditt dagliga arbete? (varav 

1=inte alls och 5=i allra högsta grad)” angav majoriteten en 4 över hur passionerade 

de är i sitt dagliga arbete (50,6 %). En lika stor del (24,7 %) angav att de i allra högsta 

grad känner sig passionerade i sitt dagliga arbete som alternativ 1-3 hade tillsammans. 

Figur 3. Stapeldiagram. Vad anser du är huvudmotivation i ditt dagliga arbete? 
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Sammanfattningsvis har samtliga enkätfrågor med svarsalternativ 1-5 till störst del 

besvarats med svarsalternativ 4 (Se bilaga 4 över fördelningen i svarsalternativen), 

med undantag för svaren över hur stolta respondenterna var över att ha Nordic som 

arbetsgivare där lika många hade angivit 4 som 5.  

 

Analys av data med stöd av teori 

Barrow & Mosley (2005) behandlar en studie gjord av NOP 2004 där det visade sig 

att 43 % av de medverkande ansåg att arbetets innehåll var huvudmotivationen på 

arbetsplatsen, och endast 14 % tyckte att lönen var den största motivationen. Gomes 

& Neves (2010) tar i sin artikel upp att tidigare forskning pekat ut aspekter som 

vidareutveckling, kompensation, möjligheter till avancemang och säkerhetspolicys är 

relaterade till att de arbetssökande gör en positiv bedömning av företaget. Maxwell & 

Knox (2009) pekar ut liknande faktorer som positiva organisatoriska egenskaper, det 

vill säga möjligheten till avancemang, det faktum att man har ett arbete och att 

företaget är framgångsrikt ur en extern synvinkel.  

 

Av diagrammet (figur 3) ovan går det att urskilja att arbetets innehåll tillsammans 

med gemenskapen är de faktorer som kan sägas utgöra majoriteten av 

huvudmotivation hos de anställda. Dessa punkter kan enligt Maxwell & Know (2009) 

ses som attraktiva organisatoriska egenskaper. Intressanta arbetsuppgifter och 

gemenskap bland kollegorna är något som de arbetssökande eftersöker hos en 

framtida arbetsgivare. 8,2 % angav att det var en annan faktor som var 

huvudmotivationen och några exempel på vad som togs upp var ansvaret, resultatet, 

kunderna och flera kombinationer av de andra svarsalternativen.  

 

6.3  Nordics värdeord 

På frågan om de medverkande kände till att Nordic har fem värdeord svarade 53 % att 

de kände till att de fanns medan 47 % inte kände till dem. Nordics fem värdeord 

(förträfflighet, människor, förändring, gemensam framgång och integritet) lanserades 

2004 och är globala värdeord för hela företaget. De kan sägas utgöra grunden i vad 

Nordic som företag anser vara eftersträvansvärt.  

 

De som hade vetskap om att Nordic har fem värdeord fick i nästkommande fråga 

berätta vilka de är. Av de 53 % som svarat att de visste att de fanns var det endast 25 

% som visste vad orden faktiskt var. Det betyder att av de 85 personerna som 

medverkade i enkätundersökningen var det endast 13 % som visste att Nordic har fem 

värdeord och kunde berätta vilka.  

 

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna vad de trodde var en bidragande faktor 

till att en så liten andel av de som deltog i enkäten som visste vilka värdeorden var. 

Respondenterna var överens om att anledningen var på grund av att orden inte 

kommuniceras i det dagliga arbetet. Det är inga ord chefer kommunicerar och pratar 

om med sina anställda. Respondenterna hade blivit exponerade för orden då de 

började på företaget men upplevde att det var den enda egentliga gången orden 

kommunicerades. Respondenterna trodde att orden fanns representerade på en tavla i 
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ett rum, men få kunde erinra sig vilket rum de fanns i. Följande citat ger en 

representativ bild av den uppfattning som råder kring värdeorden: 

De kommuniceras inte och de är inte tillgängliga. Du exponeras inte 

för de orden. Jag tror att de är på en tavla i något rum men det räcker 

inte. Du måste tjata in orden. De kommuniceras inte alls. Inga 

värdeord vi pratar om. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att nästan 50 % av de tillfrågade i 

enkätundersökningen inte vet om att Nordic har fem värdeord och endast drygt 10 % 

kan precisera vilka orden är.  

 

Analys av data med stöd av teori 

Philipson (2011) skriver att begreppet värde är vad en grupp, individ eller ett företag 

anser vara eftersträvansvärt. Nordics fem värdeord ”förträfflighet, medarbetare, 

förändring, gemensam framgång och integritet” kan därmed ses som vad Nordic anser 

utgöra kärnan av företaget. Grundvärdena i sig är tydliga vilket Philipson (2011) 

menar är ett centralt moment i ett värdegrundsarbete. Dock verkar värdegrunden 

sakna ett viktigt moment som kan vara en bidragande faktor till varför nästan hälften 

av respondenterna inte kände till dem: ett antal handlingsprinciper. Dessa 

handlingsprinciper kan enligt Philipson (2011) utgöras av normer eller 

handlingsregler. Handlingsregler betyder att det inom värdegrunden finns anvisningar 

för hur man bör agera inom ett företag medan normer syftar till vad som är önskvärt i 

särskilda situationer (ibid). Vad innebär det att företag står för en viss sak och hur 

uppnår man det som anställd?  Philipson (2011) skriver att värdegrunden ska visa de 

anställda i vilken riktning företaget ska utvecklas i och dit de anställda ska sträva. 

Dock verkar det finnas vissa brister gällande detta i ”översättandet” från ord till 

konkreta handlingsprinciper.  

 

Att handla utifrån värden betyder att man handlar etiskt och att man gör en distinktion 

mellan vad som är rätt och fel (Philipson 2011). Att en så pass liten del av de 

anställda på Nordic vet vilka värdeorden är, kan betyda att de inte har involverats i 

värdegrundsarbetet, något som är viktigt för att de ska få en vägledande funktion 

(ibid.). Trots att en så stor andel av de medverkande inte visste om vilka värdeorden 

var eller att de fanns känner majoriteten av de tillfrågade i enkätundersökningen att de 

kan identifiera sig med Nordic. Detta går att analysera i ljuset av det som Gonzalez & 

Chakraborty (2012) benämner som organsationsidentitet. De skriver att anställda 

upplever ett företags identitet genom bland annat mål, kompensationer och 

värderingar som är kännetecknande för organisationen. Värderingar utgör således en 

stor identitetsfaktor vilket gör att man som forskare kan ställa sig undrande till om det 

ändå kanske finns en stark värdegrund på företaget, trots att många anställda inte 

känner till värdeorden. 
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7. Diskussion 
Denna uppsats ämnar besvara forskningsfrågorna ”Hur skiljer sig eller 

överensstämmer Nordics önskade EB enligt företagets Brand Ideals åt i förhållande 

till den interna uppfattningen, bland personalen?” och ”Hur ska företaget arbeta för att 

nå enighet mellan dessa, eventuellt, olika perspektiv?”. Resultatet som redovisats 

ovan kommer i följande avsnitt sättas i relation till företagets nyligen framarbetade 

Brand Ideals. Nedan följer en presentation av Nordics Brand Ideals, sedan följer svar 

på våra två forskningsfrågor baserat på tidigare genomförda analyser i resultatdelen. 

Slutligen ges en avslutande reflektion samt förslag till vidare forskning.  

 

Som vi nämnde i avsnittet ”Nordics bakgrund och problematik” är Nordics ledord för 

deras nya Brand Ideals, både internt och externt ”accelerera nya möjligheter & 

upptäckter”. Nordics Brand Ideals ska beskriva vilka Nordic är (ostoppbara 

upptäckare), vad de gör (innovation för alla) och varför de gör det (för att skapa 

möjligheter) och fokuserar mycket på den enskilde anställde, det är hos den anställde 

som de nya upptäckterna sker. Det är den anställde som driver innovationen framåt 

och som ska leva varumärket varje dag. Enligt Nordics nya Brand Ideals är det rätta 

sättet att arbeta på inom Nordic att vara säker på det man gör och tro att allt är 

möjligt, påskynda upptäckter i det dagliga arbetet, vara passionerad i arbetet och 

fokusera på konsumenterna. 

 

 

Forskningsfråga 1. Hur skiljer sig eller överensstämmer Nordics 

önskade EB enligt företagets Brand Ideals åt i förhållande till 

den interna uppfattningen, bland personalen?  

Av Nordics nya Brand Ideals framgår det att de som arbetar på Nordic ska leva 

varumärket varje dag.  För att man som anställd ska kunna göra det krävs det att man 

kan identifiera sig med varumärket i fråga. Detta kunde de medverkande i allra högsta 

grad göra (74.4 % fyllde i antingen svarsalternativ 4 eller 5 på frågan ifall de känner 

att de kan identifiera sig med Nordic). Resultatet kan vara ett uttryck för att den 

interna uppfattningen överensstämmer med Nordics önskade EB. Om vi ställer den 

höga andelen som känner att de kan identifiera sig med Nordic i relation till hur få 

som faktiskt hade kännedom om värdeorden (som i sig borde utgöra en viktig del av 

Nordics EB) kan man som forskare dock undra vad det är en så stor andel ändå 

känner att de identifiera sig med, det vill säga om de identifierar sig med de värdeord 

som Nordic själv vill stå för eller om de identifierar sig med något annat.  Värdeord är 

till för att de anställda ska veta vad de ska knyta an till, veta vad som är ”vi” för att på 

så sätt kunna konkretisera vad som är ”de andra”.  Att 47 % av de anställda som 

medverkade i undersökningen över huvud taget inte vet att de finns, kan ses som ett 

misslyckande i värdegrundsarbetet.  Särskilt om resultatet ställs i relation till det 

faktum att urvalet var positivt, det vill säga att de som medverkande i undersökningen 

generellt sett trivs väldigt bra på företaget och känner att de kan identifiera sig med 

Nordic. Att så pass få ändå kände till att de de facto existerar (och har gjort så i åtta 

år) gör att vi undrar hur pass väl de anställda som medverkade i undersökningen 

egentligen kan identifiera sig med Nordic och primärt då vad det är de identifierar sig 

med och på så sätt också ifall de verkligen kan leva varumärket.  
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Då vi bad respondenterna i enkätundersökningen beskriva Nordic med tre ord var 

snabb/tempo, innovativ, föränderlig och krävande de ord som förekom flest gånger 

(snabb/tempo 28, 2 %, innovativ 22,3 %, föränderlig 20 %, krävande 11,7 %). Både 

snabb/tempo och innovativ kan ställas i relation till Nordics nya ledord – ”accelerera 

nya möjligheter & upptäckter”. Vi uppfattar ledordet som att Nordic vill ta upptäckter 

och möjligheter till en ny och ”högre nivå”. För att detta ska kunna ske krävs det ett 

snabbare tillvägagångssätt för att kunna driva innovationen framåt. Att de som 

medverkande i undersökningen uppfattar Nordic som ett innovativt företag råder det 

ingen tvekan om. Av enkätundersökningen framkom det att 44,3 % anser att Nordic är 

ett mycket innovativt företag (5:a) och 47, 7 % angav en 4:a. Svarsalternativ 2-3 

angavs totalt av 8 %. Även under intervjuerna användes ordet innovativt frekvent då 

respondenterna beskrev Nordic som arbetsgivare. Av både enkätsvaren och 

intervjusvaren går det att urskilja att de flesta anställda i undersökningen är mycket 

stolta över att arbeta på Nordic och utifrån intervjuerna har vi fått det verifierat att en 

stor del av stoltheten har att göra med att företaget är väldigt innovativt, de ligger 

ständigt i framkant gällande producerandet av nya produkter. Det överensstämmer i 

allra högsta grad med Nordics bild av sig själv. Innovativ är ett ord som Nordic i 

synnerhet vill förknippas med vilket framgår av Brand Ideals där det är de anställda 

som ”ska driva innovationen framåt”.  

 

Det framgår även av Nordics Brand Ideals att de vill att de anställda ska tro på det de 

gör och känna att allt är möjligt då det är hos den anställde som de nya upptäckterna 

sker. Under intervjuerna framkom att utmaningarna och förändringarna är stora, något 

som enligt intervjupersonerna är drivkrafter i det dagliga arbetet och i 

enkätundersökningen framkom att 79,4 % angav alternativ 4-5 på frågan ifall de 

uppfattar att “anything is possible” på Nordic. Således överensstämmer Nordics nya 

Brand Ideals med de medverkandes uppfattning om huruvida allt är möjligt i det 

dagliga arbetet.  

 

På frågan vad de anställda anser är huvudmotivationen i det dagliga arbetet angav 

49,4 % arbetets innehåll.  Detta kan ställas i relation till att snabb/tempo var det ord 

som förekom flest gånger i beskrivningen av Nordic. Trots att de anställda som 

medverkade i undersökningen känner att det arbete som de utför ska utföras på ett 

snabbt sätt känner de ändå att arbetets innehåll är så pass kvalitativt att de anser det 

vara huvudmotivationen.  Att 49,4 % anser att arbetets innehåll är huvudmotivationen 

i deras dagliga arbete kan sättas i relation till passionen de anställda känner för 

arbetet. På frågan ”Hur passionerad är du i ditt dagliga arbete? (varav 1=inte alls och 

5=i allra högsta grad)” svarade majoriteten (50,6 %) en 4, och lika många svarade 

alternativ 5 som 1-3 hade tillsammans (24,7 %). Att flest av de medverkande anser att 

arbetets innehåll är huvudmotivationen och att flest svarat alternativ 4 över hur 

passionerade de är i sitt dagliga arbete överensstämmer med Nordics Brand Ideals där 

det rätta sättet att arbeta på inom Nordic bland annat är att vara passionerad i arbetet, 

och därmed kan den interna uppfattningen sägas överensstämma med Nordics 

önskade EB.  

 

I Nordics nya Brand Ideals nämns även att man som anställd ska påskynda upptäckter 

i det dagliga arbetet, något som kan sättas i relation till vad som framkom gällande 

uppfattningen om att Nordic som arbetsgivare är både krävande och snabb/tempo. Att 

de anställda alltid ska påskynda upptäckter i det dagliga arbetet kan vara en 
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bakomliggande orsak till varför snabb/tempo och krävande var två ord som nämndes 

flertalet gånger. Under intervjuerna framkom att intervjupersonerna trodde att de 

bakomliggande orsakerna till att krävande var ett ord som framkom var de höga 

kraven från Asien, att flera projekt drivs parallellt, upplevelsen av att man alltid skulle 

vara tillgänglig och att det finns en enhetlig syn på att allting ska göras snabbt. Den 

bakomliggande orsaken till att det är såhär är den rådande företagskulturen på Nordic 

där de anställda hela tiden påskyndar upptäckter i det dagliga arbetet, och således kan 

man även dra slutsatsen att Nordics önskade EB överensstämmer med den interna 

uppfattningen.  

 

Nordics Brand Ideals överensstämmer till allra största del med de medverkandes 

uppfattning om företaget. De anställda i undersökningen är stolta över att arbeta på 

Nordic, som de upplever som en mycket innovativ arbetsgivare vilket 

överensstämmer med Nordics bild av sig själv som en arbetsgivare där det är de 

anställda som ”ska driva innovationen framåt”. Visserligen nämndes att Nordic som 

arbetsgivare är krävande och att det ställs stora krav från huvudkontoret i Asien vilket 

ofta innebär fördröjningar i arbetsprocesserna. Dock verkar det finnas ett visst 

överseende från de medverkandes sida gällande huvudkontorets krav, det är inte det 

som ”är” Nordic. De anställda upplever Nordic som ett företag där allt är möjligt och 

där arbetets innehåll är den största huvudmotivationen. De anställda som medverkade 

i undersökningen är passionerade och upplever Nordic som ett snabbt och 

händelserikt företag. Att så få hade kunskap om att Nordic har fem värdeord och än 

färre kunde precisera vilka dessa var gör dock att vi undrar vad det är de medverkande 

ändå känner att de så starkt kan identifiera sig med. Identifierar de sig med de 

värdeord som Nordic själv vill stå för eller identifierar de sig med något annat? Om vi 

försöker tolka orden och läsa mellan raderna vad de anställda har svarat utifrån 

enkäten samt under intervjuerna går det att urskilja att de anställda ändå delar Nordics 

syn på sig själv gällande de fem värdeorden, även om de inte kunde konkretisera 

dessa. Sammanfattningsvis går det att utifrån de nyligen framtagna Brand Ideals att 

konstatera att de anställda som medverkade i undersökningen till allra största del 

verkar ha ”förkroppsligat” det Nordic vill stå för och därmed överensstämmer Nordics 

önskade EB med den interna uppfattningen.  

 

 

Forskningsfråga 2. ”Hur ska företaget arbeta för att nå enighet 

mellan dessa, eventuellt, olika perspektiv? 

Enligt intervjupersonerna så var den största anledningen till varför värdeorden inte var 

mer förankrade i Nordics svenska del av organisation att de inte kommuniceras 

dagligen. Vi som forskare ställer oss dock undrande till om det kan vara så att de 

anställda på Nordic i Sverige inte kan relatera till dessa värdeord, eller om det endast 

handlar om ett dåligt eller obefintligt värdegrundsarbete. Då det asiatiska 

huvudkontorets inverkan enligt intervjupersonerna i många avseenden är negativ och 

svår att förstå på grund av kulturella skillnader ställer vi oss undrande om det vore ett 

alternativ att ha de fem värdeorden (förträfflighet, människor, förändring, gemensam 

framgång och integritet) som organisationsspecifika värdeord och utöver dem 

utveckla ett antal nya värdeord som är specifika för den nordiska delen av Nordic och 

deras sätt att arbeta. På så sätt hade det kunnat bli lättare för de anställda att relatera 

till dem.  
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Nordics nya Brand Ideals ska implementeras i organisationen och användas både 

internt och externt. Vi ställer oss dock undrande till vad det är som ska göras 

annorlunda med implementeringen av deras nya Brand Ideals i förhållande till 

implementeringen av värdeorden. För att undgå att deras nya Brand Ideals bara blir 

tomma ord som, liksom värdeorden, ”står skrivna på en tavla i något rum” krävs det 

att det upprättas konkreta handlingsregler som kan ge de anställda en inblick i vad 

Brand Ideals innebär i praktiken. Att det till allra största del verkar råda en 

samstämmighet mellan Nordics önskade EB och de anställdas uppfattning om Nordic 

verkar vara mer av en tillfällighet än som en konsekvens av ett ihärdigt och effektivt 

branding-arbete. Vi tror att det är av största vikt att medarbetarna involveras i 

implementeringsprocessen och därmed känner att de är subjekt och på så sätt inte bara 

blir tilldelade ett dokument där det framgår att ”det här är Nordic”.  

 

Kritisk granskning och förslag till vidare forskning 

I vår enkätundersökning var deltagandet lågt vilket gör att vårt resultat har låg 

reliabilitet något som gör att vi ställer oss undrande till om det var så att endast de 

som trivdes på Nordic deltog i undersökningen (och därmed också i intervjuerna). Det 

här är något vi är medvetna om och vi kan inte generalisera vårt resultat varken till en 

större population eller till de anställda på Nordic. För att få en högre svarsfrekvens 

hade vi fysiskt kunna dela ut enkäterna och därmed hade vi antagligen täckt in de 

anställda som eventuellt trivs mindre bra på Nordic och därmed hade också vårt 

resultat blivit mer tillförlitligt (då vi antagligen fått ett lägre bortfall). 

 

Det går vidare att diskutera huruvida vi lät oss styras av de resultat vi fick fram av 

enkäten. Till viss del utformade vi intervjuguiden efter enkätsvaren så på ett sätt kan 

man kanske hävda att vi styrde intervjupersonerna. Ett alternativ hade varit om vi 

hade genomfört intervjuerna och enkätundersökningen parallellt för att på så sätt 

undvika att styra intervjupersonerna i någon riktning.  

 

Något som skulle vara intressant för framtida forskning är att undersöka vad anställda 

på Nordic, men även arbetstagare på andra företag, primärt identifierar sig med, det 

vill säga vad de anser är de viktigaste beståndsdelarna av ett företags EB, vad det är 

de knyter an till. Det skulle även vara intressant att göra om samma studie på Nordic, 

men då försöka få en högre svarsfrekvens för att på så sätt se ifall samma svar skulle 

framkommit. På så sätt hade undersökningen kunnat generaliseras och djupare 

slutsatser hade kunnat tas.  

 

Den här uppsatsen är skriven vid pedagogiska institutionen och ur ett pedagogiskt 

perspektiv bidrar den med ökad kunskap kring vikten av samspelet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och hur man på ett pedagogiskt sätt kan uppnå enighet 

mellan de, eventuellt, olika perspektiven. Pedagogik bygger, enligt oss, på förmågan 

att sätta sig in i motpartens situation och förmågan att förstå dennes livsvärld. En 

anpassad kommunikation anser vi utgör grundstenen i ett pedagogiskt arbete, till 

exempel då en arbetsgivare implementerar förändringar av olika slag. Det räcker inte 

att som arbetsgivare tänka att de anställda från ena dagen till den andra ska ändra 

uppfattning om något. Det krävs ett långt och ihärdigt arbete för att en 

implementering ska kunna ske på ett lyckosamt sätt.   
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Bilaga 1. Mail till de anställda 

Hej, 

 

Vi heter Kajsa Leander och Maria Johannesson och vi skriver just nu vår C-uppsats 

på Pedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet. Vår uppsats handlar om 

employer branding och vårt syfte är att undersöka det interna employer brandet på 

Nordic, det vill säga det interna "arbetsgivarvarumärket", något som vi finner mycket 

intressant.  

 

Vi är därmed intresserade av att veta hur du uppfattar din arbetssituation och Nordic 

som arbetsgivare och skulle därför uppskatta om du tog dig tid att besvara 

medföljande enkät. Enkäten består av 14 kortare frågor och tar max 3 minuter att 

besvara.  

 

Du är självklart anonym och svaren vi samlar in kommer att användas för att 

undersöka hur väl Nordics önskade employer brand överensstämmer med hur du som 

anställd uppfattar Nordic. Vår förhoppning är därför att både du som anställd och 

Nordic som arbetsgivare kan dra nytta av att vårt arbete! 

 

Vi önskar ditt svar senast onsdag den 12 december kl. 12.00. 

  

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Vänligen, 

Kajsa Leander (kajsaleander@hotmail.com) och Maria Johannesson 

(maria.johannesson@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kajsaleander@hotmail.com
mailto:maria.johannesson@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjumall 

PRESENTATION AV UPPSATSEN 

 

- Uppsatsen och dess syfte (Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vad Nordic 

behöver göra för att uppnå enighet mellan hur företaget vill att deras EB ska uppfattas 

och hur det i verkligheten faktiskt uppfattas bland de internt anställda.) 

 

- Kortfattat om employer branding om begrepp (Employer branding kan definieras 

som det arbete ett företag utför för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att på 

så sätt bli mer attraktiva som arbetsgivare på arbetsmarknaden. EB-arbetet kan 

bedrivas både internt och externt, för att å ena sidan attrahera och locka till sig nya 

potentiella arbetstagare och för att å andra sidan behålla de befintligt anställda.) 

 

- Berätta vad intervjun ska användas till. (Vi kommer att analysera de svar vi får in 

både från enkäten och intervjuerna för att se hur den interna uppfattningen 

överensstämmer med Nordics nyligen framtagna Brand Ideals.)   

                  

- Berätta om anonymiteten/konfidentialiteten (både enkäten och intervjun är 

anonym och trots att vi vet vad du heter, så kommer vi behandla det med 

konfidentialitet. Du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun. Vi kommer 

spela in detta samtal för att vi ska kunna transkribera intervjun, känns det okej för 

dig?) 

 

FRÅGOR 

- Vad är en bra arbetsplats för dig? 

- Hur skulle du saga att man som ett företag ska ta hand om sina anställda?  

- Hur är det att arbeta på Nordic? 

- Vad skulle Nordic som arbetsgivare kunna göra annorlunda enligt dig? 

- Hur skulle du beskriva den typiska ”Nordic-anställde”? 

 

UTIFRÅN ENKÄTEN 

- Utifrån enkäten så är det endast 13 % som känner till att Nordic har fem värdeord och 

vad de faktiskt är, vad tror du är en bidragande faktor till att så pass liten andel av de 

medverkande känner till dem? 

 

- 24 personer beskrev Nordic som arbetsgivare som ”snabba och tempo”, vad tror du är 

en bidragande faktor till det? 

 

- 19 personer skrev Nordic som arbetsgivare som innovativa, vad tror du är en 

bidragande faktor till det? 

 

- 10 personer krävande, varför? 
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Bilaga 3. Enkäten 
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Bilaga 4. Cirkeldiagram över 

fördelningen av svarsalternativen 1-5 
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