
 

 

 

EMPLOYER BRANDING 

Framgångsrikt arbete med arbetsgivarvarumärket enligt konsulter och 

anställdas upplevelser av ett företagets arbetsgivarvarumärke 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Larsson & Olof Nilsson Heijer 

 

 

 

 

Handledare: Charlotte Alm 

C-UPPSATS, PSYKOLOGI III – VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING , VT 2014  

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN



EMPLOYER BRANDING 

FRAMGÅNGSRIKT ARBETE MED ARBETSGIVARVARUMÄRKET ENLIGT KONSULTER OCH 

ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV ETT FÖRETAGS ARBETSGIVARVARUMÄRKE 
 

Erik Larsson och Olof Nilsson Heijer 
 
 

Allt fler företag använder sig av employer branding för att skapa 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden, vilket beskrivs som hur ett företag 

arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket innebär de 

uppfattningar och associationer som nuvarande och potentiella 

medarbetare har av en arbetsgivare. Ett begrepp som kan kopplas ihop 

med employer branding är det psykologiska kontraktet, vilket kan förstås 

som uppfattningen om ömsesidiga åtaganden mellan individen och 

företaget. Denna uppsats är indelad i två delar varav Studie 1 handlar om 

vad som kännetecknar framgångsrikt employer branding, medan Studie 2 

berör arbetsgivarvarumärket och psykologiska kontraktet. 

Datainsamlingsmetoderna som användes var fokusgrupper och semi-

strukturerade intervjuer. Deltagarna i Studie 1 var konsulter som arbetar 

med employer branding, i Studie 2 bestod deltagarna av medarbetare och 

chefer på ett telekomföretag. Resultatet som erhölls i Studie 1 var att “rätt 

person på rätt plats” och ärlighet är två stora faktorer i ett framgångsrikt 

employer branding. Resultatet från Studie 2 betonade vikten av att sätta 

rätt förväntningar samt att kulturen utgör en stor del av 

arbetsgivarvarumärket. Diskussionen tog bland annat upp att god 

kommunikation är nyckeln till att skapa ett gott förhållande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. 
 

Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärket, psykologiska kontraktet 
 
 

Allt fler företag börjar få upp ögonen för “employer branding” som ett sätt att skapa sig 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden (Doole & Lowe, 2008). Begreppet employer branding kan 

förklaras som hur ett företag arbetar med sitt nuvarande arbetsgivarvarumärke samt utvecklar det 

till någonting mer konkurrenskraftigt. Arbetsgivarvarumärket kan i sin tur beskrivas som de 

uppfattningar och associationer som såväl nuvarande som potentiella eller blivande medarbetare 

har i förhållande till en arbetsgivare. En definition på ett arbetsgivarvarumärke är; “the 

differentiation of a firms’ characteristics as an employer from those of its competitors. The 

employment brand highlights the unique aspects of the firm’s employment offerings or 

environment” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502). Företag använder sig av employer branding för 

att attrahera nya medarbetare och samtidigt se till att nuvarande anställa är engagerade i och trivs 

med den kultur och strategi som är aktuell på arbetsplatsen. Arbetsgivare som lyckas skapa en 

bild av en god arbetsplats genom att kommunicera ut sina styrkor såväl inom som utanför 

organisationen, har större chans att attrahera och behålla de största talangerna (Figurska & 

Matuska, 2013). I arbetet med arbetsgivarvarumärket är en viktig aspekt kommunikationen, som 

skapar och upprätthåller anställdas relation till organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Kommunikationen är en av grundpelarna för att bli framgångsrik med sitt varumärke som 
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arbetsgivare. Öppenhet och transparans mot sina nuvarande och potentiella medarbetare är av stor 

vikt för att uppnå ett framgångsrikt employer branding (Parment & Dyhre, 2013).  
 

Ett begrepp som kan kopplas ihop med employer branding är det psykologiska kontraktet, vilket 

kan förstås som uppfattningen om ömsesidiga åtaganden mellan individen och företaget 

(Rousseau, 1989). Det handlar om delade förväntningar, synsätt, och informella skyldigheter 

mellan arbetsgivaren och dess medarbetare. Kopplingen mellan employer branding och det 

psykologiska kontraktet är förankrat i erkännandet av ett psykologiskt kontrakt mellan 

arbetstagaren och organisationen (Cullinane & Dundon, 2006). Detta möjliggör en länk mellan 

arbetsgivarvarumärket och det psykologiska kontraktet då kontraktet kan baseras på 

arbetstagarens förväntningar gentemot organisationen och det som erbjuds av den. Detta betonar 

kommunikation som en viktig faktor i att bygga relationer till medarbetare, såväl internt som 

externt och därmed påverka det psykologiska kontraktet. 
 

En organisations arbetsgivarvarumärke som kommuniceras ut till potentiella medarbetare, hjälper 

till att forma förväntningar och löften gentemot ett anställningsförhållande med organisationen, 

och därmed de grundläggande övertygelser som skapar det psykologiska kontraktet (Burke et al., 

2011; Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Burke (2011) kommer en potentiell medarbetare att 

forma det psykologiskt kontraktet och sina förväntningar utifrån organisationens 

arbetsgivarvarumärke. 
 

Uppsatsens disposition 

Då denna uppsats kommer att behandla två olika studier, kommer den att delas upp på följande 

vis: Uppsatsen inleds med en övergripande inledning, därefter följer en gemensam del kring teori 

och tidigare forskning eftersom de två studierna ligger inom samma ämnesområde. Därefter följer 

våra två studier (Studie 1 - Vad som kännetecknar framgångsrikt employer branding ur 

konsulters perspektiv, Studie 2 - Medarbetare och chefers upplevelser av arbetsgivarvarumärket 

och det psykologiska kontraktet) med en kort introduktion och bakgrund, syfte och frågeställning, 

metod, resultat samt en diskussion. Avslutningsvis kopplas de två studierna ihop i en gemensam 

diskussion i slutet av uppsatsen. 
 
 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Employer branding 

Employer branding är ett begrepp som skapar ringar på vattnet bland arbetsgivare. Det har 

kommit att bli ett begrepp som allt fler arbetsgivare idag försöker använda sig av på ett bra sätt, 

för att således göra sig mer populär som arbetsgivare. Employer branding, som kan översättas till 

arbetet med arbetsgivarens varumärke, är ett relativt nytt begrepp som än idag inte har en helt 

klar definition som det råder full konsensus kring. Under 1996 publicerades den första 

vetenskapliga artikeln om employer branding, där författarna förklarade begreppet såhär “... the 

package of functional, economical and psychological benefits provided by employment, and 

identified with the employing company” (Barrow & Ambler, 1996, s. 187). Med andra ord vilka 

förmåner som en anställning på en given arbetsplats innebär. Kort därefter förklarade Kotler 

(1996) att det handlar om att identifiera och skapa ett företags varumärkesbudskap och 

implementera detta i strategin för att behålla och rekrytera medarbetare. Fler har försökt sig på att 

förfina och konkretisera Barrow och Amblers beskrivning. Branham (2000) beskrev det senare 

såhär; “Applying traditional marketing principles to achieving the status of Employer of 
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Choice…. The process of placing an image of being, a great place to work, in the mind of the 

targeted candidate pool” (s. 18). Detta kan förklaras som att sprida budskapet om att det är en bra 

plats att arbeta på, till rätt målgrupp av potentiella medarbetare. 
 

Långsamt har begreppet employer branding erhållit betydelsen att olika kandidater passar för 

olika företag. Varje arbetsplats har sin unika kultur och sätt att vara på, vilket bör avspeglas utåt 

för att rätt individer ska lockas att arbeta där. När en arbetsgivare lockar till sig fel personer 

genom att exempelvis använda sig av överdrivet positiva värderingar som inte överensstämmer 

med företagets, blir risken att det blir en kortvarig anställning med en individ som inte delar 

företagets värderingar och därmed blir mindre hängiven (Cable, Aiman-Smith, Mulvey, & 

Edwards, 2000). Vissa personer söker sig till företag då de attraheras av dess produkter eller 

tjänster och vill vara en del av varumärket. Genom employer branding ges företagen möjligheten 

att kommunicera hur de är som arbetsgivare och vilka värderingar som finns på företaget. För att 

få rätt person på rätt plats bör arbetsgivaren vara tydlig i sitt budskap gentemot potentiella 

medarbetare (Cable et al., 2000). Medarbetare har en stor roll i varumärkesbyggandet, då rätt 

medarbetare kan stärka arbetsgivarvarumärket medan fel medarbetare istället kan försvaga 

varumärket (Harris & de Chernatony, 2001).  
 

En av Coca-Cola’s tidigare chefer förklarade vikten av att i första hand sälja in företagets 

varumärke till sina medarbetare, innan det går att rikta sig mot konsumenterna; “Before you can 

even think of selling your brand to consumers, you have to sell it to your employees” (Zyman 

2002, s. 204).  
 

Under år 2002 började en differentiering kring employer branding skapas, där en delning kring 

internt och externt employer branding uttryckte sig. Medan extern employer branding riktar sig 

mot potentiella medarbetare, handlar intern employer branding främst om tre saker: Dels att 

kommunicera ut varumärket på ett effektivt sätt till medarbetarna; förklara vikten av det och dess 

värde; samt att framgångsrikt sammankoppla varje jobb inom organisationen för att kunna 

leverera själva kärnan av varumärket (Bergstrom, Bumenthal & Crothers, 2002). Det är viktigt att 

skapa ett starkt internt employer branding genom att kommunicera sitt budskap till medarbetarna, 

och därmed skapa en koppling mellan medarbetarna och arbetsgivarvarumärket. Genom att lägga 

fokus på att det interna employer branding arbetet och förstå sina nuvarande arbetare inom 

företaget, skapas en närvaro och ett samförstånd mellan arbetsgivare och medarbetare (Bergstrom 

et al., 2002). Vidare bidrog Lloyd (2002) med en definition på employer branding som “the sum 

of a company’s efforts to communicate to existing and prospective staff that it is a desirable place 

to work” (s. 65), vilket kan förstås som ett företags sätt att kommunicera ut mot nuvarande och 

potentiella medarbetare vilken attraktiv arbetsplats det är. 
 

Fram till 2003 låg fokus på att identifiera, förstå och förmedla kärnan i företaget såväl utåt som 

inåt, först vid den tidpunkten framkom att det även är viktigt att differentiera sig, att sticka ut och 

vara annorlunda (Sparrow & Cooper, 2003). Arbetet kring att differentiera sig som arbetsgivare 

fortsatte genom att Backhaus och Tikoo (2004) gjorde en ny tolkning på employer branding som 

idag är en väl använd definition: “The employment brand highlights the unique aspects of the 

firm’s employment offerings or environment” (s. 502). Denna definition kan tolkas som att 

arbetsgivarvarumärket betonar det som gör anställningen hos ett företag unikt. I sin artikel 

kommer författarna även fram till att företag har problem med att differentiera sig från sina 

konkurrenter. En förklaring till detta kan vara internationella företag som har svårt att skapa ett 
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budskap och avgöra i vilken omfattning det går att standardisera för olika marknader (Brewster, 

Sparrow & Harris, 2005). Dock är det viktigt i den globala världen där många företag numera är 

kunskapsbaserade och behöver talanger för att överleva konkurrensen, att skapa en differentiering 

gentemot sina konkurrenter (Knox & Freeman, 2006).  
 

När arbetsgivaren skapar en enighet och ett tydligt budskap och integrerar detta i organisationens 

identitet har Mosley (2007) sett att detta skapar en mer engagerad personal som ger positiv 

service gentemot kunden. Organisationens kärna med värderingar och typiska drag finns hos 

medarbetarna och är en kollektivt delad uppfattning hos alla inom ett företag (Hatch & Schultz, 

2007). Effekten av ett aktivt och välplanerat employer brand som är verklighetsförankrat i 

organisationens kärna ger effekter på många led. Nyanställda som fått en felaktig bild visar sig 

inte stanna kvar särskilt länge (Moroko & Uncles, 2008). 
 

Genom att skapa välbefinnande hos medarbetare och få dem att trivas i sin anställning, kan det 

leda till att de går utanför arbetsplatsen och pratar om företaget samt dess produkter eller tjänster 

på ett positivt sätt, och därmed kan ses som ambassadörer för arbetsgivaren (Maxwell & Knox, 

2009). Vid 2009 var begreppet employer branding tämligen vedertaget hos många organisationer 

i USA. Maxwell och Knox gjorde då en studie inom ett antal organisationer och ett av de 

viktigaste resultaten som belystes var att många arbetsgivare är ovetande om vad som gör 

organisationens nuvarande employer brand attraktivt för sina nuvarande medarbetare. Detta kan 

förstås i den meningen att många ser employer branding enbart till den externa funktionen för att 

locka till sig talanger och kompetenta medarbetare.  
 

Genom att lägga fokus på den interna aspekten ökar medarbetarnas lojalitet till företaget (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010). Dock kvarstår detta glapp mellan organisationers interna arbete och 

externa arbete i den utsträckning då det i många organisationer är svårt att fördela eller samarbeta 

kring arbetet över employer branding mellan personalavdelningen, marknad och kommunikation 

(Foster, Punjaisri & Cheng, 2010).  
 

En stor fråga är om det finns en möjlighet att anpassa sitt employer brand för olika länder och 

marknader. Christiaans (2012) gjorde i sin avhandling en stor undersökning på studenter i flera 

delar av världen, där ett av resultaten visade på att nationell kultur och ekonomisk utveckling hos 

studenter påverkar deras upplevelse av vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare. 
 

För att summera ihop employer branding och dess bana, började det som ett paraplybegrepp 

genom att förtydliga budskapet om vad en organisation har att erbjuda (Barrow & Ambler, 1996). 

Därefter avgrenade sig begreppet åt olika håll, vilket uppdelningen av externt och internt 

employer branding är ett exempel på (Bergstrom, Bumenthal & Crothers, 2002; Branham, 2000). 

Trots att employer branding har funnits som en teori i nu 18 år var det först 2005, nio år efter 

Barrow och Ambler myntade begreppet, som den första konferensen kring det interna employer 

brandet hölls (Berthon, Ewing, & Hah, 2005). Även idag är den vetenskapliga litteraturen kring 

employer branding relativt tunn, medan fältet i management böcker kring ämnet har utvecklats på 

senare år (Christiaans, 2012). Tyvärr kvarstår fortfarande problemet kring att företag inte riktigt 

klarar av att differentiera sig och skapa och behålla en unik ställning på marknaden (Backhaus 

2004; Christiaans, 2012). Differentieringen är viktig för att få tag på de bästa talangerna och 

överleva kriget på den globala markanden (Elving, 2005), vilket blir en mer och mer avgörande 

konkurrensfaktor för företag idag (Christiaans, 2012). En nyckel till problematiken kring att 
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hantera sitt employer branding är att se till att förväntningarna överensstämmer med verkligheten 

över hur det faktiskt är i organisationen (Uma, Shruthi, & Gaikwad, 2013). Genom ett lyckat 

employer branding där arbetsgivaren kommunicerar sina styrkor såväl inåt som utåt, attraheras 

rätt personal och talangerna behålls internt (Figurska & Matuska, 2013). 
 

Hädanefter kommer employer branding att tolkas och förstås enligt Backhaus och Tikoos (2004) 

definition; “The employment brand highlights the unique aspects of the firm’s employment 

offerings or environment” (s. 502). För att den beskriver och förklarar vikten av att ta fram det 

unika i organisationens erbjudanden och miljö samt förvalta detta i ett budskap. 
 

Psykologiska kontraktet i relation till employer branding 

Det psykologiska kontraktet har en mängd olika definitioner, varav en av de mest vedertagna och 

ofta citerad inom forskningen är “an individual’s beliefs regarding the terms and conditions of a 

reciprocal exchange agreement between the focal person and another party” (Rousseau, 1989, s. 

123). Där det psykologiska kontraktet ses som individens subjektiva uppfattning av ömsesidiga 

löften mellan sig själv och arbetsgivaren (Conway & Briner, 2005). 
 

Förutom Rousseaus närmast vedertagna definition finns det även några andra tolkningar, varav de 

har olika perspektiv på det psykologiska kontraktet; där vissa lägger vikt vid att se de 

underförstådda skyldigheterna i kontraktet, andra betonar vikten av att det är viktigt att förstå 

människors förväntningar i en anställning och ett tredje perspektiv är att det är en ömsesidig 

balans mellan båda involverade parter (Cullinane & Dundon, 2006). 
 

I ett employer branding kontext har konceptet använts för att belysa den ömsesidiga relationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Där arbetstagarna ger kunskap och prestation i utbyte mot 

att arbetsgivaren ger utveckling och förmåner, som i sitt andra led skapar karriärmöjligheter och 

personlig utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004). Sedan är det upp till arbetsgivaren att 

kommunicera ut till arbetstagare, potentiella och nuvarande, för att förväntningarna ska bli 

realistiska och trovärdiga, vilket leder till att det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare uppfylls (Backhaus & Tikoo, 2004). När det psykologiska kontraktet uppfylls blir 

medarbetare engagerade och lojala, om det psykologiska kontraktet å andra sidan missgynnas 

genom att det inte uppfylls eller inte är ömsesidigt förstått hos båda parter minskar 

produktiviteten och det kan sluta med att medarbetare väljer att lämna organisationen (Rousseau, 

1990). 
 

Det psykologiska kontraktet skapas redan innan en anställning har påbörjats, i både annonser och 

på en eventuell hemsida som företaget har, men det är även viktigt under arbetsintervjun där 

största delen av det psykologiska kontraktet skapas. Rousseau (2001) definierar det psykologiska 

kontraktet som “subjective beliefs regarding an exchange agreement between an individual (...) 

and the employing firm and its agents” (s. 512). Han menar att under en arbetsintervju kan 

processen att skapa ömsesidig förståelse, mellan hur kontraktet ser ut och uppfattas, belysa 

problematiken över eventuella felrekryteringar och att en individ inte passar in i företaget. 

Noggrannhet och tydlighet är av stor vikt för att minska den problematiken (Rousseau, 2001). 
 

Hädanefter kommer det psykologiska kontraktet att tolkas och förstås enligt Rousseaus (2001) 

definition, då den ger en beskrivning av förhållandet mellan individen och organisationen. Denna 
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definition kan beskrivas som en individs uppfattningar gällande villkoren av ett ömsesidigt utbyte 

mellan individen och en organisation. 
 
 

Studie 1 - Vad som kännetecknar framgångsrikt employer branding ur konsulters perspektiv 

 

Intresset för employer branding har ökat hos organisationer då det finns hög konkurrens om 

arbetskraften (Christiaans, 2012), detta har medfört att olika typer av konsultföretag har börjat 

arbeta med employer branding. De har uppdrag hos företag där de aktivt arbetar med att stärka 

företagens arbetsgivarvarumärke, där vissa fokuserar på det interna arbetet medan andra främst 

ser till det externa arbetet. Dessa konsultfirmor, eller konsulter som är verksamma inom employer 

branding, har sina egna utgångspunkter och sätt att se på arbetet med arbetsgivarvarumärket och 

hur det bör hanteras. Konsulterna förutsetts vara experter på employer branding området och av 

den anledningen vill vi även ta reda på hur deras syn på begreppet ser ut.  
 

Syfte 

I denna undersökning kommer vi att kartlägga hur ett framgångsrikt employer branding arbete ser 

ut enligt de konsulter som aktivt arbetar med det. Syftet med kartläggningen är att kunna säga 

någonting om vad framgångsrikt employer branding består av, vad som är viktigast att tänka på i 

detta arbete, samt vilka fallgropar som bör undvikas. Resultatet kommer vara användbart i olika 

avseenden för de som arbetar med employer branding eller bedriver forskning inom området. 

Enligt Christiaans (2012) finns det begränsad empirisk forskning på employer branding området 

och resultatet som framkommer genom denna studie kommer att utöka empirin kring employer 

branding. 
 

Frågeställningar 

Vi strävar efter att besvara följande tre frågeställningar genom denna undersökning:  

● Vad innebär employer branding enligt konsulter som aktivt arbetar med det? 
● Vilka employer branding aktiviteter anses leda till bäst resultat i ett employer branding 

arbete? 
● Vilka hinder och problem kan uppstå inom ett employer branding arbete? 
 
 

METOD 

Urval och undersökningsdeltagare 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor eftersöktes potentiella deltagare som aktivt 

arbetar med employer branding och som därmed kan anses vara experter på området. Av denna 

anledning valdes ett målinriktat urval för studien. För att få ta del av olika perspektiv på employer 

branding vad gäller arbetssätt, erfarenheter, synsätt och liknande hade vi för avsikt att finna 

undersökningsdeltagare som arbetar på olika företag. 
  
Därför gjordes en onlinesökning efter företag som arbetar inom employer branding området. 

Sökorden som användes var “employer branding Stockholm”, “employer branding byrå/byråer” 

och “employer branding byrå/er Stockholm”. Vi fann då ett antal intressanta konsultföretag, som 

därefter kontaktades via telefon och mail. Syftet med studien förklarades tillsammans med annan 

relevant information, för att sedan fråga om intresse fanns av att delta i undersökningen (se 

Bilaga 5). Totalt sett kontaktades 14 företag som var intressanta för deltagande i studien. Därefter 
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skickades mail som innehöll mer information till de som uttryckt sitt intresse, och i slutändan 

bokades intervjuer in hos fem utav företagen som hade möjlighet och var intresserade av att delta 

i studien. 
  
Studiens undersökningsdeltagare bestod således av fem personer som aktivt arbetar med 

employer branding i olika avseenden vad gäller tillvägagångssätt, omfattning och fokusområde. 

Fyra av deltagarna arbetar som konsulter på olika byråer vilka har uppdrag hos externa företag 

där de i någon utsträckning arbetar med arbetsgivarvarumärket, internt och/eller externt. Byråerna 

har relativt få anställda, och i denna studie deltog en representant från respektive företag. Fyra 

utav undersökningsdeltagarna var högsta chef på respektive företag, medan den femte deltagaren 

arbetar som egenföretagare och konsult inom employer branding och medarbetarskap. 

Intervjuerna genomfördes sedan på respektive deltagares kontor eller i ett mötesrum på dennes 

arbetsplats. 
 

Undersökningsdeltagarna i studien skildes åt vad gäller kunskap och erfarenhet inom employer 

branding området. Spannet över hur länge respondenterna hade arbetat med employer branding 

var mellan 1 år till närmare 15 år (M = 6.26, SD = 8.30). Arbetssättet hos de fem respondenterna 

skiljde sig även det åt vad gäller tillvägagångssätt och uppfattningen om vart vikten i ett 

meningsskapande employer branding arbete bör ligga. De arbetar med olika aktiviteter såsom 

fokusgrupper, workshops, föreläsningar, att ta fram kärnan i företaget och förpacka det i ett 

budskap och sedan kommunicera ut det genom rätt kanaler. I företagens arbete ingår även 

skapandet av strategiska kommunikationsplaner, som går ut på att förbättra det nuvarande arbetet 

och skapa rutiner och tillvägagångssätt som ger bättre resultat än det föregående arbetet. 
 

Datainsamling 

Insamlingen av data skedde genom semi-strukturerade intervjuer utifrån ett intervjuformulär med 

öppna frågor i kombination med eventuella följdfrågor som ställdes vid behov. Två av 

intervjuerna genomförde båda uppsatsförfattarna gemensamt, för att dra lärdomar av det som 

framkom för att kunna ställa likartade följdfrågor vid senare intervjuer. Därefter genomfördes de 

övriga tre intervjuerna enskilt. 
  
Intervjuguiden som användes under de semi-strukturerade intervjuerna inleddes med två 

bakgrundsfrågor om deltagarens befattning och hur lång tid som denne varit aktiv inom företaget 

samt inom ämnesområdet employer branding (se Bilaga 6). Därefter följde tolv olika huvudfrågor 

som framförallt handlade om employer branding och närliggande begrepp. Förutom dessa 

förbestämda intervjufrågor förekom även ett antal relevanta följdfrågor för att få fram mer 

information när det upplevdes att det fanns ett föreliggande behov för det. Intervjufrågorna 

gjordes relativt breda för att uppnå en förståelse kring olika aspekter av employer branding 

arbete, för att således kunna besvara forskningsfrågorna. Frågorna formulerades även på ett öppet 

sätt för att ta tillvara på intervjuns möjlighet att få oväntade svar (Bryman, 2011). De semi-

strukturerade intervjuerna avslutades med att fråga deltagaren om det fanns något mer som denne 

ville tillägga för att ge dem möjligheten att ge ytterligare input. 
 

Intervjuerna spelades in med ljudinspelaren på en mobiltelefon och transkriberades sedan, vilket 

innebär att allt som hade sagts under intervjun skrevs ner ordagrant i ett dokument per intervju. 

Varje intervju varade i genomsnitt 46 minuter (Min = 28, Max = 58, M = 46.20, SD = 11.72). 
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Etiska ställningstaganden 

Studien genomfördes enligt rapporten “God Forskningssed” som behandlar de etiska 

ställningstaganden som forskningen innebär (Vetenskapsrådet, 2010). Varje intervju inleddes 

med att undersökningsdeltagaren fick en muntlig förklaring gällande studiens syfte och vad 

materialet kommer att användas till. Detta för att således kunna ta ställning till om de ville 

avbryta sitt medverkande. Deltagarna gavs även information om att de fick vara anonyma efter 

önskemål samt att all insamlad data behandlas med största möjliga konfidentialitet. För att se till 

att undersökningsdeltagarna och de företag som representeras ska behålla anonymiteten har 

samtliga tilldelats fiktiva namn i denna studie, inklusive det transkriberade materialet. Det 

klargjordes även för deltagarna under inledningen av intervjuerna att samtalet skulle spelas in för 

att i efterhand transkriberas. 
 

Analys 

En tematisk analys genomfördes utefter sex olika steg, eller faser, som utgjorde analysens 

struktur (Braun & Clarke, 2006). Först lästes det transkriberade materialet igenom för att skapa 

en helhetssyn av våra data. Analysen fortskred genom att färgkoda delar av texten som ansågs 

vara relevanta och upplevdes höra till någon form av mönster i datan. När relevanta data hade 

färgkodats genomfördes därefter analysens nästa steg, där datan började kategoriseras utifrån 

potentiella teman som beskrev de mönster som kunde urskiljas vid den tidpunkten. Data som 

upplevdes höra samman flyttades in under ett passande tema. Sedan inleddes den fjärde fasen 

vilket innebar att dessa teman granskades och bearbetades för säkerställa att de data som hörde 

samman även låg under samma tema. Därefter riktades fokus på benämningen för varje tema och 

arbetade med att definiera dem utifrån de data och det mönster som låg under varje rubrik. Den 

sjätte och sista fasen innebar sedan att skriva ner det tematiska resultat som hade framkommit 

genom analysen. De teman som slutligen fastställdes var följande: Konsulternas syn på begreppet 

employer branding, Internt fokus, Ledningens delaktighet, Att synas på fel sätt. 
 

RESULTAT 

Konsulternas syn på begreppet employer branding 

Respondenternas tolkningar av vad employer branding står för skilde sig till viss del, då det 

framkom att vissa ansåg att det låg olika vikt i det interna respektive det externa employer 

branding arbetet. Respondenterna beskrev även att internt employer branding kan ge effekt åt det 

externa, vilket de såg som en stor anledning till att störst fokus bör läggas på det interna arbetet. 

Det som dock kan ses som respondenternas mest framträdande definition av employer branding 

är varumärket som arbetsgivare. En av respondenterna förtydligade att det berör hela 

kompetensförsörjnings-processen inom ett företag, det vill säga hela kedjan från att en person 

anställs till att denne lämnar företaget. “För mig så är det viktigaste det att, vad du förknippas 

med som arbetsgivare det är det som utgör ditt varumärke” (Lisa). 
  
Enligt respondenterna ligger en stor vikt vid att employer branding arbetet bör vara brett och 

lanseras som en helhet hos företaget. Däremot skiljde sig respondenternas uppfattningar om hur 

det bör förpackas eller genomföras. En av de centrala delarna som framkom ur intervjuerna var 

bland annat att attrahera rätt medarbetare genom att förpacka företaget på ett genomtänkt sätt, 

som representerar vad arbetsgivaren står för. Samt att säkerställa att alla uppfattar företaget på ett 

enhetligt sätt, och att locka till sig potentiella medarbetare. Respondenterna förtydligade detta då 

de förklarade att det som lägger grunden för ett employer branding arbete handlar om vad 

arbetsgivaren förknippas med, men även vad denne vill bli förknippad med och uppfattad som. 
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En av deltagarna ansåg att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att en arbetsgivare för 

arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke: “Ett: för att behålla och skapa stolthet. Två: för att 

attrahera rätt medarbetare. Tre: för att sälja sina produkter och tjänster. Fyra: totalt sett för 

verksamheten att uppmärksammas som en bra organisation i samhället… det handlar ju om att 

involvera och aktivera medarbetarna i företagets strategier och ledord” (Tomas). 
  
Respondenterna beskrev att employer branding arbetet kan genomföras såväl internt som externt, 

men det framkom även under intervjuerna att det interna arbetet bör prioriteras. En av 

konsulterna berättade att intern employer branding handlar om att få medarbetarna att förstå 

vilken riktning som företaget har. Att det bör vara uttalat och förankrat genom hela 

organisationen, samt att det är “högt i tak” och finns utrymme för att ifrågasätta och ta initiativ. 

Vidare berättade respondenten att det är först när medarbetarna själva börjar bära organisationens 

varumärke, som fokus kan läggas på det externa employer branding arbetet. “För vi tror när man 

får medarbetarna själva att bära varumärket, för det är först då man kan arbeta med det externa. 

För det är dem som är ambassadörerna” (Agnes). 
 

En annan respondent beskrev det som att arbetsgivaren behöver nå en förståelse kring att det är 

minst lika viktigt att arbeta med det interna varumärket som det externa. Respondenten ansåg att 

om ett företag enbart skulle arbeta med sitt interna arbetsgivarvarumärke, förstärks ändå det 

externa varumärket när nuvarande medarbetare kommunicerar med sin omgivning och uttrycker 

sina positiva åsikter om arbetsplatsen. Det förklarades som att de anställda därmed blir som 

ambassadörer för arbetsgivaren. 
  
Enligt respondenterna skiljer det externa och interna employer branding arbetet sig åt, eftersom 

det externa framförallt har att göra med rekrytering och attraktion. Internt består arbetet däremot 

av en mängd olika områden såsom ledarskap, medarbetarskap, utveckling och engagemang. 

Samtidigt ansåg respondenterna att de interna och externa delarna ändå består utav samma 

varumärke, att det snarare handlar om uppfattningar som skiljer sig åt inom och utanför företaget. 
  
Internt fokus 

Under intervjuerna berättade respondenterna att ett framgångsrikt employer branding skapar 

“ringar på vattnet” i positiv benämning. De förklarade att arbetet med arbetsgivarvarumärket är 

av stor vikt för ett företag av en mängd olika anledningar. Enligt en respondent leder ett 

välfungerande employer branding arbete bland annat till nöjdare medarbetare, vilket kan leda till 

nöjdare kunder, som i sin tur har en positiv inverkan på företagets lönsamhet. “Nöjda 

medarbetare leder ofta till nöjda kunder, att nöjda kunder sedan leder till ökad omsättning och 

vinst. Det är ingen rocket science” (Lisa). 
  
Ur intervjuerna framkom det att employer branding handlar om att skapa tillfredsställelse och 

förståelse inifrån. Detta kan ibland få konsekvenser av att det kan uppfattas som svårt att mäta 

resultatet. Dock menade en av konsulterna som deltog i studien att genom ett väl utfört employer 

branding arbete kan företaget i förlängningen skapa sig en nöjdare kundkrets, vilket i slutändan 

syns på resultatet. Vidare ansåg respondenten att en annan viktig aspekt av internt employer 

branding är att medarbetare som trivs på sin arbetsplats blir som ambassadörer för arbetsgivaren. 

Detta gör det lättare att attrahera kompetent arbetskraft när medarbetarna talar gott om det egna 

företaget, och en deltagare förklarade det som att “människor köper i princip människor”. En 
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annan respondent var inne på samma spår om att detsamma även gäller för produktföretag, och 

menade att det inte enbart är en produkt som kunden köper utan även den service som är 

involverad i köpet och hur medarbetarna tillmötesgår kunden: “Ska du köpa en bil är det 

tillsammans med bilförsäljaren och sen återträffar med olika saker osv. Det är mycket relationen 

med medarbetarna där som gör att du väljer ett bilmärke kanske” (Tomas). 
 

Respondenterna gav även ett annat perspektiv på det hela då de förklarade att 

arbetsgivarvarumärket även har att göra med förväntningar, och att det är dessa förväntningar 

både inifrån och utifrån som arbetsgivaren bör sträva efter att införliva. “För det är så viktigt att 

ärligheten kommer från hur det faktiskt är” (Tomas).  
  
Respondenterna sammanfattade det som att företag som paketerar och genomför ett lyckat 

employer branding arbete får resultatet att lyfta, det handlar om mycket mer än enbart produkter 

och tjänster. Det framgick genomgående under intervjuerna att det är individerna som lyfter 

företaget, då medarbetaren är den viktigaste kompetensen inom ett företag. Enligt respondenterna 

handlar det i slutändan om de anställda, då de förklrade att det är människorna i verksamheten 

som skapar varumärket. Fokus bör i första hand ligga på att bli uppfattad som en attraktiv och 

bra arbetsgivare hos nuvarande medarbetare, genom att aktivera de nuvarande anställda i den 

utsträckning att de lever varumärket, förklarade en respondent. “Nej jag brukar säga det att om 

du ska spendera 1000 kronor så lägg gärna 999 internt. För det blir en sån kraft i dina 

medarbetare” (Lisa). 
 

Som ovan nämnt uttryckte respondenterna att employer branding arbetet gynnas av att inledas 

internt, med ledningsgruppen och personalavdelningen involverade, om inte detta görs blir det 

svårare för processen att landa.  
  
Ledningens delaktighet 

Samtliga respondenter såg på ledningen som en av de viktigaste kuggarna för att ett employer 

branding arbete ska bli framgångsrikt och leda till goda resultat. För att kunna lansera och 

genomföra ett framgångsrikt employer branding arbete bör ledningen vara högst delaktig i 

arbetet, förklarade respondenterna. En av konsulterna som deltog i studien förklarade att det är 

viktigt att ha gehör från ledningen, då det utan ledningens medverkande inte är möjligt att 

genomföra ett lyckat employer branding arbete. Under intervjuerna förklarades det på flera olika 

sätt hur det ofta uppstår problematik med just ledningen under arbetet med employer branding. 

Ledningens förutfattade meningar om hur företaget är och ska vara sätter ofta käppar i hjulen, 

vilket kan resultera i att employer branding arbetet inte ger det förväntade resultatet som 

eftersträvats. Genom att ha förståelse och skapa en gemensam plattform som förankras genom 

hela företaget som även ledningen är med på, blir employer branding någonting värdefullt. “Att 

man har gehör från ledningen. Att man involverar kommunikation och marknad. Att man har 

relevanta resurser både monetära och personella, så att det går att genomföra. Att man är seriös 

och inte “sminkar grisen” utan liksom vill jobba på djupet och verkligen, att det är en seriös 

fråga. Men det handlar väl också om att det ska vara förankrat i ledning och så” (Tomas). 
  
Att synas på fel sätt 

Problem och hinder som kan uppstå i samband med employer branding kan enligt 

respondenterna vara många. Som ovan nämnt är ett av de tydligaste problemen att involvera 

ledningsgruppen i arbetet, men även när ledningsgruppen är med på tåget kvarstår många 
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problem som kan stå i vägen för skapandet av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Konsulterna 

beskrev det som att många företag lägger alltför stor vikt vid att synas, och kanske därmed 

missar eftertanken över var och varför företaget faktiskt vill synas. 
  
Under intervjuerna framkom på samma spår att detta även går vidare till att organisationer som 

flitigt använder sig av sociala medier, enbart för den externa kommunikationens skull och för att 

synas. De arbetsgivare som däremot använder sig av sociala medier i sitt employer branding blir 

mer konkurrenskraftiga i jämförelse med arbetsgivare som istället kommunicerar mer i form av 

en monolog. Respondenterna ansåg att en arbetsgivare som enbart använder sig av 

envägskommunikation kommer att stå inför stora problem med sitt externa 

arbetsgivarvarumärke. Vikten bör ligga vid att ständigt föra en tvåvägskommunikation, en 

dialog, såväl inom organisationen gentemot sina medarbetare som utåt mot potentiella 

medarbetare. ”Employer branding handlar ju i mindre grad om massmarknadsföring i form av 

kampanjer och den typen av masskommunikation, utan snarare mycket om relationer, människor 

och hur dem agerar” (Patrik). 
  
Genomförandet av en målgruppsanalys gör det lättare att undvika att gå i gamla banor och endast 

fokusera på att synas bland fel målgrupp av potentiella medarbetare, såsom 

arbetsmarknadsdagar, sociala medier och andra forum. Respondenterna förklarade att hos vissa 

arbetsgivare finns ett driv att synas på arbetsmarknaden, men att det lätt kan glömmas bort varför 

det egentligen är viktigt att synas. Detta kan handla om att en arbetsgivare attraherar kandidater 

som inte ingår i den målgrupp som egentligen passar företaget. 
 

Enligt respondenterna är ytterligare en viktig aspekt att se till de anställda som redan finns inom 

organisationen. De berättade om att många företag fokuserar alltför mycket på den externa 

kommunikationen och tillhörande evenemang såsom sponsring, fotbollsevent och dylikt. Dessa 

företag tänker ständigt på att synas och vara närvarande utanför arbetsplatsen. De glömmer då 

lätt bort de egna anställda, som är arbetsgivarens bästa ambassadörer. Dem har arbetsgivaren 

både koll på och kan kommunicera med väldigt lätt, förklarade respondenterna. Respondenterna 

menar att när arbetsgivaren kommunicerar till sina nuvarande medarbetare, så bör 

kommunikationen vara transparant och förmedla ett budskap som är ärligt och äkta. Något som 

dom anställda kan känna igen sig i, vilket medför stolta medarbetare. Samtidigt bör arbetsgivaren 

även förmedla budskapet utåt för att attrahera rätt potentiella medarbetare som upplever en 

samstämmighet med organisationens värderingar. 
 
 

DISKUSSION  
Syftet med denna studie var att kartlägga hur ett framgångsrikt employer branding arbete ser ut 

enligt konsulter som aktivt arbetar med det. Resultaten visar att gällande respondenternas 

upplevelser av employer brandingens innebörd, råder en samstämmighet kring vissa centrala 

delar. En gemensam definition av employer branding som framkommit under intervjuerna är att 

begreppet handlar om varumärket som arbetsgivare. Enligt respondenterna går employer 

branding ut på att attrahera potentiella medarbetare samt att behålla nuvarande medarbetare. 

Detta innebär att employer branding arbetet sker såväl internt som externt. 
 

Merparten av respondenterna anser att det interna arbetet bör gå först, då det även har en positiv 

inverkan på hur arbetsgivaren uppfattas externt. Enligt de erhållna resultaten handlar den externa 
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sidan av employer branding huvudsakligen om att attrahera rätt medarbetare, genom att förpacka 

företaget på ett sätt som representerar kulturen på arbetsplatsen och vad företaget står för. Vad en 

arbetsgivare vill bli uppfattad som lägger grunden för ett företags employer branding arbete. 

Uppfattningar kring employer branding kan vara många och skilde sig åt mellan respondenterna. 

Några av de saker som alla vill uppnå med employer branding är att skapa en attraktiv arbetsplats 

och arbetsgivare. Respondenterna menar att attraktiviteten i sig involverar faktorer såsom en god 

kommunikation på arbetsplatsen och att medarbetarna känner sig sedda, hörda och att 

arbetsplatsen upplevs på ett bra sätt av alla involverade. 
 

Ett av resultaten från studien visade på att ledningen har svårt att förstå vikten av ett employer 

branding arbete och allt det positiva som det för med sig. Detta kan gå att förstå genom att det i 

resultatet även framkom att det är svårt att mäta resultaten av ett employer branding arbete. 

Respondenterna förklarade att ett framgångsrikt employer branding kan leda till många fördelar 

för ett företag. Maxwell & Knox (2009) instämmer i detta och beskriver det som att ett lyckat 

projekt för med sig ”ringar på vattnet”. Nöjda medarbetare blir ambassadörer som säljer en tjänst 

eller produkt bättre och fler vill arbeta på en organisation där arbetarna mår bra och talar gott om 

organisationen. Detta får i sin tur medföljden att företaget lättare kan nå tillväxt, med såväl bättre 

klimat inifrån som bättre intern rörlighet genom att anställda ges möjlighet att byta positioner och 

att fler vill arbeta på arbetsplatsen (Maxwell & Knox, 2009). En slutsats av att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke är att arbetsgivaren står sig bättre mot konkurrenterna när arbetet sker 

kontinuerligt och det interna arbetet prioriteras.  
 

Kommunikation har enligt respondenterna en stor del i arbetet med arbetsgivarvarumärket, där 

det är viktigt att kommunikationen är transparant och att budskapet som en arbetsgivare 

förmedlar är ärligt. Detta instämmer Parment och Dyhre (2013) i som menar att öppenhet mot 

nuvarande och potentiella medarbetare är av stor vikt för att skapa ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Detta går i linje med Backhaus och Tikoo (2004) som förklarar att genom 

att föra en god kommunikation inom organisationen skapas en större öppenhet, där medarbetare 

och chefer blir mer tillmötesgående för de förändringar som organisationen möjligen har behov 

av att genomföra. Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med dessa förändringar och samtidigt 

är lyhörd och närvarande i relationen gentemot sina anställda. 
 

Resultaten visar att respondenterna i stora drag tenderar att sträva mot samma mål i sitt employer 

branding arbete, men med olika sätt att nå dessa mål. Konsulterna som deltog i studien anses vara 

experter på sitt område, och det finns företag idag som behöver hjälp med employer branding för 

att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. Enligt respondenterna finns det samtidigt företag som 

säger sig arbeta med employer branding men utan att nå goda resultat, eller som väljer att enbart 

lägga fokus på det externa arbetet och således går miste om vad som är kärnan i hela arbetet.  
 

Enligt respondenterna hänger employer branding ihop med det strategiska arbetet när det gäller 

försäljning och produktutveckling, tjänsteutveckling, och hur ett företag tar sig in och behåller sin 

plats på marknaden. De erhållna resultaten visar även att ett framgångsrikt employer branding 

arbete ökar ett företags konkurrenskraft. Detta är av stor vikt då det råder en ökande konkurrens 

på arbetsmarknaden i dagsläget, där vissa yrken är otroligt eftertraktade och har brist på 

kompetens. Den ökade konkurrensen går att koppla till att arbetsmarknaden har globaliserats 

(Doole och Lowe, 2008). Följden av denna ökade konkurrens är att kraven på arbetsgivaren har 

blivit större, vilket vi anser kan leda till att vissa arbetsgivare gärna utger sig för att arbeta med 
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employer branding eftersom konkurrenterna arbetar med det. Men i själva verket är det 

egentligen andra saker som de arbetar med, exempelvis marknadsför sig mot studenter fast de 

inte ingår i företagets målgrupp av kandidater. Det finns vissa företag som säger sig arbeta med 

employer branding idag, vi menar dock att behovet av att få hjälp med employer branding 

uppkommer på grund av efterfrågan om kompetens av rätt sorts hjälp inom området, då det finns 

få som faktiskt gör rätt. Eftersom det finns ett behov har employer branding byråer skapats, och 

utifrån resultatet som erhölls från intervjuerna framkom att flera av konsultföretagen som deltog i 

studien var relativt nybildade. Detta kan ligga till grund för att det finns företag som tror sig 

arbeta med employer branding, men endast involverar sig i sociala medier, eller närvarar på 

fotbollsevent endast för att synas utan att lägga vikt vid det interna varumärkesarbetet och 

förhållandet gentemot sina medarbetare (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 
 

Den ökade konkurrensen på marknaden för med sig incitament för arbetsgivare att aktivt arbeta 

med sitt employer branding (Christiaans, 2012), och de som lyckas väl med arbetet står sig starka 

mot sina konkurrenter genom att de kommunicerar ett starkt arbetsgivarvarumärke till rätt 

målgrupp (Figurska & Matuska, 2013). Därmed kan slutsatsen dras att de mest 

konkurrenskraftiga arbetsgivarna är de som på ett bra sätt tar vara på sina nuvarande anställda 

och förmedlar sig på rätt sätt gentemot framtida medarbetare. Studiens resultat visar att det är 

medarbetarna trots allt är grunden i hur ett företag presterar. Detta går i linje med Zyman (2002) 

som menar att medarbetarna utgör kopplingen mellan kunderna och de produkter eller tjänster 

som företaget säljer. 
  
Sammanfattningsvis visar resultaten att enligt konsulterna handlar employer branding om att 

arbeta aktivt med sina nuvarande medarbetare och gentemot potentiella medarbetare på ett 

medvetet och genomtänkt sätt som inkluderar värderingar, löften och krav. Arbetet med 

arbetsgivarvarumärket kan utföras såväl internt som externt, men enligt studiens resultat bör det 

interna arbetet prioriteras då det har en positiv inverkan på det externa. När det kommer till vilka 

konkreta employer branding aktivteter som skapar bäst resultat skiljer sig respondenternas åsikter 

något, men det viktigaste är att kommunikationen och dialogen genomsyrar hela organisationen 

på ett positivt och givande sätt. Bland hinder och problematik som kan uppstå vid ett employer 

branding arbete kan ledningens roll i det hela ses som ett av de största potentiella hindren. Om 

ledningen inte är involverande i skapandet ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kan det uppstå 

stora svårigheter att lyckas med det. Annan möjlig problematik kan enligt de erhållna resultaten 

vara att det inte läggs tillräckligt med resurser på employer branding arbetet, vilket kan röra sig 

om monetära, personella eller i form av tid och mandat. 
 

Denna studie har bidragit med ökad kunskap om vad som kännetecknar ett framgångsrikt 

employer branding arbete, utifrån konsulters perspektiv som arbetar externt med employer 

branding. Detta är något som inte har undersökts av tidigare forskning på området enligt vår 

vetskap.  
 

Vi tror att kunskapen om vad som utgör ett framgångsrikt employer branding kommer att öka, 

och att fler arbetsgivare och konsulter kommer att arbeta med employer branding framöver. 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att employer branding är på framfart och, såvida det är väl 

utfört, kan vara av stor vikt för en arbetsgivare på många sätt. 
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Studie 2 - Medarbetare och chefers upplevelser av arbetsgivarvarumärket och det psykologiska 

kontraktet 
 

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke vare sig de vill det eller inte, frågan är snarare hur 

det uppfattas och av vem. Upplevelser av ett arbetsgivarvarumärke kan skilja sig åt beroende på 

vem som tillfrågas, och därför ville vi genom denna studie ta reda på hur uppfattningar av ett 

arbetsgivarvarumärke skiljer sig åt mellan olika människor på olika positioner inom en 

organisation. 
 

Studien genomfördes på ett telekomföretag där medarbetares och chefers uppfattningar om 

företaget undersöktes. Vi intresserade oss av förhållandet mellan arbetsgivaren och dennes 

anställda, och även hur arbetsgivarvarumärket ser ut enligt de som arbetar på företaget. 
 

Syfte 

Syftet med den här studien är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring fenomenen 

psykologiska kontraktet och arbetsgivarvarumärket, för att genom detta skapa en större insikt i 

det som de två fenomenen har gemensamt. Olika uppfattningar av dessa fenomen ska 

förhoppningsvis kunna leda till en större förståelse kring hur fenomenen kan upplevas på olika 

sätt från olika håll av en organisation. 
 

Frågeställningar 

Genom studien avser vi att besvara följande två frågeställningar:  

● Hur uppfattar medarbetare och chefer företagets arbetsgivarvarumärke? 
● Hur upplever medarbetare och chefer det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivaren 

och dess medarbetare och hur skiljer sig dessa upplevelser åt? 
 
 

METOD  

Urval och undersökningsdeltagare 

Vi fann ett telekomföretag som sökte efter praktikanter eller uppsatsstundenter för att göra ett 

samarbete med deras personalavdelning, vilket innebar att kartlägga och utreda styrkorna i 

företagets interna arbetsgivarvarumärke, för att företaget i förlängningen skulle ha möjlighet att 

stärka sitt externa arbetsgivarvarumärke. Fallföretaget arbetar som ovan nämnt inom 

telekombranschen, samt har cirka tusen anställda och har sitt huvudkontor i centrala Sverige där 

datainsamlingen ägde rum. 
 

För att fånga upp olika aspekter i de olika delarna av hierarkin hos fallföretaget lades fokus på att 

samla in information från anställda på olika positioner i organisationen, vilket genererade ett 

bredare och därmed mer representativt urval i och med att fler möjliga synvinklar kunde belysas. 

De som valdes ut för att delta i studien var dels medarbetare (anställda utan personalansvar) och 

dels mellanchefer (med personalansvar). Därtill valdes HR-chefen samt en person från 

företagsledningen ut att delta i studien. 
 

Sedan utfördes ett slumpmässigt urval då vår kontaktperson på företaget, som arbetar på 

personalavdelningen, tog fram listor på huvudkontorets samtliga anställda medarbetare (296 

personer) och chefer (69 personer) där vardera hade en siffra framför sitt namn. Vi fick inte ta del 

av dessa listor utan istället randomiserades siffror fram genom en slumpgenerator 



15 
 

 
 

(http://www.random.org), vilka sedan skickades till vår kontaktperson. Därefter valdes de 

personer vars siffra på namnlistan stämde överens med de som hade tagits fram på slumpmässigt 

vis. Kontaktpersonen på fallföretaget tillfrågade därefter dessa personer om de var intresserade av 

att delta i undersökningen, och gav dem viss grundläggande information om vad uppsatsen skulle 

komma att handla om (se Bilaga 1 och 2). Bortfallet uppgick till fem personer efter första 

utskicket då dessa var tvungna att avstå på grund av förhinder. Därför skickades sedan ytterligare 

ett antal siffror för att öka antalet deltagare, varav bortfallet efter det andra utskicket uppgick till 

tre personer. 
 

Totalt deltog 16 deltagare i studien där åtta var medarbetare, sex mellanchefer samt en person 

från ledningen och företagets HR-chef och dessa ansågs vara utspridda och täcka upp alla olika 

delar ur företagets organisationskarta. Av dessa 16 undersökningsdeltagare var fem av dem 

kvinnor och resterande män. Då kön inte är en variabel av större intresse i denna studie fanns 

inget behov att göra ansträngningar för att jämna ut fördelningen mer än så. Spannet över hur 

länge undersökningsdeltagarna hade arbetat på företaget var mellan ett halvår till närmare 15 år 

(M = 4.35, SD = 3.8). Respondenterna skilde sig åt vad gällde tjänst, roll, befogenheter och vilken 

avdelning som de arbetade på. 
 

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna som användes för studien var fokusgrupper samt semi-strukturerade 

intervjuer. Eftersom detta lät oss skapa en större förståelse över individernas upplevelser kring 

företaget, för att på så sätt kunna fånga subjektiva tolkningar och förstå individernas verklighet 

(Patel & Davidson, 2011), ansåg vi att valet av kvalitativ metod var mest lämpligt för denna 

studie.  
 

Fokusgrupperna användes i första hand för att stimulera ett samtal där förhoppningen var att mer 

information skulle framkomma när respondenterna fick möjlighet att diskutera med varandra i 

egenskap av att vara kollegor på samma arbetsplats, och därmed gemensamt komma fram till 

olika uppfattningar som de har av förhållandet till deras arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket. 

De semi-strukturerade intervjuerna användes främst av anledningen att ledningsgruppen och 

personalavdelningens funktionener är små sett till antalet och har troligen en relativt gemensam 

och klar bild över organisationen. Därför ansåg vi det vara lämpligt att använda semi-

strukturerade intervjuer för de två deltagarna som är positionerade högt upp i hierarkin. 
 

Totalt utfördes fyra fokusgrupper där deltagarna i två av dessa bestod av medarbetare (tre deltog i 

den ena gruppen och fem i den andra) och i de andra två deltog mellanchefer (tre deltagare i 

vardera grupp). Förutom dessa fokusgrupper genomfördes därtill två semi-strukturerade 

individuella intervjuer med HR-chefen och en person från fallföretagets ledningsgrupp.  
 

Eftersom vi använde två olika former för datainsamling skapades även två olika intervjuguider, 

en för fokusgrupperna och en annan för intervjuerna (se Bilaga 3 och 4). Intervjuguiderna låg till 

grund för de frågor som ställdes under dessa tillfällen, men även ett fåtal följdfrågor ställdes när 

det upplevdes som att det fanns ett behov att få ut mer information från respondenterna, med 

andra ord var intervjuguiderna semi-strukturerade. För att ta tillvara på intervjuns och 

fokusgruppernas möjligheter att få oväntade svar formulerades frågorna i så liten grad ledande 

som möjligt (Bryman, 2011). 
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Fokusgrupperna och intervjuerna inleddes med att undersökningsdeltagarna gavs grundläggande 

information om oss själva och vad uppsatsen i stora drag kommer att beröra. I den inledande 

informationen uppmanades även deltagarna i fokusgrupperna i synnerhet att vara öppna och 

ärliga under diskussionen, för att på så vis skapa ett öppet diskussionsklimat där deltagarna 

känner att de kan vara sanningsenliga trots de andras närvaro. Frågorna som ingick i den 

intervjuguide som användes under gruppdiskussionerna organiserades utifrån hur generella eller 

specifika de var i förhållande till frågeställningen, det vill säga från öppningsfrågor till mer 

omfattande nyckelfrågor för att sedan runda av med avslutande frågor (se Bilaga 4). 

Intervjuguiden som användes under de semi-strukturerade intervjuerna hade inte samma trattlika 

utformning utan där organiserades istället frågorna efter vilket de berörde (se Bilaga 3). 
 

Efter den grundläggande informationen började vi spela in ljudspår med våra mobiltelefoner, och 

anteckna det som sades under fokusgrupperna och intervjuerna, vilket sedan i efterhand 

transkriberades för att i förlängningen analyseras och utgöra studiens resultatdel. 

Transkriberingen utfördes genom att skriva ner varje ord som spelats in i ett dokument per 

intervju eller fokusgrupp. Att samtalen skulle spelas in, antecknas och transkriberas klargjordes 

även för respondenterna innan intervjuerna satte igång. Intervjuerna och fokusgrupperna 

avslutades sedan med frågan om det var något som deltagarna själva ville tillägga för att ge dem 

den möjligheten att komma med ytterligare input. 
 

Etiska ställningstaganden 

Studien har genomförts i linje med de rekommendationer som ingår i “God Forskningssed” 

(Vetenskapsrådet, 2010). Deltagarna blev inledningsvis informerade om studien och dess syfte 

för att på så sätt kunna ta beslut över om de ville medverka. Därefter följde gruppdiskussionerna 

och de semi-strukturerade intervjuerna. Då det förklarades för deltagarna att de är fullständigt 

anonyma i studien samt att allt de säger kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. För att säkerställa fallföretagets och respondenternas anonymitet har 

företagsnamnet, deltagarnas namn och även en av produkterna som kan förknippas med företaget 

blivit tilldelade fiktiva namn. Samt att inga av resultaten kommer att användas för andra syften än 

för denna uppsats. 
 

Analys 

I denna studie användes en tematisk analysmetod för att bearbeta och analysera datan som 

samlats in (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys innebär att strukturera materialet under 

olika teman och sammanfatta resultatet utifrån det. Denna analys utfördes utifrån ett induktivt 

tillvägagångssätt vilket betyder att de teman som identifierades är starkt kopplade till själva datan 

i sig (Patton, 2005). Induktiv analys kan därmed ses som en process där datan kodas utan att sätta 

in den i en förutbestämt kodningsmall, eller forskarens analytiska förförståelse. Med det sagt, är 

denna form av tematisk analys till stor del datadriven.  
 

Analysen av våra data genomfördes utifrån sex steg eller faser. Dessa faser har vissa likheter med 

andra faser som används inom kvalitativ forskning, de är därmed inte unika för just tematisk 

analys (Patton, 2005). Analysen inleddes med att läsa igenom det transkriberade materialet och 

undersöka möjliga mönster och områden som kunde vara av potentiellt intresse i datan. Nästa 

steg som utfördes var att markera textstycken som upplevdes höra till någon form av mönster 

eller som i allmänhet verkade relevanta att ta fram ur något avseende. Efter att ha kodat datan 

påbörjades den tredje fasen där datan kategoriserades utifrån ett antal potentiella teman som 
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beskrev de data som hörde ihop i egenskap av en viss variabel. När datan hade förflyttats in under 

de potentiella teman som tagits fram, inleddes den fjärde fasen vilken innebar att dessa teman 

gicks igenom och bearbetades för att se till att de data som hörde samman även låg under samma 

rubrik. Därefter gick den femte fasen ut på att definiera de teman som hade framkommit, då 

fastställdes rubrikerna för dessa teman utifrån de data som låg under respektive teman. De 

slutgiltiga teman som framkom ur analysen var följande: Ett företag i ständig rörelse, Frihet 

under ansvar, En trygg arbetsgivare, Förväntningar skapas kontinuerligt, Frustration vid 

förändringar, och Företagets värdegrund. 
 
 

RESULTAT 

Ett företag i ständig rörelse 

Företaget beskrivs som att det är i ständig förändring och att det även är i ett paradigmskifte som 

går från den gamla it-telekomvärlden till något nytt. Det beskrivs också att företaget är i ständiga 

svängningar och att rösterna kring hur och vad företaget är och står för och vart det är påväg är 

delade. Det förändras även över tid då företaget är ett riskkapitalistbolag som över tid blir 

uppköpt och nya ägare för med sig nya strategier och nya fokus och mål. Den ständiga 

förändringen hålls konstant med ett högt tempo som är en av de mest markanta delarna av 

företagskulturen, detta togs upp av såväl medarbetare som chefer och det var något som de allra 

flesta var eniga om. “Det finns ingenting som är fast, det är öppet för förändring av allting och 

det kan man driva själv i mångt och mycket. Det tror jag är en jätteviktig del av den andan. Vi 

har ett ganska löst ramverk och en stor frihet att röra oss” (Bertil, medarbetare). 
 

Respondenterna beskrev det som att det är en dynamisk arbetsplats i ständig förändring där det 

kan svänga från den ena dagen till den andra. De menade att detta har att göra med en ständig 

förändrings- och förbättringsvilja som finns hos de som arbetar på företaget och i den 

underliggande kulturen, en vilja att ständigt utvecklas och gå vidare. Enligt 

undersökningsdeltagarna är denna del av kulturen, att det hela tiden händer saker och att 

arbetsklimatet i hög grad är färgat av överlag högt tempo, något som uppskattas av majoriteten av 

de anställda. Respondenterna poängterade dock att de som har svårt för stress inte stannar kvar på 

företaget särskilt länge, och de förklarade att en förutsättning för att trivas på arbetsplatsen är ett 

brinnande intresse för snabba svängningar i arbetet. “De som inte gillar stress är nog inte här, 

och de som gillar när det händer mycket, dem är här. De stannar kvar” (Angelica, chef). 
 

Upplevelsen av att det ständigt händer något ligger i att det lanseras en del nya produkter. En av 

cheferna berättade att de hela tiden håller på med utveckling av ny spännande produkter. En av 

medarbetarna berättade under en av fokusgrupperna att de nya produktlanseringarna upplevs som 

spännande, samt att det blir rätt mycket svängningar vilket kan upplevas som stressigt.  
 

Frihet under ansvar 

Respondenterna förklarade att de på huvudkontoret arbetar under förtroendearbetstid, vilket 

innebär att den anställde själv ansvarar för sin tid och att utföra det arbete som krävs. Det 

beskrevs som att det inte är någon som kontrollerar vilken tid de anställda kommer till jobbet, 

eller går hem. Enligt respondenterna är det upp till individen själv, vilket leder till att en anställd 

ena dagen kan arbeta över de åtta timmar som anses vara någon form av standard, och vissa dagar 

istället jobba mindre än detta. Förtroendearbetstiden ses av respondenterna som en del av det lösa 

ramverk som finns på företaget och de beskriver att det är en del av den “frihet under ansvar” 
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som är en tydlig del av arbetet. De har i hög grad fria tyglar vilket för med sig ett ökat ansvar att 

utföra sitt arbete på ett bra sätt och i god tid. 
 

Förtroendearbetstiden och friheten under ansvar som finns på företaget uppfattas av 

respondenterna vara någonting mycket positivt, och enligt vissa en av de största anledningarna 

till att de trivs bra och väljer att stanna kvar på företaget. “En sak som jag tycker är det bästa med 

det här företaget sen jag började är att det är så stor frihet. Jag får göra lite som jag vill, lägga 

upp schemat som jag vill, resa som jag vill, så länge jag gör det jag ska. Så det ligger väldigt 

mycket frihet under ansvar” (Andreas, medarbetare). 
 

Respondenterna tog även upp att att det flexibla ramverket och förtroendearbetstiden underlättar 

för dem att driva saker på egen hand och ger fria tyglar att förbättra eller lösa olika situationer i 

arbetet. Detta tillsammans med den ständiga förbättringsviljan som finns på företaget gör att de 

anställda ständigt arbetar med problemlösning på ett effektivt sätt. “Vi har haft en fixarkultur här 

så vi löser problem när de uppstår. Sen går vi vidare och så löser vi problemen när de uppstår 

igen” (Frans, medarbetare). 
 

Respondenterna talade även om att förtroendearbetstiden och friheten som den innebär, även för 

med sig ansvar och inte minst förväntningar. Ansvar att göra ett bra arbete och genomföra sina 

arbetsuppgifter, vilket ibland kan leda till övertid för en anställd eller arbete under helgen. Dock 

menar respondenterna på att de föredrar att arbeta över i och med att de har förtroendearbetstid, 

än om de inte skulle ha det. Vad gäller förväntningar förklarade respondenterna att de ständigt 

förväntas agera utifrån organisationens bästa, utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt samt att 

det sker ett ständigt lärande och vidareutveckling av arbetsprocesserna. Vidare beskrev de att 

vissa avdelningar arbetar utifrån målstyrning med vilket förväntningarna tydliggörs, medan det 

på andra avdelningar framförallt rör sig om outtalade förväntningar. 
 

En trygg arbetsgivare 

Under alla fokusgrupper och intervjuer som genomförts på företaget blev det ganska tydligt att en 

gemensam nämnare var att alla hade någon koppling till hur trygg arbetsplatsen upplevdes. “Dem 

håller det de lovar, tar hand om sina anställda, finns där när man behöver hjälp” (Andreas, 

medarbetare). Företaget förklaras ha en god personalpolitik och även de formella bitarna, såsom 

lön och förmåner och pension med mera, upplevdes som marknadsmässigt mycket positivt.  
 

“... att man blir väl omhändertagen, så att säga, dynamiskt och ett kul och bra tempo, det tror jag 

gör att man stannar” (Frida, chef). Tryggheten i företaget skapar en god bas hos alla som arbetar 

där och det förklaras som att det är ett bra klimat på företaget där de anställda upplever att det 

finns goda underliggande värderingar inom organisationen. 
 

Organisationen ser till att fånga upp individer och ser till att alla mår bra och känner sig 

delaktiga. Respondenterna upplevde även att det är en arbetsplats med många kompetenta 

kollegor, där ens medarbetare visar stor lojalitet och har en hög arbetsmoral. “Vi är väldigt bra 

som organisation på att fånga upp individer oavsett om man är anställd eller konsult” (Calle, 

medarbetare). 
 

Företaget upplevs av respondenterna som en väldigt bra arbetsgivare som tar hand om sina 

anställda och gör att de känner sig trygga. Det finns en mängd olika förmåner och exempelvis 
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finns det ett förmånligt avtal som inkluderar företagshälsovård. Även lön, pension samt 

anställningsvillkor upplevs som väldigt goda. Respondenterna beskriver det som en 

omhändertagande arbetsgivare. “Det finns väldigt mycket som dem gör för de anställda tycker 

jag. Mycket förmåner som uppskattas generellt sätt” (Andreas, medarbetare). 
 

Förväntningar skapas kontinuerligt 

Enligt respondenterna arbetar arbetsgivaren aktivt med att ta tillvara på individens styrkor, då det 

med jämna mellanrum genomförs något som kallas PU-samtal (personliga utvecklingssamtal), 

där arbetsgivaren bland annat ser försöker finna individens egna drivkrafter och vad som 

motiverar just den individen. 
 

Det är under dessa samtal som förväntningarna skapas enligt respondenterna. Det är ett 

ömsesidigt utbyte mellan medarbetaren och dennes chef, och i samtalet får båda parter dela med 

sig. “Ja när man pratar om utveckling. Vi chefer frågar „hur trivs du?‟, „vilka förväntningar har 

du?‟ och så där och så berättar vi att „vi tycker du har presterat bra på det här, men det här har 

du varit sämre på‟. Så då får man en bra uppföljning på det där” (Daniel, chef). 
 

Respondenterna berättade även att medarbetarna uppmuntras att prata om vad de har för 

förväntningar på sina chefer under PU-samtalen. Enligt deltagarna är det av stor vikt att sätta rätt 

förväntningar från början, vilket annars kan leda till meningsskiljaktigheter mellan parterna. 

Genom att kontinuerligt föra en dialog mellan chef och medarbetare upprätthålles 

förväntningarna på en god nivå.“Det gäller att man sätter rätt förväntningar från början. Man 

sätter ju förväntningarna i dialogen som sker kontinuerligt“ (Angelica, chef). 
 

Frustration vid förändringar 

Att organisationen förändras och anpassas är inget som upplevs som negativt i sig, däremot kan 

de anställda ibland uppleva att de inte hinner i mål med en process vilket upplevs som 

frustrerande. Respondenterna beskriver det som tröttsamt när en riskkapitalist köper företaget och 

sätter upp mål och riktlinjer som inte hinner uppfyllas, innan företaget säljs och en ny 

riskkapitalist kommer in och vänder uppochner på allt och uppmanar till att det är nya mål som 

ska nås. “Jag vet det är långsiktiga grejer. Men då är vi fortfarande ägt utav ett investmentbolag. 

Så det var ju en ekvation som inte riktigt går ihop (…) Men det är väl det som är negativt med att 

vara [företaget], det börjar bli lite tjatigt för man har vart med om det så många gånger nu” 

(Daniel, chef).  
 

Det beskrivs som att företaget börjar om på en ny cykel varje gång det köps upp av investerare, 

oftast är det någon produkt eller projekt som det lagts ner mycket tid på, som inte följer med i 

processen när en ny ägare träder in. Cheferna beskrev att det är tufft just nu på företaget då de 

upplever att det blir en jakt på pengar, “det är kaos”, “väldigt mycket brus”. Hela denna process 

som uppstår när företaget ständigt blir uppköpta av nya investerare, upplevs av respondenterna 

som att företaget är fast i ett kortsiktigt tänk på grund av de nya direktiv som medföljer. 
 

Respondenterna uppfattar det som att det är lite tunt om resurser i företaget för tillfället. Detta 

kan gå över på medarbetarna då arbetsbördan blir lite för mycket ibland när det uppstår snabba 

svängningar. Den kanske största problematiken som medarbetarna alla upplevde i kaoset var att 

det börjar bli trångbott, företaget har vuxit mycket senaste åren och den fysiska arbetsmiljön har 

inte riktigt följt med i processen. Respondenterna menar på att de knappt får plats i lokalerna och 
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att mötesrummen är för få. “Så man hade väl hoppats att det fanns pengar men, så här är det. 

Den krassa verkligheten” (Hannes, medarbetare). 
 

Det fanns en samstämmighet hos både medarbetare och chefer kring att det finns många 

motiverade, lojala och kompetenta medarbetare på företaget. Däremot ges de inte fullt utrymme 

till att utnyttja detta fullt ut, vilket märktes utifrån respondenternas syn på hur arbetsgivaren 

förvaltar möjligheterna. Respondenterna berättade att det finns mycket kompetens inom företaget 

och att alla anställda drar sitt strå till stacken då varje individ tar ansvar för sin egen prestation. 

“Vi har väldigt många kompetenta människor som jobbar på företaget, vi hade aldrig klarat av 

det om inte vore för dem” (Gustav, medarbetare). 
 

Enligt respondenterna händer det under vissa perioder att majoriteten av de anställda arbetar 

övertid, och det beskrivs att det råder viss underbemanning när företaget utför vissa 

kostnadsbesparingar för tillfället. En medarbetare berättade att det inte är optimalt hur det ser ut 

just nu på arbetsplatsen. Respondenterna upplevde att de flesta på företaget trivs bra i allmänhet 

med sina anställningar, men att det skulle kunna ske några förbättringar kring hur verksamheten 

sköts. “Grym potential men inte tillräckligt välskött för att utnyttja det. Potentialen grundar sig i 

att det finns mycket kompetens i huset än så länge. Vi har många duktiga medarbetare som har 

både hög arbetsmoral och teknisk kompetens med mera. Men för att bevara dem i huset så måste 

man tänka bredare och ta ansvar för styrning och ledarskap” (Isak, chef). 
 

Företagets värdegrund 

Genom samtalen med fokusgrupperna samt intervjuerna framkom det att fallföretaget har en 

uttalad värdegrund som baserar sig på fem värderingar. Dessa handlar om att sätta kunden i det 

första rummet, visa hänsyn för varandra, lära sig av varandra och av sina misstag, att samarbeta 

med varandra som en helhet och att upprätthålla en positiv anda på arbetsplatsen. De fem 

värdeorden sitter uppe på väggarna inne på huvudkontoret och respondenterna förklarade att 

nyanställa på företaget görs bekanta med de fem värderingarna. Enligt deltagarnas utsago handlar 

de i praktiken främst om generella normer eller “vett och etikett”, att det inte pratas särskilt 

mycket explicit om värdeorden utan att de snarare är en del av en underliggande kultur eller anda 

på företaget. De fem värdeorden förklarades som självklarheter mer eller mindre. “Jag håller 

med om orden är kanske ingenting man går runt och tänker på. Jag kan nog inte ens recitera 

allihopa heller faktiskt. Utan det är snarare en form av kultur som byggs, där det här är ett sätt 

att fånga kulturen. Men det är egentligen ganska irrelevant vad orden är, det är kulturen de 

representerar som är det väsentliga, och det är den man kommer in i. (...) Sen så är det kanske 

inte så ofta som man kopplar samman med just dem orden, förutom kanske i målarbeten” 

(Ceasar, medarbetare). 
 

Av de ovan nämnda värdeorden som tagits fram av fallföretagets ledningsgrupp menade såväl 

medarbetare som chefer på att det är värderingen att ständigt se till kundens bästa som är den 

mest centrala, den som ligger närmst till hands i arbetet. Undersökningsdeltagarna talade om att 

de tillfällen som dessa värdeord sätts i praktik är vid introduktion av nyanställda samt kring det 

individuella målarbetet. Enligt deltagarna delas dessa värderingar av merparten av människorna 

inom organisationen och genomsyrar i viss utsträckning arbetet. 
 

En andra aspekt av företagets värdegrund berör det lean-arbete som har genomförts de senaste 

åren, där ständig förbättring och minimering av slöseri ses som ledord. Det handlar även om att 
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arbeta agilt och att titta på värdeströmmar, vad som genererar och levererar värde. 

Respondenterna berättade att de försöker leva efter ett synsätt utifrån lean på företaget som 

genomsyrar hela verksamheten. Detta lean-arbete är enligt respondenterna tydligt kopplat till 

värderingarna och den anda som anställda på företaget arbetar efter. En anda som eftersträvas i 

allt de gör oavsett roll. 
 

Det finns även en öppen inställning för idéer och initiativ vilket respondenterna beskrev som att 

det är “högt i tak” på många avdelningar. Det är socialt accepterat att säga sin mening och att 

ifrågasätta saker och ting. Att komma med nya idéer, initiativ eller feedback uppmuntras på 

företaget enligt respondenterna. 
 
 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att skapa en förståelse kring begreppen det psykologiska kontraktet och 

arbetsgivarvarumärket, och genom detta skapa en större meningsfullhet kring begreppens 

gemensamma plattform.  
 

De erhållna resultaten visar att medarbetare och chefer uppfattar arbetsgivarvarumärket på 

företaget som färgat av ett högt tempo och snabba svängningar. Förutsättningarna kan förändras 

från dag till dag och det uppstår ständigt nya utmaningar och hinder, ett arbetsklimat som 

framförallt ansågs vara positivt av respondenterna. Samtidigt råder en ständig förbättringsvilja 

och ett oerhört driv på arbetsplatsen, vilket får till följd att problem som uppstår snabbt åtgärdas 

av de anställda tack vare att problemlösning är en tydlig del av företagskulturen. Detta beskriver 

respondenterna som en ”fixarmentalitet” på företaget. Resultaten visar att något som underlättar 

arbetet i detta höga tempo är att de anställda har mycket frihet under ansvar. Denna frihet grundar 

sig i att de anställda på företaget arbetar efter förtroendearbetstid vilket innebär att de själva 

ansvarar för att lägga upp sitt arbete och antal timmar som spenderas på kontoret. 

Förtroendearbetstiden och friheten sågs av respondenterna som positiva saker hos arbetsgivaren. 

Ur resultaten framkom även att respondenterna ser sig ha en trygg anställning hos arbetsgivaren. 

Tryggheten har sin grund i att det är en omhändertagande arbetsgivaren som är bra på att fånga 

upp individer och se till att de trivs och känner sig delaktiga i arbetsprocesserna. Resultaten 

visade även att anställda på företaget är lojala gentemot sin arbetsgivare och har en hög 

arbetsmoral. 
 

De erhållna resultaten visar också att medarbetare och chefer uppfattar det psykologiska 

kontraktet på företaget som att den anställde förväntas agera utifrån organisationens bästa, och 

under den frihet som tilldelats ta ansvar mot kollegor och företaget. Förväntningarna byggs upp 

och blir ömsesidiga mellan alla på organisationen genom dialogen som sker kontinuerligt. Ur 

resultaten framkom det att en förväntad förändring som inte träder i kraft skapar frustration hos 

de anställda, då det upplevs som att den aktuella förändringen hamnar i en stillastående ställning. 

Medarbetarna exemplifierade detta utifrån sin nuvarande situation över att de förväntade sig att 

lokalerna skulle bli bättre, men de hoppades även på att arbetsgivaren kunde skapa ett mer 

övergripande och långsiktigt tänk genom hela organistionen. Respondenterna förklarade att det i 

dagsläget råder en kortsiktighet på grund av att företaget ofta får nya ägare som förändrar tidigare 

direktiv och riktlinjer, vilket nyligen skedde. 
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Slutligen visar resultatet kring upplevelsen av det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivaren 

och dess medarbetare att de värderingar som företaget har målat upp mera uppfattas som normer 

och något som de anställda förväntas att bara agera efter, det upplevs mer som en underliggande 

kultur. 
 

Medarbetare och chefers uppfattningar kring det psykologiska kontraktet skiljer sig gällande 

vilka förväntningar de ställer mot organisationen. Utifrån resultaten upplever vi det som att 

cheferna har högre förväntningar och större krav på arbetsgivaren. Detta kan bero på att cheferna 

uppfattar organisationen ur ett större perspektiv eftersom de är positionerade högre upp i 

hierarkin och har medarbetare under sig. En av förväntningarna från cheferna är att arbetsgivaren 

bör ha större möjligheter att förvalta den kompetens som finns hos företaget på ett bättre sätt. 

Medarbetarnas förväntningar är i större drag bekräftade, då de upplever att företaget gör mycket 

för sina anställda och att de upplever att arbetet innebär en stor frihet. Vi förstår detta som att 

medarbetarna och chefernas psykologiska kontrakt gentemot organisationen skiljer sig. Detta kan 

bero på att företaget inte fullt ut har etablerat en stabil grund som går genom hela företaget, vilket 

möjligen påverkas av att ledningen och ägare byts ut med jämna mellanrum.  
 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver arbetsgivarvarumärket som att det betonar det som gör 

anställningen hos ett visst företag unikt. Utifrån de erhållna resultaten är uppfattningen att det 

som differentierar det undersökta företaget i första hand är arbetsklimatet, med det höga tempot 

där det ständigt händer nya saker. Utifrån resultatet ses detta som positivt av medarbetare och 

chefer då de beskriver arbetet som dynamiskt, utmanande och roligt i allmänhet. En annan faktor 

som enligt respondenterna särskiljer företaget är att det är en omhändertagande arbetsgivare som 

erbjuder en trygg anställning med olika förmåner. Respondenterna menade även på att friheten 

som de anställda ges i sitt arbete, där förtroendearbetstiden spelar en betydande roll, är en annan 

stor anledning att de trivs bra och stannar kvar hos just denna arbetsgivare. 
 

Företagets värderingar upplevdes av respondenterna som att dessa värderingar i hög grad delas av 

merparten av människorna inom företaget, vilket kan relateras till Hatch och Schultz (2007) som 

menar på att organisationens kärna med värderingar och typiska drag finns hos medarbetarna och 

är en kollektivt delad uppfattning hos alla inom ett företag (Hatch & Schultz, 2007). I resultatet 

framkom även att lean-arbetet som genomsyrar verksamheten utgör en del av företagets 

värdegrund. Johansson och Abrahamsson (2009) förklarar att fokus inom ett lean-arbete ligger på 

ett effektivt resursanvändande vilket bland annat uppnås genom färre anställda, mindre utrymme 

och snabbare processer. Detta tycks väl överensstämma med de erhållna resultaten då 

respondenterna dels beskriver arbetsmiljön som trångbodd och att det råder platsbrist, samtidigt 

som de upplever att det är tunt om resurser i företaget. 
 

Därmed visar resultaten att respondenterna, såväl medarbetare som chefer, upplever lean-arbetet 

som begränsande i avseende av arbetsmiljö och resurser, där arbetsmiljön inte erbjuder tillräckligt 

utrymme och att det inte sätts in tillräckligt med resurser i olika situationer. Vi uppfattar det 

därför som att respondenterna har en negativ syn på det företagets lean-arbete i det avseendet. 

Lean-arbetet för med sig förväntningar på personalen att de ska vara disciplinerade, flexibla, 

ansvarstagande och beredda på att arbeta övertid (Johansson & Abrahamsson, 2009). Resultaten 

visar på att anställda på företaget håller med om att dessa förväntningar existerar på arbetsplatsen, 

och att det är en del av organisationskulturen att ha just dessa egenskaper. De anställda lever upp 

till dessa förväntningar över att vara disciplinerade, flexibla, ansvarstagande och beredda på att 
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arbeta övertid. Detta kan förklaras som att delar av det psykologiska kontraktet uppfattas som 

ömsesidigt tillfredställt, då de anställda håller med om att de upplever sig agera ut dessa 

beteenden (Rousseau, 2000). Detta kan i sin tur förklara varför de anställda presterar högt, i och 

med att det psykologiska kontraktet uppfylls ökar medarbetares arbetsförmåga (Sturges, Conway, 

Guest & Liefooghe, 2005). 
 

Resultaten visar att företaget då och då köps upp av nya investerare, vilket leder till en otydlighet 

inom organisationen som i sin tur får till följd att de anställda upplever frustration. Enligt 

respondenterna innebär ankomsten av en ny investerare att vissa projekt läggs ner och nya sätts 

igång, något som sällan uppskattas av de anställda. Den här frustrationen som uppkommer i 

turbulensen kan i sin tur skapa stress när trygghetsnivån hos de anställda förändras (Reilly, Brett 

& Stroh, 1993). De anställda upplever att dem blir väl omhändertagna och har goda villkor samt 

att arbetsplatsen känns trygg, vilket är något som de anställda förväntar sig av arbetsgivaren. 

Detta kan enligt det psykologiska kontratet ses som en stabiliseringsfaktor i de turbulenta 

förhållandena. Även cheferna hjälper till genom sin tydlighet i PU-samtalen över vilka 

förväntningar som sätts på den enskilde individen, vilket ytterligare stabiliserar när en ny 

investerare “rör runt i grytan” (Isaksson & Bellaagh, 2005). 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenternas uppfattningar av arbetsgivarvarumärket 

bland annat handlar om att det är en arbetsgivare som erbjuder dynamiska arbetsuppgifter, ett 

högt tempo, ett stort ansvarstagande och trygghet. Resultaten visar även att respondenternas 

upplevelser av det psykologiska kontraktet som existerar mellan dem och arbetsgivaren, i hög 

grad berör vissa delade förväntningar, uppfattningar, synsätt och informella skyldigheter. 

Exempel på dessa anses vara förväntningen att den anställde ska utföra sitt arbete på ett bra sätt 

under förtroendearbetstiden. Ett annat exempel är värdegrunden som utgör ett synsätt vilket enligt 

respondenterna delas av såväl arbetstagare som arbetsgivare på företaget. 
 

De erhållna resultaten visar att medarbetare och chefers hade en till stor del enhetlig bild av 

arbetsgivarvarumärket. Vad gäller det psykologiska kontraktet fanns däremot en skiljelinje där 

cheferna uppfattar organisationen utifrån ett makroperspektiv, och ställer högre förväntningar på 

arbetsgivaren än vad medarbetarna gör. Medarbetarna ser däremot sina förväntningar som 

införlivade i större utsträckning då de upplever att arbetsgivaren gör mycket för sina anställda, 

och delar deras förväntningar, uppfattningar och synsätt. 
 
 

GEMENSAM DISKUSSION 

Under arbetet med uppsatsen har många olika perspektiv tagits upp kring vad som kännetecknar 

en attraktiv arbetsgivare och vad som kan upplevas som attraktivt hos arbetstagarna. Vi har 

genom uppsatsen sett på arbetsgivarvarumärket som ett sätt för företag att förmedla de 

uppfattningar och associationer som gör arbetsgivaren unik, vilket förmedlas till nuvarande och 

potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare har resultaten från båda studierna 

bland annat betonat vikten av att arbetsgivaren behöver föra en god kommunikation såväl inåt 

som utåt. Vi ser även att nuvarande medarbetare upplever en större samhörighet då 

kommunikationen sker kontinuerligt och de upplever att det blir lättare att leva upp till de 

förutsättningar organisationen strävar efter att agera efter. I intervjuerna med konsulterna blir 

detta än mer tydligt att förstå god kommunikation ger en upplevelse av involvering och det 

skapas en öppenhet inom organisation, som gör alla inom organisationen mera tillmötesgående 
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för förändringar. Vi tolkar detta som att det inte handlar om att skapa ett attraktivt, starkt budskap 

utan snarare ett ärligt och rakt budskap som riktar sig mot rätt kandidater vilka tros passa in i 

företaget. En nyckel till problematiken kring att hantera sitt employer branding är att se till att 

förväntningarna överensstämmer med verkligheten över hur det faktiskt är i organisationen 

(Uma, Shruthi, & Gaikwad, 2013). Sanningen kommer ändå att komma fram om en arbetstagare 

blir anställd på ett företag där det visar sig att denne inte passar in, vilket till slut kan leda till 

missnöje eller uppsägning. Resultatet av att skapa ett sanningsenligt budskap torde leda till att rätt 

personer rekryteras, vilket i slutändan innebär mer motiverade medarbetare som trivs i 

organisationen. 
 

Vi förstår respondenternas upplevelser som att en arbetsgivare ses som attraktiv i det fall att deras 

förväntningar uppfylls, och att företagets förutsättningar förmedlas så att samtliga individer har 

en ömsesidig uppfattning av det psykologiska kontraktet. Parment och Dyhre (2013) instämmer 

och förklarar att om detta införlivas attraheras rätt potentiella talanger. Figurska och Matuska 

(2013) förklarar vidare att när arbetsgivaren lyckas att skapa ett korrekt budskap och 

kommunicera detta internt och externt så ökar möjligheterna att behålla och attrahera de största 

talangerna. En av konsulterna beskrev detta som att vara ärlig, transparant och öppen. 

Konsulterna förklarar också att det bästa sättet att hitta kärnan i företaget för att skapa ett 

budskap, är att inte skapa något klyschigt utan att lyssna på företaget för att på så sätt skapa ett 

budskap som genomsyrar hela företagets gemensamma värderingar. Slutsatsen som kan dras av 

detta är att arbetsgivaren bör arbeta med att finna den emotion som på bäst sätt förklarar 

arbetsgivarvarumärket och dess värdegrund, för att såldedes differentiera sig på marknaden och 

klargöra företagets kärna. Detta lär rimligtvis förstärka samhörigheten inom företaget. 
 

Vi har genom denna uppsats bidragit med ökad kunskap och förståelse kring hur olika individer 

uppfattar fenomenen arbetsgivarvarumärket och det psykologiska kontraktet mellan en 

arbetsgivare och en arbetstagare. Vi har visat att medarbetare och chefers uppfattningar av 

arbetsgivarvarumärket i hög grad är enhetliga. Däremot finns det skillnader i uppfattningarna 

kring det psykologiska kontraktet och förväntningar mellan arbetsgivaren och de anställda. 

Cheferna ställer högre förväntningar på arbetsgivaren än vad medarbetarna gör. Vi har även 

bidragit med större kunskap om kännetecknande faktorer för ett framgångsrikt employer branding 

arbete. Det framkom att det interna arbetet bör prioriteras, ledningen måste vara involverad i 

arbetet samt att alla på företaget måste vara införstådda i vad det hela innebär. 
 

Vad gäller begränsningar av den första studien så skulle det kunna vara undersökningsdeltagarnas 

ringa antal. Vi ser dock att studien fullföljde sitt syfte och de uppsatta forskningsfrågorna 

besvarades. Kvaliteten på studien kan anses vara hög eftersom respondenterna var av skiljde sig 

åt gällande såväl antalet år i arbetet med employer branding, som att det var ett god 

könsfördelning samt att analysen av data genomfördes noggrant och strukturerat. Gällande 

begränsningar med den andra studien så kan fokusgrupper som datainsamlingsmetod anses ha 

positiva och negativa effekter för kvaliteten. Det negativa kan vara att undersökningsdeltagarna 

påverkar varandra under diskussionen och färgar varandras åsikter. Däremot är det positivt att 

deltagarna gemensamt kan komma fram till olika uppfattningar som de har av förhållandet till 

deras arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket. En annan begränsning med den här studien är att 

vi endast undersökte ett företag. 
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Implikationer för framtida forskning inom detta område skulle förslagsvis kunna vara att 

undersöka flera företag i olika branscher, och ta reda på exempelvis vad som är karaktäristiskt för 

ett arbetsgivarvarumärke inom en viss bransch. 
 

Avslutningsvis kan det konstateras att ett arbetsgivarvarumärke som attraherar rätt talanger och 

reflekterar företaget på ett korrekt och ärligt sätt kräver några funderingar. Först och främst att ta 

reda på hur budskapet bör kommuniceras på bästa sätt, och vilken målgrupp som 

kommunikationen ska gå ut till. Det allra viktigaste är dock att fokusera på det interna budskapet 

till de nuvarande medarbetarna, i och med att arbetsgivarvarumärket då kommer att få bäst effekt. 

Medarbetare kommer att bli ambassadörer och förmedla arbetsgivarvarumärket externt, de 

kommer att bli mer motiverade och känna större tillfredställelse på arbetsplatsen. 
  



26 
 

 
 

 

Referenser 

 
Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206. 
 
Backhaus, K. (2004). An exploration of corporate recruitment descriptions on monster.com. Journal of Business Communication, 

41(2), 115–136. 
 
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-

517. 
 
Bergstrom, A., Blumenthal, D. & Crothers, S. (2002) Why internal branding matters: The case of Saab. Journal of Communication 

Management, 5(2/3), 133–142. 
 
Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating company: Dimensions of attractiveness in employer branding. International 

Journal of Advertising, 24(2), 151-172. 
 
Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. 
 
Branham, L. (2000). Keeping the People Who Keep You in Business. New York: AMACOM. 
 
Brewster, C., Sparrow, P., & Harris, H. (2005). Towards a new model of globalizing HRM. International Journal of Human Resource 

Management, 16(6), 949–970. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Cable, D. M., Aiman-Smith, L., Mulvey, P., & Edwards, J. R. (2000). The sources and accuracy of job applicants' beliefs about 

organizational culture. Academy of Management Journal, 43, 1076–1084. 
 
Christiaans, L. (2012). International Employer Brand Management: A Multilevel Analysis and Segmentation of Students' Preferences. 

Springer. 
 
Conway, N., & Briner, R. B. (2005). Understanding psychological contracts at work: A critical evaluation of theory and research. 

Oxford University Press. 
 
Cullinane, N., & Dundon, T. (2006). The psychological contract: a critical review. International Journal of Management Reviews, 

8(2), 113-129. 
 
Doole, I., & Lowe, R. (2008). International marketing strategy: analysis, development and implementation. Cengage Learning EMEA. 
 
Dyhre, A., & Parment, A. (2013). Employer Branding: allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare. Stockholm: Liber. 
 
Elving, W. J. (2005). The role of communication in organisational change. Corporate Communications: An International Journal. 

10(2), 129-138. 
 
Elving, W. J., Westhoff, J. J., Meeusen, K., & Schoonderbeek, J. W. (2013). The war for talent & quest; The relevance of employer 

branding in job advertisements for becoming an employer of choice. Journal of Brand Management, 20(5), 355-373. 
 
Figurska, I., & Matuska, E. (2013). Employer Branding as a Human Resources Management STRATEGY. Human Resources 

Management & Ergonomics, 7(2). 
 
Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng, R. (2010). Exploring the relationship between corporate, internal and employer branding. Journal 

of Product & Brand Management, 19(6), 401-409. 
 



27 
 

 
 

Harris, F. & de Chernatony, L. (2001) Corporate branding and corporate brand performance. European Journal of Marketing, 35(3/4), 

441–451. 
 
Hatch, M. J. & Schultz, M. (2007). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 

31(5/6), 356-365. 
 
Isaksson, K., & Bellaagh, K. (2005). Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt: förändrade relationer på arbetsplatserna. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 
Johansson, J., & Abrahamsson, L. (2009). The good work–a Swedish trade union vision in the shadow of lean production. Applied 

Ergonomics, 40(4), 775-780. 
 
Knox, S., & Freeman, C. (2006). Measuring and managing employer brand image in the service industry. Journal of Marketing 

Management, 22(7/8), 695–716. 
 
Kotler, P. (1996). Gary Armstrong, Principles of Marketing. America, Prentice-Hall International, Inc. 
 
Lloyd, S. (2002). Branding from the inside out. Business Review Weekly, 24(10), 64-66. 
 
Maxwell, R., & Knox, S. (2009). Motivating employees to" live the brand": A comparative case study of employer brand 

attractiveness within the firm. Journal of marketing management, 25(9-10), 893-907. 
 
Minchington, B. (2006). Your employer brand: Attract, engage, retain. Collective Learning Australia. 
 
Moroko, L. and Uncles, M. (2008). Characteristics of successful employer brands. Journal of Brand Management, 16(3), 160–175. 
 
Mosley, R. W. (2007). Customer experience, organizational culture and the employer brand. Journal of Brand Management, 15(2), 

123–124. 
 
Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. John Wiley & Sons, Ltd. 
 
Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Reilly, A. H., Brett, J. M., & Stroh, L. K. (1993). The impact of corporate turbulence on: Managers' attitudes. Strategic Management 

Journal, 14(1), 167-179. 
 
Ritz, A., & Sinelli, P. (2011). Talent Management–Überblick und konzeptionelle Grundlagen. Wiesbaden: Gabler. 
 
Rosethorn, H. (2009). The employer brand. Keeping faith with the deal. Farnham, England. 
 
Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee responsibilities and rights journal, 2(2), 121-

139. 
 
Rousseau, D. M. (1990). Normative Beliefs in Fund-Raising Organizations Linking Culture to Organizational Performance and 

Individual Responses. Group & Organization Management, 15(4), 448-460. 
 
Rousseau, D. M. (2000). Psychological contract inventory technical report. Hämtad Maj, 2014. 
 
Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract. Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, 74(4), 511-541. 
 
Sparrow, P. R., & Cooper, C. L. (2003). The New Employment Relationship. Oxford: Butterworth - Heinemann. 
 
Sturges, J., Conway, N., Guest, D., & Liefooghe, A. (2005). Managing the career deal: The psychological contract as a framework for 



28 
 

 
 

understanding career management, organizational commitment and work behavior. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 821-

838. 
 
Tursunovic, M. (2002). Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik/Focus Groups in Theory and Practice. Sociologisk forskning:  
Vol 1, s. 62-89. 
 
Uma, S. N., Shruthi, V. K., & Gaikwad, S. M. (2013). Employer Branding-The Competitive Edge For Corporate Success. 

International Journal of Exclusive Management Research, 3(1). 
 
Vetenskapsrådet. (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Besökt 2014-05-20 på 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (2010). Employer branding: Strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing 

Management, 26(1-2), 56-73. 
 
Zyman, S. (2002). The End of Advertising As We Know It. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 

  



29 
 

 
 

 

Bilaga 1 – Mail till medarbetare 

 

Medarbetare 

 

Hej detta är ett meddelande från två studenter som pluggar på Stockholms universitet. 

---------------------- 

 

Vi har har fått välja ut 8 medarbetare slumpmässigt varpå du är en av dessa, därav har du nu fått 

detta meddelande. 

 

 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som ska skriva en C-uppsats, det är en fallstudie 

hos *Företaget* där vi vill veta lite mer ingående hur det är att arbeta på *Företaget* och din 

uppfattning kring arbetet. 

 

 

Vi skulle vara väldigt glada om du skulle vilja medverka då vi kommer att genomföra detta i två 

grupper om fyra personer, och gruppsamtalen kommer att ta max två timmar samt genomföras 

under din arbetstid och på din arbetsplats. Dessutom kommer du även kommer att vara helt 

anonym i studien, och allt som framkommer ur intervjuerna kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. 

 

Vi hoppas att du tycker att det verkar intressant och att du vill delta i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Olof Nilsson & Erik Larsson 

olofnilssonh@gmail.com / 073-2522034 (Vid eventuella frågor) 
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Bilaga 2 – Mail till linjechefer 

 

Hej detta är ett meddelande från två studenter som pluggar på Stockholms universitet. 

---------------------- 

 

Vi har har fått välja ut 8 linje-chefer slumpmässigt varpå du är en av dessa, därav har du nu fått 

detta meddelande. 

 

 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som ska skriva en C-uppsats, det är en fallstudie 

hos *Företaget* där vi vill veta lite mer ingående hur det är att arbeta på *Företaget* och din 

uppfattning kring arbetet. 

 

 

Vi skulle vara väldigt glada om du skulle vilja medverka då vi kommer att genomföra detta i två 

grupper om fyra personer, och gruppsamtalen kommer att ta max två timmar samt genomföras 

under din arbetstid och på din arbetsplats. Dessutom kommer du även kommer att vara helt 

anonym i studien, och allt som framkommer ur intervjuerna kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. 

 

Vi hoppas att du tycker att det verkar intressant och att du vill delta i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Olof Nilsson & Erik Larsson 

olofnilssonh@gmail.com / 073-2522034 (Vid eventuella frågor) 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, semi-struktuerade intervjuer 

 

Hej! 

 

Jag heter Olof och studerar personalvetarprogrammet på Stockholms Universitet. Jag läser nu 

vår sista termin och ska gemensamt skriva en C-uppsats med en till. Den här intervjun kommer 

utgöra en del av datan som vårt arbete kommer att utgå ifrån. Vi kommer förutom denna intervju 

även genomföra ytterligare några fokusgrupper med ett flertal personer från er organisation. 

  

Uppsatsen kommer i stora drag att handla om organisation, arbetsgivare och de löften och 

förväntningar som finns mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. 

  

Det som sägs i det här rummet kommer att behandlas konfidentiellt, och alla kommer att vara 

helt anonyma i uppsatsen. Vi kommer endast för våran egen skull spela in och transkribera det 

som sägs under samtalet, för att sedan skriva ihop allt till ett resultat. *Företaget* kommer att få 

ta del av resultatet och diskussionen av vår uppsats , där inga namn kommer nämnas (om så vid 

fiktiva namn) för att behålla din anonymitet. 

  

Tänk gärna på att dela med dig så mycket som möjligt då det både hjälper oss och 

organisationen i slutändan. Så var ärlig och öppen, för allt som sägs här är för forskningens 

skull och kan även vara till godo för *Företaget* i det långa loppet. Du är som sagt helt anonym 

i den här uppsatsen. 

--------------------------------- 

Låter det här okej? 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Jag kommer nu att börja spela in och anteckna. 

 

1. Vad arbetar du med och hur länge har du gjort det? 

2.  Har du arbetat på olika positioner eller med andra uppgifter tidigare? 

 

3. Vad tror du lockar en person att söka jobb hos er? 

4. Vad ligger bakom att medarbetare väljer att stanna kvar hos er? 

5. Enligt dig, vad kan *företaget* erbjuda sina medarbetare som de inte får någon annanstans? 

 

6. Hur ska en bra arbetsgivare vara enligt dig, kan du ge några exempel? 

7. Hur skulle du beskriva att *företaget* är som företag? 

8. Hur är det att arbeta på *företaget* tror du? 

9. Finns det några skyldigheter eller löften mellan en arbetsgivare och dess medarbetare? Vilka? 

 

10. Hur skulle du beskriva att en arbetsgivare skapar förväntningar mot anställda? 
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11. På vilket sätt bör en arbetsgivare ta ansvar för sina medarbetare? 

12. Upplever du att medarbetare har några specifika förväntingar på sina chefer? Ge exempel! 

 

13. Kan du beskriva *företaget* som arbetsgivare? 

14.  Vad är positivt och negativt med att arbeta på *företaget*? 

15. Vad gör ni för att era medarbetare ska känna sig tillfredsställda?  

 

16. Finns det några informella skyldigheter eller löften som du har gentemot dina medarbetare? 

17. Vilka delade uppfattningar eller synsätt tror du att det finns mellan dig och medarbetarna? 

18. Om du tänker på när du precis hade börjat arbeta på *företaget*, vad hade du för förväntningar 

då? 

○       Har dom förändrats, införlivats, vad skulle kunna vara bättre? 

  

 

Känner du att det finns någonting du vill tillägga? 

  

Tack så mycket för att ni ville medverka i vår undersökning! 
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Bilaga 4 – Interjuguide, fokusgrupper 

 

Hej! 

 

Vi heter Erik och Olof och vi studerar personalvetarprogrammet på Stockholms Universitet. Vi läser nu 

vår sista termin och ska gemensamt skriva en C-uppsats som äger rum här på *Företaget*. Den här 

intervjun kommer utgöra en del av datan som vårt arbete kommer att utgå ifrån. Vi kommer förutom 

denna fokusgrupp genomföra ytterliggare några gruppdiskussioner och intervjuer med ett flertal personer 

från er organisation.  

 

Uppsatsen kommer i stora drag att handla om organisationer, arbetsgivare och de löften och 

förväntningar som finns mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. 

 

Det som sägs i det här rummet kommer att behandlas konfidentiellt, och alla kommer att vara helt 

anonyma i uppsatsen. Vi kommer endast för våran egen skull spela in och transkribera det som sägs under 

samtalet, för att sedan skriva ihop allt till ett resultat. *Företaget* kommer att få ta del av resultatet och 

diskussionen av vår uppsats , där inga namn kommer nämnas (om så vid fiktiva namn) för att behålla eran 

anonymitet. 

 

Vi är väldigt tacksamma för att ni vill vara med i den här fokusgruppen. Tänk gärna på att dela med er så 

mycket som möjligt då det både hjälper oss och organisationen i slutändan. Så var ärliga och öppna, för 

allt som sägs här är för forskningens skull och kan även vara till godo för *Företaget* i det långa loppet. 

Ni är som sagt helt anonyma i den här uppsatsen. 

--------------------------------- 

Låter det här okej? 

Har ni några frågor innan vi börjar? 

 

Vi kommer nu att börja spela in och anteckna. För att underlätta vid transkriberingen kommer vi att först 

fråga er vad ni heter, era namn kommer alltså inte att vara med i uppsatsen. Kan alla ett varv säga sina 

namn med lite paus emellan (ni får självfallet använda er av ett fiktivt namn om ni så önskar). 

 

 

 

Öppningsfrågor 

(skall kunna besvaras av varje deltagare och i princip tjäna till att deltagarna bekantar sig med varandra 

och får uppmuntran att delta i diskussionen) 20 min. 

 

● Hur kommer det sig att ni valde att delta i den här undersökningen? 

● Vad vill ni få ut av att vara med här? 

● Känner ni varandra sedan innan? 

● (Fråga var och en) Vad arbetar du med och hur länge har du gjort det? 

○ Har du arbetat på olika positioner eller med andra uppgifter tidigare? 
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Introduktionsfrågor  

(frågor som i grova drag introducerar samtalsämnen för sessionen, är inte heller så viktiga att analysera) 

arbetsgivarvarumärke/psykologiska kontraktet 15 min. 

 

● Hur ska en bra arbetsgivare vara enligt er, kan ni ge några exempel? 

● Hur skulle ni beskriva hur ett bra företag är? 

● Finns det några skyldigheter eller löften mellan en arbetsgivare och dess medarbetare? Vilka? 

 

Övergångsfrågor  

(närmar sig ämnet som är av större intresse) arbetsgivarvarumärke/psykologiska kontraktet 

(få dom att prata om arbetsplatsen i generella termer)  

(övergripande om arbetsplatsen, berätta om en arbetsdag, rutiner, förändringar) 25 min. 

 

● Hur skulle ni beskriva att en arbetsgivare skapar förväntningar mot sina anställda? 

● På vilket sätt bör en arbetsgivare ta ansvar för sina medarbetare? 

● Hur höga får förväntningarna vara från medarbetare/chefer på respektive, kan ni ge något 

exempel? 

● Hur tycker ni att *Företaget* är som företag? 

● Hur är det att arbeta på *Företaget*? 

 

Nyckelfrågor  

(frågeguiden) arbetsgivarvarumärke/psykologiska kontraktet - uppfattning om *Företaget* som 

arbetsgivare, upplevelser kring psykologiska kontraktet 40 min. 

 

● Varför valde ni att söka arbete hos *Företaget*? 

● Hur ser ni på *Företaget* som arbetsgivare? 

● Om ni tänker på när ni började på *Företaget*, vad hade ni för förväntningar då? 

● Vad är positivt och negativt med att arbeta på *Företaget*? 

● Hur skulle ni beskriva kulturen på er arbetsplats för en utomstånde? 

● Har ni något som ni anser att arbetsgivaren ska uppfylla för att ni ska känna er tillfredställda? 

● Anser ni att er arbetsgivare har några skyldigheter gentemot er, utöver det som står skrivet i ert 

kontrakt?  

● Vilka värderingar eller synsätt tror ni att ni delar med er arbetsgivare? 

 

Avslutningsfrågor  

(är av summerande karaktär, ger alla deltagare tillfälle att ge sin bild av den föregående diskussionen) 10 

min. 

 

● *Kort summera diskussionen, utgå ifrån det vi har antecknat* 

● Instämmer ni med den här sammanfattningen? 

● Känner ni att det finns någonting ni vill tillägga? 

 

Tack så mycket för att ni ville medverka i vår undersökning! 
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Bilaga 5 – Mail till konsulter 

 

Hej “Namn”, 

 

Du var intresserad av vår studie om employer branding som vi ska utföra närmaste veckorna. 

Uppsatsen kommer att handla om att kartlägga hur ett framgångsrikt employer branding arbete 

ser ut. De huvudsakliga frågeställningar som ska besvaras är: 

 

"Vilka är de vanligaste problemen i ett employer branding arbete?" 

"Vilka employer branding aktiviteter anses leda till bäst resultat?" 

 

Vi önskar alltså intervjua dig eller någon av dina kollegor som aktivt arbetar med just employer 

branding och den typen av arbete. Intervjun kommer att vara semi-strukturerad, och efter 

önskemål kommer givetvis allt att vara anonymt och skötas konfidentiellt.  

  

Intervjun lär ta ca 45 minuter och eftersom ni är belägna borta i Göteborg så tar vi den helst över 

telefon. Om det är okej för er så spelar vi gärna in intervjuerna för att sedan lättare kunna 

använda oss av det som kommer fram i studien. 

 

Såhär ser våra möjlighet vad gäller tid: 

Måndag den 3 mars efter kl 13 

Tisdag den 4 mars efter kl 13 

Torsdag den 6 mars 

Fredag den 6 mars 

 

Hör gärna av dig om detta låter bra, när ni har tid för intervjun samt om du har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Erik Larsson och Olof Nilsson 

 

Mail: Larsson.erik.92@gmail.com 

Tel: 0768 - 00 00 02  
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Bilaga 6 – Intervjuguide, konsulter 

 

Intervjuguide 

 

Vi studerar personalvetarprogrammet på Stockholms Universitet och vi vill undersöka vad som 

kännetecknar ett framgångsrikt employer branding arbete, samt vilka problem och hinder som 

kan uppstå i detta arbete. Vi kommer att besöka flera byråer som arbetar aktivt med 

arbetsgivarvarumärket och vi vill kartlägga deras perspektiv på detta arbete. 

 

Det som sägs i det här rummet kommer att behandlas konfidentiellt, och alla kommer att vara 

helt anonyma i uppsatsen. Vi kommer endast för våran egen skull spela in och transkribera det 

som sägs under samtalet, för att sedan skriva ihop allt till ett resultat. Om ni så önskar så 

kommer ni att få ta del av resultatet och diskussionen av vår uppsats , där inga namn kommer 

nämnas (om så vid fiktiva namn) för att behålla din anonymitet. 

 

Låter det här okej? 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Jag kommer nu att börja spela in och anteckna. 

 

------------------------------------- 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

Kan du kort beskriva vad din befattning innebär och vad det är du arbetar med? 

Hur länge har du haft detta arbete? 

 

1. Vad innebär employer branding enligt dig? 

 

2. Hur arbetar ni med employer branding? 

a. Särskiljer ni det interna arbetet från det externa? 

b. Hur arbetar ni för att kommunicera ut företagets externa 

arbetsgivarvarumärke? 

c. Hur arbetar ni för att stärka det interna arbetsgivarvarumärket? 

 

3. Utgår ni ifrån några utarbetade strategier eller modeller? Hur ser de ut? 

 

4. Varför tror du att företag väljer att söka sig till er? 

 

5. Hur differentierar ni er från andra företag som arbetar med employer branding? 
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6. Hur följer ni upp ett avslutat uppdrag och hur mäter ni resultatet? 

 

7. Vad anser du är viktigast att tänka på när man arbetar med employer branding?  

 

8. Vilka employer branding aktiviteter leder till bäst resultat enligt dig? 

 

9. Lämpar sig olika typer av employer branding arbete för olika typer av företag? På 

vilket sätt? 

 

10. Anser du att employer branding är viktigt att arbeta med för en organisation? 

Varför? 

 

11. Vilka är de vanligaste hindren är problemen när man arbetar med employer 

branding? 

 

12. Begreppen kultur och varumärke är två starka segment i ett företag och vi undrar hur ni 

ser på dessa två och hur ni tänker kring dessa i ett employer branding arbete? 

 

 

 

 

Vi har inga fler frågor, känner du att du vill tillägga eller förtydliga något? 

Är det okej att vi kontaktar dig om vi har några ytterligare frågor? 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


