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Sammanfattning 

I en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad blir det allt viktigare för organisationer att kunna 

attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Det ställs ständiga krav och riktlinjer som 

organisationer förväntas efterfölja. Detta leder till att organisationer har behov av medarbetare med 

rätt kunskap för att kunna vara konkurrenskraftiga. Att skapa en arbetsplats för medarbetarna som 

ökar trivseln gynnar arbetsgivarna och bör ligga i deras intresse. Genom att systematiskt arbeta med 

arbetsmiljö kan organisationer skapa de grundförutsättningar som krävs för att stärka sitt Employer 

Brand. 

 

Begreppet Employer Branding har fått en betydande roll under det senaste decenniet och har 

utvecklats till att bli en viktig strategisk prioritering för ledningen inom många organisationer. Det 

handlar alltså om att organisationer vill framstå som de mest attraktiva arbetsgivarna på 

marknaden. Studiens syfte är att kartlägga och analysera vilka processer som ingår i Employer 

Branding och undersöka hur dessa används i praktiken. Det teoretiska ramverket som denna studie har 

sin utgångspunkt i, berör Employer Branding samt olika organisationsteorier för att få en ökad 

förståelse för detta ämne. Undersökningen består utav en kvalitativ ansats där ett flertal 

semistrukturerade intervjuer av olika organisationer genomförts. Genom en abduktiv ansats har 

författarna kunnat skifta mellan den teoretiska referensramen och empiri. Resultatet i studien visar 

tendenser på att många organisationer har likartade processer i arbetet med Employer Branding. I 

efterföljande diskussion har författarna till denna studie strukturerat upp en modell som kan förklara 

arbetssättet kring Employer Branding, där arbetsmiljö och Talent Management spelar en viktig roll. 

 

Nyckelord: Employer Branding, Talent Management, arbetsmiljö, sociala medier 

 

  



	

Abstract 
In the increasingly competitive labor market it is becoming important for organizations to attract and 

retain competent employees. There are constant demands and pressures that organizations should 

comply. Therefor organizations need to have employees with the right knowledge to maintain their 

competitive advantage. By working systematically with the working environment, organizations can 

create basic conditions to strengthen their Employer Branding. The concept of Employer Branding 

have gained a significant role during the past decade and has evolved to become a key strategic 

priority for organizations. What matters is to appear as the most attractive employer in the market in 

order to retain and attract the most qualified talent. The study aims to identify and analyze the 

processes involved in Employer Branding. The results of the study show signs that many 

organizations have similar processes within their Employer Branding. In the subsequent discussion, 

the researchers have structured a model that can explain the approach on Employer Branding, where 

the working environment and Talent Management plays an important role. 
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Begreppslista 
Studien innehåller forskning baserat på utländska studier vilket innebär att många definitioner och 

begrepp är på engelska. Författarna ser ett värde att ha kvar dessa engelska begrepp för att undvika att 

förlora betydelsen vid översättning till det svenska språket. 

 

Employer Brand (Svensk översättning: arbetsgivarvarumärke) 

Employer Brand är bilden av hur en organisation uppfattas som vara som arbetsgivare. Det är ett 

begrepp som används för att differentiera organisationer från konkurrenter på arbetsmarknaden.  

 

Employer Branding 

Employer Branding är de strategiska processer som skapar en identifierbar och unik 

anställningsidentitet. Employer Branding betyder att ständigt utveckla sitt arbetsgivarvarumärke 

genom att bland annat marknadsföra och positionera sig som den bästa arbetsgivaren på 

arbetsmarknaden för både potentiella och nuvarande medarbetare. 

 

Talent Management 

Talent Management handlar om att organisationer möjliggör att anställda i organisationen får 

utrymme att växa inom organisationen och att deras kompetens och potential synliggörs genom 

utveckling.  

 

Organisationsrecept 

Organisationsrecept är idéer som har utvecklats till koncept som tillämpas av organisationer. Recept 

är inte fysiska objekt. 

 

Fält 

Organisationer inom ett erkänt institutionellt område. Fält som berörs i denna studie är offentliga 

sektorn, ideella sektorn och privata sektorn. 

 

 

 

 



	 1	

1. Inledning 

// I denna inledande del av studien behandlas bakgrunden till varför just detta område är viktigt samt 

varför det är intressant att undersöka. Vidare tas en problematisering av det valda ämnet upp och 

som sedan leder fram till en problemformulering vilket därefter mynnar fram till syftet med arbetet. 

Avslutningsvis tas avgränsningar upp.// 

1.1 Bakgrund 

I en allt mer konkurrensutsatt global marknad strävar organisationer efter att behålla och attrahera 

kompetenta och högutbildade medarbetare. Organisationer bör ta hänsyn till ett flertal faktorer. Bland 

annat förväntas organisationer följa politiska riktlinjer, etiska normer samt att ta ett samhällsansvar 

som på senare tid blivit allt viktigare. När organisationer får krav och påtryckningar från yttre 

faktorer, desto mer kunskap och information krävs för att förhålla sig till dem. Detta leder i sin tur till 

att organisationer söker medarbetare med rätt kunskap. Det har blivit allt viktigare för organisationer 

att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som organisationer utgör en del av 

en marknad som ständigt präglas av ökad konkurrens (Parment & Dyhre 2013).  

 

Organisationer eftersträvar olika konkurrensfördelar för att överleva och uppnå goda ekonomiska 

resultat. Att satsa och lägga resurser på sina medarbetare kan vara en viktig investering i 

kunskapsintensiva organisationer (Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013). För att på sikt säkerställa sitt 

personalbehov är det viktigt att organisationer framställer sig som ett attraktivt alternativ för den 

potentiella medarbetaren (Erlandsson 2005). Således behöver organisationen hitta vägar att nå fram 

till potentiella medarbetare genom att marknadsföra sig själva som det bästa alternativet. I stora 

konkurrerande marknader blir organisationens varumärke därför en värdefull tillgång som måste 

underhållas och tas tillvara på för att locka till sig de bästa medarbetarna (Backhaus & Tikoo 2004; 

Cappelli 2001).  

 

Det finns en vedertagen definition på varumärken enligt American Marketing Association som lyder: 

”Ett namn, uttryck, symbol, eller design eller en kombination av dem som syftar till att identifiera 

varorna och servicen av en säljare eller en grupp av säljare och att särskilja sig från dem de 

konkurrerar med” (Amerikan Marketing Association u.å.). Fokuset för denna definition hamnar på 

märkets egenskap att särskilja en produkt eller tjänst från en annan. En viktig komponent att ta hänsyn 

till är inte bara varumärket som ett tecken, utan även som en symbol som har i uppgift att 

kommunicera mening och värden (Bengtsson & Östberg 2011). 
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Begreppet Employer Brand myntades år 1996 av Tim Ambler och Simon Barrow som definierade det 

som de ekonomiska, psykologiska och funktionella fördelar som en arbetsgivare kan erbjuda sina 

befintliga och potentiella anställda. Employer Brand eller den svenska betydelsen 

arbetsgivarvarumärke förknippas med de förmåner, löner, status, karriärmöjligheter och upplevelser 

som erbjuds den anställde inom organisationen (Dyhre & Parment 2013). Employer Branding bygger 

alltså på de incitament som erbjuds till arbetstagaren i utbyte mot utfört arbete, där en trivsam 

arbetsmiljö är ett centralt verktyg (Barrow & Mosley 2005). Organisationers strategiska prioriteringar 

har under de senaste tio åren gett stor plats åt Employer Branding eftersom att allt fler inser fördelarna 

med att aktivt arbeta med dessa frågor (Dyhre & Parment 2013). Employer Branding innebär att 

ständigt utveckla sitt arbetsgivarvarumärke genom att bland annat marknadsföra och positionera sig 

som den bästa arbetsgivaren på arbetsmarknaden för både potentiella och nuvarande medarbetare 

(Mercuriurval 2016). Det är viktigt att understryka att det finns en tydlig relation mellan ett starkt 

arbetsgivarvarumärke, anställdas engagemang och finansiella resultat. Ett starkt Employer Brand 

bidrar till en större träffsäkerhet och ökad möjlighet till att finna rätt arbetskraft snabbare. Således 

ägnas det mindre tid åt rekryteringsprocesser och därmed blir det möjligt att sänka kostnaderna, stärka 

kundens tillfredsställelse, och sist men inte minst, bidra till att uppnå bättre ekonomiska resultat 

(Barrow & Mosley 2005). 

 

Begreppet Employer Branding är ett exempel på ett organisationsrecept som används och 

kontinuerligt blir översatt. Detta innebär att organisationer ser på andra organisationer och tar sig an 

de element som de finner passar för den egna verksamheten. Organisationsrecept är idéer som har 

utvecklats till koncept som tillämpas av organisationer. Ett recept som är institutionaliserat innebär att 

organisationer under en period uppfattar och upplever ett recept som det mest effektiva och moderna 

sättet att organisera på. Det har blivit en viss kutym att organisationer tar sig an populära recept 

(Røvik 2008).  

 

Organisationer använder varumärket för att ge sina erbjudanden en identitet och kunna urskilja dem 

från sina konkurrenter. En viktig del av hur en organisation uppfattas är hur väl de kan lyckas med att 

få sina anställda att leverera en lämplig serviceupplevelse. Denna serviceupplevelse sker vid 

interaktionen mellan den anställda och kunden och det är en utmaning för organisationen att få de 

anställda att återspegla varumärket och dess värderingar. Således kan de anställda visa ett beteende 

som är förenlig med kundernas förväntningar och organisationens önskade image, vilket förenklar för 

organisationen att uppfylla sina löften gentemot kunderna. Uppbyggnaden av varumärken har främst 

fokuserat på att differentiera produkter men har även börjat implementeras för att differentiera 

organisationer, platser och människor under senaste decenniet (Miles & Mangold 2008). 
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1.1.1 Tidigare forskning 

Det finns flera viktiga fördelar med att jobba med Employer Branding. Tidigare studier har visat att 

med ett starkt Employer Brand kan organisationen minska sina kostnader gällande rekrytering, 

behållande av anställda och sjukskrivningar. Studier har vidare visat att det finns ett positivt samband 

mellan de anställdas engagemang, kundnöjdhet och försäljning. Följaktligen kan organisationer 

förbättra det finansiella resultatet genom att minska på kostnaderna samt öka kundnöjdheten. Dessa är 

de allmänna affärsnyttiga fördelarna som är relevanta för alla organisationer (Barrow & Mosley 

2005).  

 

Det finns flera likheter mellan ett varumärke och Employer Brand. Båda är immateriella och 

konsekventa i det de erbjuder. Till exempel vid inköp av en produkt har köparen redan skapat en bild 

av vad denne förväntar sig av produkten, detsamma gäller för Employer Brand där arbetstagaren har 

tydliga förväntningar på arbetsgivaren (Moroko & Uncles 2008). Att ha ett varumärke som ligger i 

framkant är en värdefull immateriell tillgång för en organisation, både för att förbli 

konkurrenskraftiga och för att locka potentiella medarbetare (Rampl 2014). En organisation som har 

ett starkt Employer Brand kan anses vara en spännande arbetsplats med bra utvecklingsmöjligheter. 

Det kan hjälpa organisationer att attrahera kompetenta medarbetare och även stärka de befintliga 

anställdas lojalitet till organisationen (Randstad, 2016; Barrow & Mosley 2005). Tidigare forskning 

har identifierat sociala medier som ett verktyg för att förbättra sitt rykte. Organisationers användning 

av sociala medier som en strategi för att attrahera medarbetare har ökat (Sivertzen, Nilsen & Olafsen 

2013). 

 

I en forskningsrapport från internationella socialförsäkringskassan ISSA (2011), där 15 länder 

representerades (däribland Sverige) intervjuades företrädare, arbetsmiljöansvariga och chefer om 

förebyggande arbetsmiljöarbete. Över 300 företag med erfarenhet av förebyggande 

arbetsmiljöinsatser fick uppskatta vilken ekonomisk utdelning det förebyggande arbete ger. Studiens 

resultat påvisade att avkastningen var mer än dubbelt så hög som kostnaderna (Prevent 2011) 

 

Det verksamheterna tjänar på – i reda pengar – är att de anställdas motivation 
ökar, att arbetsmiljöförbättringarna gynnar företagens image och att de slipper 
avbrott i produktionen på grund av olycksfall, tillbud och liknande. (Prevent 
2011) 
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1.2 Problemdiskussion 

Begreppet Employer Branding har blivit alltmer populärt inom strategiska prioriteringar under senaste 

decenniet. Under de senaste åren har Employer Branding givits en process och en struktur. 

Organisationer har blivit mer medvetna om värdet av att arbeta aktivt med det men trots detta menar 

Dyhre och Parment (2013) att det inte har tagits på allvar överallt och att detta kan leda till problem. 

De menar att tillgången till kompetent personal är en viktig förutsättning för Sveriges tillväxt (ibid.). 

 

Inom flera branscher är bristande tillgång på arbetskraft ett problem. Organisationer inom vård, 

industri och revision medger att de har haft problem vid rekrytering och det beräknas uppstå brist på 

personal inom vissa branscher enligt Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och prognoser 

2014. I takt med att Sveriges befolkning ökar och blir äldre visar rapporten att bristen på utbildad 

personal inom vården beräknas vara cirka 160 000 personer år 2035 (SCB 2014). Organisationer som 

inte har ett starkt Employer Brand kan få stora problem med att locka till sig kompetent personal. 

Detta kommer leda till att organisationen istället kommer hyra in konsulter och betala höga 

konsultarvoden som kortsiktig lösning. (Dyhre & Parment 2013) 

 

Dyhre och Parment (2013) uppmärksammar arbetsmiljön som en viktig roll i arbetet för att behålla 

medarbetare. Arbetsmiljön fyller en väsentlig funktion när det gäller att främja medarbetarnas hälsa 

och trivsel. Det kan handla om att underlätta umgänget mellan kollegorna eller att se till att 

arbetsplatsen är prydlig och väl belyst. En del av arbetsmiljön innebär även att organisationen 

fokuserar på ergonomi och förutsättningar för att skapa en skadefri arbetsplats. Dyhre och Parment 

(2013) menar att trots att arbetsmiljö är en viktig del i organisationen är det fler organisationer som 

brister i olika delar av arbetet. 

 

I Sverige skyddar och främjar Arbetsmiljöverket (2015) anställdas villkor i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets mål är att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv samt minska riskerna för 

ohälsa och olycksfall i arbetslivet. På uppdrag av regeringen och riksdagen ska Arbetsmiljöverket 

verka för att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av organisationer. Arbetsgivare i Sverige har 

en skyldighet att skapa en trygg arbetsmiljö för sina anställda. De senaste åren har det dock 

uppmärksammats en tendens av ökad ohälsa inom organisationer och arbetsplatser i Sverige (ibid.). 

Anmälda arbetssjukdomar relaterade till social arbetsmiljö har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. 

I en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket bekräftas detta då över hälften av 

de cirka 2000 arbetstagare och 1000 arbetsgivare svarade ja på frågan om de känner någon som ligger 

i riskzonen för att bli sjuk på grund av jobbrelaterad stress. Ca 40 procent svarade också att de känner 

någon som blir eller har blivit kränkt eller mobbad i arbetet. Anledning till de höga siffrorna beror på 
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problem i relationer, hög arbetstakt och arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta leder utöver 

det personliga lidandet även till stora kostnader för samhället, organisationer och arbetsgivare. Därför 

har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift som tillägg i Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS 2015:4). Den nya AFS:en trädde i kraft den 31 mars 2016 och kommer ha inverkan på 

organisationers arbetssätt främst vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har det 

fulla ansvaret och ska göra allt som krävs för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 

2015). De nya föreskrifterna framhäver och betonar bland annat nya kunskapskrav för: chefer, 

arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. I och med dessa krav på arbetsgivare att 

förhålla sig till dessa direktiv är det viktigt att man som arbetsgivare visar utåt var man står i dessa 

frågor. Följande punkter är hämtade från arbetsmiljöverkets hemsida: 

 

• Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund 

av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

• Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är 

starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

• Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Organisationer utmanar och konkurrerar med varandra om kompetent arbetskraft. Detta ställer krav på 

organisationer att differentiera sig på olika sätt för att vara attraktiva i arbetsmarknaden. Under 

senaste åren har Employer Branding givits en process och en struktur och blivit allt viktigare för 

organisationer. Trots detta finns det oklarheter kring vilka processer som ingår och hur de ska 

användas i praktiken. Genom att kartlägga hur organisationer i privat, offentlig och ideella fält jobbar 

med Employer Branding vill författarna öka och erhålla en bredare kunskap samt identifiera vilka 

processer som förekommer. På grund av den ökande ohälsan hos anställda har arbetsmiljöverket infört 

nya föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö som organisationer måste förhålla sig till. 

Detta kan anses vara oroande då en trivsam arbetsmiljö är väsentlig del inom Employer Branding. 

Därav kommer författarna i denna studie även att undersöka samspelet mellan Employer Branding 

och organisatorisk och social arbetsmiljö.    

1.3 Undersökningsfrågor 

• Hur påverkas organisationers Employer Branding av arbetsmiljölagen? 

• Hur arbetar arbetsgivare i praktiken med Employer Branding?  
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1.4 Syfte 

Då författarna haft svårigheter att hitta studier som berör svenska organisationers arbete med 

Employer Branding har det identifierats en lucka i forskningen. Därmed ser författarna en relevans i 

att vidare undersöka ämnet, i och med de ökade kraven på arbetsgivare. Syftet med denna uppsats är 

att analysera på vilka sätt organisationer i Stockholm arbetar i praktiken med Employer Branding för 

att behålla och attrahera nya medarbetare samt att identifiera mönster mellan organisatorisk och social 

arbetsmiljö i relation till Employer Branding.  

1.5 Avgränsningar 

I denna studie betecknas Employer Branding som ett management begrepp samt ett 

organisationsrecept. Det finns relativ begränsad empirisk forskning som behandlar Employer 

Branding utifrån ett nyinsitutionellt perspektiv samt som ett organisationsrecept. Det finns även brist 

på studier som fokuserat på social mediers roll i relation till Employer Branding och rekrytering 

(Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013). Denna studie kommer att tillföra kunskap till forskningen då det 

beaktar relationen mellan dessa ämnen. 

 

I och med studiens ringa omfattning har den avgränsats till organisationer som har sitt säte i 

Stockholm. Studien har sin utgångspunkt i arbetsgivarens synvinkel och kommer därför inte att beröra 

hur organisationernas arbetssätt kring Employer Branding uppfattas av medarbetare eller den 

målgrupp som organisationen vill attrahera. Sammantaget utgår alltså denna studie från ett 

organisationsperspektiv och inte ett arbetstagarperspektiv. Avsikten med undersökningen är att utreda 

hur organisationer går tillväga för att attrahera och behålla medarbetare genom sitt Employer Brand 

således betraktas detta perspektiv som lämpligast då arbetsgivaren förmodligen är mer medveten om 

organisationens strategier än de anställda. 

 

Begreppet Employer Brand myntades på mitten av 90-talet och därmed är denna studie baserat på 

material daterat främst från det decenniet och framåt. Det finns inte heller en utvecklad svensk 

forskning inom området vilket lett till att det ibland varit svårt att hitta relevant forskning rörande 

svenska organisationers arbete med Employer Branding. Trots noga planering har en annan avgörande 

faktor för studien varit den ringa tidsramen. Intervjuerna genomfördes under månaderna mars och 

april år 2016. 
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1.5.1 Teoriavgränsning 

Författarna i denna studie har valt teorier som de anser berör ämnet Employer Branding. Två av 

teorierna är organisationsteorier, resterande teorier behandlar om Employer Branding. Detta ämne är 

omfattande och kan sträcka sig över olika områden. Begrepp som bland annat ”motivationsteori” och 

”ledarskap” har stötts på under arbetets gång. I och med att detta skulle kräva en större infallsvinkel 

har författarna valt att frånse dessa ämnen på grund av studiens begränsade omfattning och tidsram. 
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2. Teori 

// I det andra kapitlet ges en teoretisk bakgrund till det valda problemområdet. Här beskrivs 

begreppen, Employer Brand i samband med två modeller, Nyinstitutionell teori samt 

översättningsteori. Denna struktur gör att läsaren får en förståelse för studiens uppbyggnad. // 

2.1 Employer Branding 

Ambler och Barrow (1996) var bland de första som applicerade varumärkeskonceptet i Human 

Resource (HR) fältet och utgick från de anställdas erfarenheter. De definierade Employer Brand redan 

då som ett paket av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som förses vid anställning 

och förknippas med den specifika organisationen. Backhaus och Tikoo (2004) är inne på liknande 

spår när de nämner att marknadsföring främst har fokuserat på produkter och organisationens 

varumärke tidigare men kan likaväl tillämpas inom Human Resource Management (HRM). De menar 

att allt fler organisationer använder sig utav Employer Branding för att attrahera medarbetare men 

också för att försäkra sig om att nuvarande medarbetare är involverade i organisationens rådande 

kultur och strategi. Värdet i ett Employer Brand kan ses som en immateriell tillgång som befintliga 

och potentiella medarbetare är medvetna om (Amber & Barrow 1996). 

2.1.1. Intern och extern Employer Branding 

Sengupta, Bamel och Singh (2015) delar in Employer Branding i två dimensioner där organisationen 

förhåller sig på annorlunda sätt gentemot externa och interna aktörer. Den externa Employer Branding 

inkluderar organisationers förväntade moraliska handlingar och aktiviteter gentemot socialt ansvar. 

Detta påverkar kundernas förtroende för organisationerna som förväntas agera autentisk. Intern 

Employer Branding innebär att främja den organisationskultur som skapar förtroende mellan 

arbetsgivare och arbetstagare genom att hålla löften under anställningsprocessen. En viktig aspekt 

som har framhävts i samband med uppbyggnaden av ett varumärke är intern marknadsföring. Denna 

typ av marknadsföring utgår från att anställda ska ses som interna kunder med behov (Berry 1981). 

Detta grundar sig i att om de interna kundernas behov uppfylls så leder det till bättre förutsättningar 

för organisationen att leverera önskad kvalitet till de externa kunderna (Ahmed & Rafiq 2003). Även 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver Employer Branding från både ett externt och internt perspektiv. 

De menar att budskapet i Employer Branding ska visa en tydlig bild av vad som gör organisationen 

annorlunda och attraktiv som arbetsgivare. Detta kan utföras genom att systematiskt exponera 

medarbetarna för organisationens värderingar och mål, vilket i sin tur kan leda till att en unik kultur 

uppstår på arbetsplatsen som kan innebära svårigheter för andra organisationer att imitera. Ett 
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framgångsrikt Employer Brand kan leda till nöjda anställda men även till att attrahera potentiella 

anställda (Ibid.). Sengupta, Bamel och Singh (2015) nämner att ju mer den anställdes värderingar 

stämmer överens med organisationens erbjudande, desto mer kommer den anställda att känna sig 

attraherad av organisationen. Det hjälper även organisationen att behålla sina talanger. 

 

En viktig aspekt för att kunna attrahera och behålla medarbetare är genom karriärmöjligheter. En 

organisation blir mer attraktiv om medarbetarna tydligt kan identifiera olika utvecklingsmöjligheter, 

oavsett om de inte utnyttjar samtliga av de (Dyhre & Parment 2013). Lyckas organisationen med att 

kommunicera detta kan medarbetarna som eftertraktar nya positioner söka sig till roller inom samma 

organisation som de är verksamma i, istället för att söka sig till andra externa organisationer. Dessa 

karriärmöjligheter ser olika ut och bör anpassas efter individens individuella behov och önskemål. Det 

innebär att en karriärutveckling kan vara allt ifrån att arbeta sig uppåt och få fler utmanade 

arbetsuppgifter, men det kan också vara att exempelvis röra sig horisontellt i organisationshierarkin 

för att testa på något annat för att lära sig nya saker (ibid.). 

2.1.2. Employer Branding Framework  

För att uppnå ökad förståelse kring Employer Branding har Backhaus och Tikoo (2004) skapat ett 

ramverk (se figur 1). Enligt denna figur påverkas Employer Branding av två viktiga tillgångar, 

nämligen organisationers associationer och intern lojalitet. Det varumärket associeras med formar 

organisationens image och kan således påverka de potentiella anställdas uppfattning av organisationen 

som en attraktiv arbetsgivare. Employer Branding har inverkan på organisationskultur, vilket bidrar 

till intern lojalitet och skapar bättre förutsättningar för ökad produktivitet.

	

Figur	1.	Employer	Branding	framework	(Backhaus	&	Tikoo	2004).	Egen	översättning	 
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En organisations associationer kan delvis vara verbala men även känslor och tankar som varumärket 

framkallar. Dessa anknytningar är avgörande faktorer för hur varumärket uppfattas och dess image. 

Detta förknippas även med funktionella faktorer, som lön och andra förmåner som relateras till 

organisationens prestige och förväntad social status som anställningen medför. På så sätt kan 

organisationens image anses vara positiv och skapa förutsättningar för att attrahera kompetenta 

medarbetare och leda till en ökad social bekräftelse av omgivningen. Arbetsgivaren omger sig av 

associationer och informationskällor som är bortom arbetsgivarens kontroll och kan påverka 

potentiella medarbetarens uppfattning om organisationen, positivt respektive negativt (ibid.). 

Intern lojalitet beskrivs som de förpliktelser som de anställda skapar mot sina arbetsgivare (Backhaus 

och Tikoo 2004). Detta är förankrat i beteende och påverkas av organisationskulturen. Att utveckla 

och behålla en produktiv kultur är en viktig uppgift för arbetsgivaren. Det är främst genom den 

interna marknadsföringen som organisationer påverkar sin kultur och bör användas för att lyfta fram 

värderingar som främjar önskade arbetsbeteenden och kvalitet i arbetslivet. Detta kan leda till att 

organisationens mål och värderingar får ökad acceptans av medarbetarna, vilket kan underlätta 

organisationsförändringar, men även förhindra att andra organisationer imiterar framgångsrika 

egenskaper då de anställda stannar inom organisationen (ibid.). 

2.1.3. Employer Branding Process 

Parment och Dyhre (2009) utgår från Universums modell från 2009 (se figur 2) för att förklara hur en 

organisation kan arbeta med sitt Employer Branding. Enligt denna modell finns det ett huvudsakligt 

mål, att lyckas med att ha en stark attraktion till nuvarande och framtida anställda. 

	
Figur	2.		Employer	Branding	Process	(Universum	2009,	se	Parment	&	Dyhre	2009).	Egen	översättning.	

Enligt Parment och Dyhre (2009) bör Employer Branding utvecklas ständigt och kan användas i 

förebyggande syfte för att undvika att ha vakanta yrkesroller men även för att attrahera rätt kompetens 

vid behov av rekrytering i framtiden. De nämner att Employer Branding processen initieras hos 
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arbetsgivaren, vilket innebär att denne bör ha stor medvetenhet om vad som gör organisationen 

attraktivt och unikt. Employer Branding bidrar till att definiera den ideala medarbetaren som lämpar 

sig bäst hos organisationen. Modellen förklaras i följande steg. 

 

Steg 1: Undersökningar 

Parment och Dyhre (2009) nämner att organisationer i tidigt skede bör finna pålitlig data som speglar 

organisationens Employer Brand. För att kunna mäta hur attraktiv en arbetsgivare är bör 

organisationerna vara medvetna om hur de uppfattas av sina olika målgrupper. Genom att granska 

interna och externa undersökningar skapas det pålitliga mätningar som kan arkiveras över tid och 

under längre tidsperiod. Utifrån detta kan sedan organisationen sätta upp klara mål och identifiera 

konkurrensfördelar. 

 

Intern data anses vara den data som berör arbetstillfredsställelse, karriärplaner och anställdas åsikter. 

Många organisationer genomför årliga medarbetarundersökningar för att få fram den typen av data. 

Parment och Dyhre (2009) föreslår att när dessa undersökningar genomförs bör resultatet presenteras 

och följas upp då det data som skapats kommer från de anställdas personliga reflektioner. De anställda 

vill således känna att arbetsgivaren tar dem på allvar och att deras svar är viktiga. Interna 

undersökningar kan även bidra till att identifiera varför anställda slutar.  

 

Extern data innebär arbetsgivarrankingar, löneundersökningar och framtida prognoser av branschen. 

Denna typ av undersökningar förses av externa organisationer. Resultaten av dessa undersökningar 

bidrar med att medvetengöra hur organisationens Employer Brand uppfattas av externa intressenter. 

Många organisationer arbetar med olika målgrupper och budskapet bör därmed anpassas beroende på 

vem man vill nå. Exempelvis nämner Parment och Dyhre (2009) ålder och utbildningsnivå som två 

faktorer som kan kräva olika förhållningssätt. 

 

Steg 2: Medarbetarlöfte (EVP) 

För att kunna behålla en stark position på arbetsmarknaden bör organisationer ha ett attraktivt 

erbjudande som anses vara värdefullt för arbetstagaren (Barrow och Mosley 2005). Detta erbjudande 

benämns som medarbetarlöfte, Employee Value Proposition på engelska, vidare benämnt i denna 

studie som EVP. 

Parment och Dyhre (2009) menar att EVP skall ange de väsentligaste anledningarna till att motivera 

nuvarande och potentiella medarbetare att arbeta för organisationen. Detta erbjudande ska spegla 

organisationens konkurrensfördelar som arbetsgivare gentemot konkurrenter. Det är organisationens 

sätt att skapa värde för arbetstagaren. Det är med andra ord EVP som avgör varför människor arbetar 

för en specifik organisation. 
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Barrow och Mosley (2005) menar att organisationers EVP bör bygga på att ge ett övertygande, 

relevant och unikt erbjudande för att forma en optimal arbetsupplevelse. Ett framgångsrikt EVP bör, 

enligt Parment och Dyhre (2009), vara sann, attraktivt för sin målgrupp och annorlunda från 

konkurrentens. De menar att världen har blivit alltmer transparent och att det är lättillgängligt att finna 

information genom internet. Därmed måste organisationer kunna visa ett attraktivt budskap och inte 

bara en finansiell utveckling och en god arbetsmiljö. Enligt Parment och Dyhre (2009) är ett stark 

EVP en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en arbetsgivare kan uppnå. 

 

Steg 3: Kommunikationsstrategi 

Nästa utmaning är att hitta en lämplig kommunikationskanal och att samordna aktiviteter inom 

Employer Branding. Vid detta steg framgår det tydligare vilka faktorer som anses vara 

organisationens mest attraktiva egenskaper för respektive målgrupp. Valet av kommunikationskanal 

bör grunda sig i undersökningar, dels för att erhålla mer kunskap om sina målgrupper samt identifiera 

var marknadsföringen har störst inverkan, således blir investeringen i kommunikationsstrategin mer 

effektiv. Parment och Dyhre (2009) nämner tryckt media, internet och arbetsmarknadsdagar som 

effektiva strategier. Vissa målgrupper uppskattar att få information genom flera kanaler och det är 

positivt om det är information som målgruppen är intresserad av, som exempelvis corporate social 

responsability. Det är nödvändigt för organisationer att välja en kommunikationskanal internt för att 

nå sina nuvarande anställda. Många företag använder sig av egna tryckta medier och bloggar för att 

skapa interaktion med organisationens anställda. Det är viktigt att budskapet som organisationerna 

avser att sända externt stämmer överens med det som kommuniceras internt. Om budskapet är 

inkonsekvent kan organisationens autenticitet ifrågasättas av allmänheten. Det kan även leda till att 

medarbetarnas lojalitet och förtroende för organisationen sjunker samt att deras engagemang att vara 

ambassadörer för organisationen försvinner. (Miles & Mangold 2008)  

 

En viktig kommunikationskanal är sociala medier. Den digitala världen växer och det blir allt 

vanligare för organisationer att marknadsföra sig själva via digitala kanaler. Sociala medier kan bli ett 

effektivt verktyg om organisationer fokuserar på de rätta egenskaperna som de potentiella 

medarbetarna eftersträvar hos en organisation (Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013). Det finns hemsidor 

som gör det möjligt för användare och företag att kommunicera samt utbyta information och 

erfarenheter med varandra. Några exempel på detta är Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och 

Pinterest. Detta har förändrat organisationers syn och arbetssätt kring kommunikation mot 

konsumenter då information blir lättillgänglig och synlig för alla som vill ta del av den. Det har blivit 

ett enkelt och användbart verktyg för att kunna prata med konsumenter. Organisationer kan med hjälp 

av sociala medier interagera med sina konsumenter på ett helt annat sätt jämfört med de traditionella 

medierna. I och med sociala mediers uppkomst har kommunikationens spelplan ändrats. Tidigare har 
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organisationer haft en dominans i förhållande till den enstaka konsumenten och fått diktera som de 

vill men med hjälp av sociala medier kan konsumenter gå samman och framföra sina åsikter mer 

kraftfullare än tidigare, vilket kan leda till att det kan bli svårt för organisationer att bemöta 

anstormningen av besvikna kunder (Wahlund, Rademaker, Nilsson & Svahn 2013). 

 

Organisationens varumärke och rykte spelar en avgörande roll för organisationers möjlighet att locka 

till sig de bästa medarbetarna på de stora marknaderna med många konkurrenter. För att kunna 

attrahera rätt personer behövs effektiva sätt att kunna nå ut till potentiella medarbetare (Cappelli, 

2001). Detta är en av anledningarna till att användning av sociala medier används allt mer i Employer 

Branding-kampanjer och rekryteringsprocesser. Organisationer kan använda sig av olika typer av 

marknadsföringskanaler i samband med rekrytering av ny arbetskraft, några exempel på detta är 

tidningar och internet. Internet bidrar genom att öppna nya möjligheter för reklam och information 

framför allt via dessa sociala nätverksplatser. Sociala medier gör det möjligt för organisationer att på 

ett enkelt och billigt sätt utvärdera och hitta rätt kandidater till lediga tjänster och detta till en lägre 

kostnad än tidigare (Borstorff, Marker & Bennett 2005). Sivertzen, Nilsen och Olafsens (2013) 

forskning om användning av sociala medier i samband med Employer Branding-aktiviteter indikerar 

att organisationers användning av sociala medier kan bidra till fördelar. Bland annat kan sociala 

medier bidra till att stärka organisationens varumärke och rykte. Det finns en tydlig koppling mellan 

att ha en positiv uppfattning av en organisations varumärke och intention att ansöka om ett jobb inom 

organisationen. Således kan användning av sociala medier vara ett effektivt arbetssätt att i 

rekryteringsprocesser locka till sig potentiella medarbetare (ibid).  

 

Steg 4: Kommunikationsmaterial 

Syftet med detta steg är att uttrycka EVP:n i de rätta orden och hitta symbolerna som ska representera 

och associeras med organisationens Employer Brand. Dessa ska sedan förmedlas genom den utvalda 

kommunikationskanalen. Kommunikationsmaterialet innebär organisationens budskap och det bör 

vara detsamma oavsett om kommunikationskanalen är internet, tryckt eller en aktivitet. Detta innebär 

att även de anställda bör agera i enlighet med budskapet. 

 

Enligt Parment och Dyhres (2009) egna erfarenheter kan detta steg involverar den interna 

marknadsföringsavdelningen, externa konsulter och marknadsföringsbyråer. De menar egentligen att 

om tidigare steg har uppfyllts och organisationens EVP är genuin och tydlig, bör detta steg inte 

innebära större implikationer. Det är viktigt för den målgrupp man vill nå att kunna identifiera sig 

med organisationens budskap oavsett i vilken kanal de finner det. Ett sätt är att förknippa 

organisationen med en känsla och uttrycka kommunikationsmaterialet i förhållandet till det, 

exempelvis genom en bild som visar på anställda som ler. Parment och Dyhre (2009) menar dock att 

det ändå kan genomskådas eller få en minimal inverkan. Ett hållbart Employer Branding innebär att 
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upprätthålla en dialog med nuvarande respektive potentiella medarbetare och denna dialog bör vara så 

individanpassad och personlig som möjligt (ibid.). 

 

Steg 5: Handling 

Sista steget är det avgörande steget för en framgångsrik Employer Branding strategi. I detta steg 

behöver de ansvariga i organisationen tänka och handla. Det som görs i detta steg är att 

organisationen implementerar samtliga av de tidigare nämnda stegen och övervakar hur det fungerar 

samt vad som behöver förbättras. När detta görs finns det flera överväganden att ta och det är av stor 

betydelse att sätta upp mål för vad organisationen vill uppnå med planerade aktiviteter och göra det 

mätbart. Parment och Dyhre (2009) menar att organisationer inte kan vänta på att bli en attraktivare 

arbetsgivare utan att det krävs en ansträngning. Exempel på mål som de nämner är positioner i 

rankingundersökningar och ökad arbetstillfredsställelse hos respektive avdelning. Målen bör vara 

realistiska och utvecklingen bör kommuniceras internt. Att involvera de anställda förstärker deras 

lojalitet och engagemang. Employer Branding bör ses som process som sträcker sig över en lång tid 

och inte som ett tidsbegränsat projekt. Det är mindre kostsamt att bibehålla ett starkt varumärke än att 

skapa ett nytt varumärke. Det tar tid att bygga upp ett framgångsrikt Employer Brand och krävs att det 

kontinuerligt omvårdas (Parment & Dyhre 2009). 

 

2.2 Talent Management  

Teorin om Talent Management handlar om hur en arbetsgivare strategiskt arbetar med och för 

talanger i organisationen. Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet men teorin handlar på ett 

eller annat sätt om hur organisationer bör investera i sina anställda (Gallardo-Gallardo, Nijs, Dries, & 

Gallo 2015). Vidare handlar det om att ha en strategisk plan för hur organisationen behöver arbeta för 

att ligga i framkant. Talanger avser alla i organisationen, från botten till toppen, att kunna se 

potentiella talanger och utveckla de så att de utvecklas på ett sätt som kan vara lönsamt för 

organisationen. För att inte missa potential och en talang som är anställd är det viktigt att arbeta 

systematiskt med Talent Management (Dyhre & Parment 2013). Organisationer kan uppnå en fördel 

gentemot konkurrenter om de hittar ett bra sätt att behålla kvalificerade medarbetare och talanger 

inom organisationen (Boxall 1996). Talent Management har växt fram till att bli ett nytt sätt för 

organisationer att bli ännu mer effektiva. Med Talent Management kan organisationer förbättra 

medarbetarnas arbetsförmåga och potential genom att synliggöra deras potential och låta de utvecklas. 

Detta i sin tur kan leda till att medarbetarna kan göra en märkbar skillnad för organisationen nu och i 

framtiden. Med Talent Management har alla medarbetare i organisationen möjlighet att nå sin fulla 

potential, oavsett vilken nivå eller roll man befinner sig i (Morton 2005). 

 



	 15	

Den vetenskapliga forskningen inom Talent Management är relativ begränsad och har endast 

fokuserat på privata, multinationella och USA-baserade organisationer (Powell, Durose, Duberly, 

Exworthy, Fewtrell, MacFarlane & Moss 2012). Ungefär hälften av den forskning som berör ämnet 

diskuterar huruvida kopplingen mellan Talent Management och strategi kan ge ökade 

konkurrensfördelar och förbättra organisationens resultat (Thunnissen, Boselie & Fruytier 2013). 

 

2.3 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori utgår från den tidiga institutionella teorin. De båda betonar förhållandet mellan 

omgivning och organisation och menar att man bör se med ett kulturellt perspektiv för att kunna förstå 

organisationens utveckling. Nyinstitutionella teorin ser på organisationer som något som är beroende 

av förändringar som sker i strukturen inom deras organisatoriska fält. Den tidiga teorin skiljer sig från 

denna eftersom att den tidiga inte fokuserar på omgivningen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). 

 

Ett viktigt begrepp inom den nyinstitutionella teorin är organisationsfält, vilket definieras som de 

organisationerna inom ett erkänt institutionellt område. Definitionen av vad som utgör ett 

organisationsfält kan se olika ut beroende på vad man vill undersöka. Exempelvis kan ett 

organisationsfält utgöra företag som utbyter tjänster, kunskap, råvaror eller värderingar med varandra 

(DiMaggio & Powell 1983). Institutioner inom offentliga, privata sektorn eller ideella föreningar 

präglar och skapar struktur i organisationsfälten. När organisationer tillhör ett sådant organisationsfält 

skapas legitimitet som bidrar till att företaget kan attrahera arbetskraft, kompetens och liknande för att 

vidmakthålla sin överlevnad på marknaden. Fältets regler skapas och struktureras av de mäktigaste 

aktörerna. Genom att exempelvis skapa patent, speciell teknik eller liknande skapas en marknad som 

kan göra det svårt för små aktörer att ta sig in. De mindre aktörerna inom ett fält försöker ofta 

efterlikna de dominerande aktörerna och kan därför bli direkt beroende av dem. När förhållandena är 

stabila för de dominerande aktörerna kommer de även att vara det för de mindre aktörerna, således 

kan det leda till att alla parter låter saker och ting vara som de är (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2015). När ett fält har etablerats blir det ofta homogent. Det innebär att organisationerna 

eftersträvar att likna varandra och därmed inte kan agera självständigt. Syftet med denna 

homogenisering är främst för att skapa legitimitet. Konceptet som bäst förklarar processen kring 

homogeniseringen är isomorfism. Isomorfism innebär att aktörer som står inför liknande processer 

inom samma organisationsfält kommer att tvingas efterlikna varandra. (DiMaggio & Powell, 1983).  
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Det finns tre olika former av isomorfism: 

 

1. Tvingande isomorfism innebär att de starkare organisationerna inom fältet till exempel staten, 

implementerar en ny lagstiftning som andra organisationer måste anpassa sig till. Ett konkret exempel 

är den tidigare nämnda föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

2. Imiterande isomorfism uppkommer från att organisationer känner osäkerhet. Således blir deras 

lösning att efterlikna andra framgångsrika organisationer och deras processer för att lösa denna 

osäkerhet. De framgångsrika organisationerna som agerar modell är inte alltid medveten om det, utan 

fungerar som en källa som möjliggör efterliknelse. 

3. Normativ isomorfism utgår från professionalisering. Det innebär att arbetskraften som anställs är 

professionellt utbildade. Eftersom att dessa personer tillhör gemensamma nätverk och har genomgått 

samma utbildning skapas en likriktning. Inom organisationen skapas därmed ett utbyte av kompetens 

där idéer kring den gemensamt delade kunskapen kan skapas och vidareutvecklas vilket i slutändan 

kan utnyttjas av organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

 

2.4 Översättningsteori 

Forskaren Bruno Latour (1983) myntade begreppet om översättningsteorin. Översättningsteorin 

handlar om hur organisationer anammar, anpassar och för över ett redan beprövat recept till sin lokala 

verksamhet. Grunden i denna teori handlar om att alla människor kan verka på olika sätt och där 

recept kan modifieras, avböjas och utvecklas. Latour (1983) menar att organisationer tar ett så kallat 

organisationsrecept och gör det till sitt eget. Recept i denna mening handlar inte om fysiska objekt 

utan om idéer. När de olika recepten formas och tolkas om på nytt skapas nya versioner och varianter 

av grundreceptet som sprids vidare i ny form. Organisationer anpassar receptet utifrån de behov som 

verksamheten har och tar endast med de element som de finner användbara (Røvik 2000). Enligt 

Røvik (2000) finns det två anledningar till varför organisationer översätter recept. 

 

• Oavsiktlig översättning: 

Organisationer är övertygade om att de anammar ett recept i originalform men i själva verket 

är de inte kapabel att imitera andra framgångsrika organisationer. En anledning är att chefer i 

organisationer har begränsat med tid och kapacitet för att kunna fördjupa och undersöka alla 

aspekter av ett framgångsrikt recept. Det är utifrån tillgänglig information som man försöker 

adoptera och denna information kan ofta vara bristfällig. Detta innebär att organisationer 

genom misstag ständigt utvecklar nya versioner av ett recept genom imitationskedjor, vilket 

leder till att det omedvetet skapas en imitation som är ett nytt originalrecept. Därmed sker 
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oavsiktlig översättning och nya organisationsformer uppstår.   

 

• Översättning som identitetsförvaltning: 

Røvik (2000) menar att den andra anledningen till att recept översätts grundar sig i 

organisationens identitetsförvaltning. Han menar att organisationer översätter ett recept så att 

den kan utnyttjas som ett redskap anpassat för den lokala verksamheten. Organisationer kan 

genom att översätta och ombilda ett recept som till exempel målstyrning, utmärka sin 

identitet. En nackdel med denna översättning kan vara att det även kan ses som ett hot mot 

organisationens identitet. Genom att översätta och adoptera recept som alla andra 

organisationer adopterar, elimineras det unika och självständiga som organisationer besitter. 

Därför finns en risk att organisationer som imiterar andras recept löper stor risk att anses vara 

osjälvständiga och identitetslösa (Røvik 2000). 

 

“Allt överallt, men överallt annorlunda” är ett citat som ursprungligen kommer från 

socialantropologen George Marcus (Røvik 2000). Denna formulering handlar om debatten huruvida 

organisationer blir allt mer likformade eller inte. Å ena sidan som från tidigare nämnda 

nyinstitutionella teorin där DiMaggio och Powell (1983) påpekar att det finns krafter som bland annat 

institutionalisering och globalisering som bidrar till stegrad isomorfism bland organisationer och till 

följd därav övergår organisationsformer till att vara mer likartade. Å andra sidan översätter och 

bearbetar organisationer idéer och recept som tolkas om och modifieras och därmed skapas det egna 

versioner. Tidigare forskning visar att recept adopteras men de har svårt att tyda olikheter och de 

variationer som organisationerna gör. Detta beror på att det endast finns ett fåtal studier som tittar på 

organisationen inifrån och på sikt för att se vad som sker med organisationer som adopterat ett recept. 

De flesta studier som gjorts är så kallade diffusionsstudier som har till syfte att undersöka spridningen 

av en modell eller recept mellan enheter i populationen. Dessa tenderar att visa att organisationer blir 

allt mer lika varandra (Røvik 2000). 

 

2.5 Motivering till val av teorier 

Forskningen kring Employer Branding är ett växande ämne och ofta sammanflätat med forskning som 

berör organisationers anpassning, utveckling och strategier. Organisationer använder ofta varandras 

olika koncept kring uppbyggnad av organisationen. På så sätt kan de dra fördelar av andras lyckade 

koncept med en inriktning som passar den egna organisationen. Det leder ofta till att organisationer 

tenderar att likna varandra och ha liknande arbetssätt rörande Employer Branding.  
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Teorin om Employer Branding som används skapar en grund för att förstå bakgrunden kring hur 

organisationer arbetar för att attrahera och behålla sina medarbetare. Teorin om Talent Management 

berör liknande ämnen men handlar främst om att ta fram och se de talanger som finns inom 

organisationen. Då forskningen inom Talent Management främst fokuserat på utländska 

organisationer ansåg författarna i denna studie att de kunde bidra genom att undersöka hur svenska 

organisationer arbetar med Talent Management. Avsikten var att studera endast Employer Branding 

men denna teori lades till då det uppdagades under studiens gång att ett flertal av informanterna 

använder sig av det och de metoder som berörs inom begreppet. Översättningsteori och 

nyinstitutionell teori används för att skapa en förståelse kring Employer Branding och den nya 

arbetsmiljölagen samt hur organisationer ständigt behöver förhålla sig till den och utvecklas för att 

ligga i framkant. Teoriunderlaget kommer att användas för att skapa djupare förståelse för det 

informanterna berättar och kommer vara till hjälp för att kunna analysera ämnet från olika synvinklar. 

Följande nyckelbegrepp från organisationsteorierna kommer att användas i analyskapitlet: 

Isomorfism, legitimitet, översättning 
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3. Metod 

//I det tredje kapitlet redogörs de olika angreppssätt som använts vid utformningen samt studiens 

tillvägagångssätt. Därefter diskuteras valet av metod där det motiveras varför metoden fungerar bäst 

i studiens sammanhang. Inledningsvis ges en mer övergripande bild för att sedan bli mer inriktat till 

intervjuerna.//   

3.1 Val av ansats 

Det finns fyra huvudsakliga metoder för datainsamling som forskare kan använda sig av: 

frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. Dels för att skapa en tydligare bild av det 

valda ämnet men också för att få fram fakta och belägg gällande innehållet (Denscombe 2016). Vidare 

finns det två olika utgångspunkter av analys som en forskare kan använda sig av för att tolka, förklara 

och beskriva den data som kommit fram, en kvantitativ eller kvalitativ synvinkel. Den kvantitativa 

analysen använder ofta siffror som analysenhet där fokus ligger på att få fram mätbara, objektiva fakta 

som är oberoende av forskaren (Bryman & Bell 2011). Validiteten och tillförlitligheten är noga 

kontrollerad för att kunna garantera att data som kommit fram ej utgår ifrån forskarnas egen 

synvinkel. Vidare kopplas kvantitativ forskning ofta ihop med storskaliga studier. Eftersom att det är 

ett stort deltagande finns det större möjlighet att generalisera eftersom att resultaten statistiskt sett blir 

mer tillförlitligt. Kvalitativa studier har istället ofta som mål att undersöka specifika fall. Eftersom att 

det ofta handlar om mer djupgående, analyserande forskning kräver det även stor tidsåtgång. Därför 

görs ofta kvalitativa studier i mindre skalor (Denscombe 2016). Den kvalitativa analysen är beroende 

av forskaren och har inte användning för standardiserade forskningsinstrument. Forskarnas 

subjektivitet, tidigare upplevelser och erfarenheter spelar en stor roll i konstruktionen av data (ibid.). 

Eftersom att denna studie ämnar undersöka några få specifika organisationer har därför en kvalitativ 

forskningsdesign valts. Författarna anser att det är det bästa arbetssättet för att kunna få fram och 

analysera det som undersöks.  

 

Langemar (2013) nämner olika förhållningssätt mellan teori och empiri. Dessa är induktion, 

deduktion och abduktion. Studien utgår från valda teorier och har dessa som referenspunkt vilket är 

ett kännetecken för en deduktiv ansats. Teorierna som nämnts har använts för att utforma 

intervjuguiden och för att få en överblick i ämnet. För att kunna dra slutsatser av empirisk data som 

framkommer i studien har även ett induktivt förhållningssätt varit nödvändigt. Att kombinera 

deduktion och induktion, även kallat abduktion, är således en lösning som är relevant att använda sig 

av och därav har det varit utgångspunkten för denna studie (ibid.). Genom abduktion har det 

möjliggjorts att utveckla och tillägga teorier under studiens fortskridande. En abduktiv ansats stämmer 
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bättre in på den hermeneutiska cirkeln, då forskningen pendlar mellan förförståelse och förståelse 

(ibid.). 

3.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och tillvägagångssättet för att få fram data har varit via semi-

strukturerade intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden använder ofta ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer för att få fram relevant data. De kännetecknas av att intervjuaren har en 

flexibilitet i de ämnen och frågor som ska behandlas. Det finns en utgångspunkt i en frågeguide, men 

informanten tillåts svara fritt och forma intervjuns gång och därav även följdfrågorna (Denscombe 

2016). Kvalitativa intervjuer är därför flexibla och kan anpassas vilket leder till att forskaren kan få 

djupgående, tydligt definierade svar som ger kunskap om intervjupersonens subjektiva upplevelser 

(Bryman & Bell 2011). 

 

För att undvika att tappa fokus från det valda ämnet man söker information om krävs dock ett viss 

mått av struktur (Langemar 2013). I denna studie har alla intervjuer utgått från en frågeguide där 

informanten fått utrymme att påverka riktningen av intervjun vilket har möjliggjort att författarna i 

denna studie kommit åt reflektioner och diskussioner som kunnat bidra till en djupare förståelse. Alla 

intervjuer med organisationerna har varit personliga vilket innebär att forskaren och intervjupersonen 

har stämt möte med varandra. Den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera eftersom att 

forskaren har en person att lägga sitt fokus på (Denscombe 2016). Telefonintervjuer anses vara lika 

representativa som personliga intervjuer (Bryman & Bell 2011). Således har författarna gjort 

bedömningen att den intervjun som skedde via telefon är tillförlitlig och kan användas på samma sätt 

som resterande intervjuer.  

3.3 Kunskapssyn och angreppssätt 

Författarna i denna studie har tillämpat ett tolkningsperspektiv, även kallat interpretativismen. Detta 

perspektiv baseras på den sociala handlingen och den subjektiva betydelsen kring den. Det handlar 

om att kunna beskriva en förklaring eller att kunna skapa en förståelse för ett beteende (Bryman & 

Bell 2011). Ontologi handlar om vad som finns och huruvida sammanhang uppfattas som socialt 

konstruerade ting eller om de existerar som objektiva ting utanför den sociala yttre verkligheten. Det 

finns två vanliga synsätt inom ontologi, dessa är objektivism och konstruktionism. Objektvism 

förknippas främst med kvantitativ forskningsstrategi och innebär att de sociala fenomenen som 

förekommer är på förhand givna och att dessa inte påverkas av aktörerna (ibid.). Konstruktionism 

innebär att forskarna uppfattar sociala fenomen, som exempelvis organisationer och dess betydelse 
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som något som ändras kontinuerligt. Betydelsen varierar eftersom att de skapas i sociala samband och 

därmed är under ständig bearbetning, de är socialt konstruerade (ibid.). Bryman och Bell (2011) 

hänvisar att studier som använder enkäter som metod intar en mer objektiv och naturvetenskaplig syn. 

Då denna studie utgår från intervjuer med kvalitativ karaktär har författarna valt konstruktionism som 

den ontologiska ståndpunkten.  

 

Då studien innehar såväl deduktiva som induktiva inslag, kan det vara av betydelse att nämna att 

författarna använt tolkning för analys av data. Tolkning är en central del inom hermeneutiken 

(Langemar 2013) och detta synsätt har tillämpats för denna studie. Hermeneutik används till att tolka, 

skapa en förståelse samt förmedla upplevelser av företeelser. Synsättet understödjer studien därför att 

tolkningen ökar tillgången till informanternas egna upplevelser av Employer Branding. Inom 

hermeneutiken är det möjligt att analysera och tolka olika former av material, så som transkriberade 

intervjuer. Detta format kännetecknas av att informanterna har getts utrymme att återberätta om egna 

upplevelser och erfarenheter utan att författarna på ett strikt sätt styr samtalet. Författarnas uppgift blir 

således att förstå vad informanten sa i samband med kontexten som det uttrycktes i. För att göra det 

krävs det att forskarna tolkar delar för att kunna få en fördjupad bild av helheten. Genom att förstå 

förhållandet mellan dessa delar skapar forskarna en tolkning och ju mer delar som stödjer denna 

tolkning, desto troligare är den. I tolkningsprocessen återgår man ofta till tidigare forskning och 

relevant litteratur för att bekräfta om forskarnas egna tolkningar är passande och korrekta (Langemar 

2013). En viktig del i hermeneutisk tolkning är forskarnas förförståelse. Då författarna i denna studie 

haft relativ begränsad förförståelse av ämnet som har studerats, anses tolkningsprocessen inte 

påverkats eller vinklats. Författarna har i största mån fokuserat på att skapa en helhetsbild av 

Employer Branding som härrör från informanternas erfarenheter och berättelser som berör ämnet. Det 

är viktigt för studien att forskarna är medvetna om sina förutfattade meningar och fördomar och att de 

förhåller sig till dessa under hela tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg 2009).  

3.4 Population och Urval 

Författarna i denna studie har valt att undersöka organisationer inom offentliga, privata, samt ideella 

sektorn i Stockholm. Författarna i denna studie har gjort ett subjektivt urval. Utifrån urvalet 

kontaktades ett antal organisationer som författarna vet jobbar aktivt med Employer Branding. Det 

innebär att relativt få personer har handplockats för deras kunskaper eller erfarenhet inom ämnet som 

studerats. Författarna har således möjlighet att inhämta den bästa möjliga informationen och 

värdefulla insikter i undersökningen. Ett subjektivt urval kan innefatta mindre grupper i populationen 

och till viss del efterlikna ett representativt urval (Denscombe 2016). Med tanke på studiens 

begränsade tid och författarnas begränsade resurser har studien utgått från ett bekvämlighetsurval. 
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Således har organisationer som funnits närmast till hands valts ut för denna undersökning (Bryman & 

Bell 2011). 

3.5 Val av undersökningsobjekt  

Privata sektorn 

ICA är en stor koncern som är uppdelad i olika segment men där kärnan i verksamheten är handel 

med dagligvaror. De bedriver även apotek, bank och fastigheter.  

 

Preem är ett drivmedelsbolag. De förädlar och säljer petroleumprodukter till olika oljebolag.  

 

Eventomatic är verksam inom eventbranschen. Organisationen hyr ut tekniska lösningar till olika 

event.  

 

Offentliga sektorn  

Kommunala verksamheten arbetar främst med samhälls- och medborgarnytta i Stockholm inom 

utbildning, vård och infrastruktur. Organisationen kännetecknas av ett annat namn men har gett 

samtycke till att använda detta namn. 

 

Ideella föreningar 

Friskis&Svettis är verksamma inom träningsbranschen. 

 
 

Organisation Tjänstetitel Plats Tid 

1 ICA Chief diversity & talent  Huvudkontor 1 h 

2 Preem HR process owner Huvudkontor 56 min 

3 Eventomatic Chief operating officer Restaurang 36 min 

4 Kommunala 

verksamheten  

HR strateg Huvudkontor 48 min 

5 Friskis&Svettis 

Stockholm 

HR Chef Huvudkontor 45 min 

6 Anna Dyhre 

Expert 

Konsult på Coworks, författare, bred 

kunskap inom ämnet Employer Branding 

Telefon 40 min 

Tabell 1. Undersökningsobjekt 
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3.5.1 Expert  

För att få en djupare förståelse i ämnet som studerats har författarna valt att intervjua Anna Dyhre (se 

tabell 1). Hon besitter en bred kunskap och erfarenhet inom ämnet Employer Branding. Hon har bland 

annat författat två böcker, Employer Branding: allt du behöver veta för att bli en attraktiv 

arbetsgivare och Sustainable Employer Branding: guidelines, worktools and best practice, 

tillsammans med sin medförfattare Anders Parment, som har forskat inom ämnet på Stockholms 

Universitet. Dessa böcker har använts som litteratur i denna studie och de har varit till stor hjälp för 

att förstå ämnet. Vidare har Anna cirka 20 års erfarenhet av Employer Branding arbete och har 

utbildat flera organisationer samt föreläst om ämnet. Av denna anledning fann författarna det relevant 

att intervjua henne för denna studie. Att få möjligheten att intervju och ta del av Anna Dyhres åsikter 

och tankar syftar till att få en bredare kunskap inom det valda ämnet. Därför förekommer Dyhres 

namn både i empirin som en intervjuperson men också i teori och bakgrund med anledning av hennes 

tidigare skrivna böcker. 

 

3.6 Utformning av intervjuguide 

För att besvara studiens frågeställningar har två intervjuguider utarbetats av författarna (se bilaga 1 & 

2). Intervjuguide ett är ämnad för organisationerna och intervjuguide två är ämnad för telefonintervju 

med Dyhre. Som tidigare nämnts genomfördes semi-strukturerade intervjuer, vilket innebar att 

intervjuguiden formades på ett sätt så att det skulle täcka en rad teman och samtidigt erbjuda 

flexibilitet för informanten att beskriva sina upplevelser och erfarenheter (Denscombe 2016).  

 

Vid utformningen av intervjuguiden hade författarna studiens frågeställningar i åtanke. Författarna 

utgick från frågor som ansågs kunna bidra till att besvara frågeställningarna och merparten av 

frågorna styrks av teoriavsnittet. Intervjuguidens struktur och formulering inspirerades dels av Ambler 

och Barrows (1996) intervjuguide, Bryman och Bells (2011) råd, samt Kvales (1996 se Bryman & 

Bell 2011) kategorisering av frågor när det gäller intervjuer. Ambler och Barrows (1996) 

intervjuguide ansågs vara trovärdig då det har tillämpats i liknande kontext, vilket tyder på relevans 

för ämnet. Deras intervjuguide bidrog även med inblick i hur frågorna kunde formuleras. 

 

Ett av Bryman och Bells (2011) råd är att skapa ordning genom att dela frågorna i teman och se till att 

övergången mellan dem sker på ett smidigt sätt. I denna studie har frågorna delats in i sex olika teman 

i följande ordning: Inledning, Employer Branding, intern Employer Branding, extern Employer 

Branding, Employer value proposition och avslutning. Tematiseringen av frågorna motiveras även 

genom Kvale (1996 se Bryman & Bell 2011) då han nämner att det finns nio kategorier som 
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återkommer i de flesta intervjuer. Den första kategorin är inledande frågor som innebär att forskarna 

ställer personliga frågor som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till ämnet eller en organisation. 

I intervjuguiden används de inledande frågorna för att försäkra sig om att informanten besitter 

kunskap om Employer Branding (Bryman & Bell 2011). Sedan introduceras ämnet Employer 

Branding på övergripande organisationsnivå för att sedan fråga om den interna respektive externa 

strategin mer konkret. Temat kring intern Employer Branding präglades även utav frågor rörande 

arbetsmiljölagen. Frågorna kring Employer value proposition var ämnade att leda till svar på vilket 

sätt organisationen differentierar sig och motiverar sina anställda. Avslutningsfrågorna involverade 

informantens framtidssyn samt om de ville tillägga något. Totalt fanns det 26 frågor på intervjuguide 

ett samt 17 frågor i intervjuguide två.  

 

3.7 Genomförande av studien 

I denna studie har vetenskapliga artiklar samt tidigare forskning samlats in genom sökmotorerna 

Söder Schoolar, Business Source Premier och Google Schoolar. Utifrån artiklarnas referenslistor har 

även nya artiklar och böcker hittats. De böcker som används är relevant ämneslitteratur samt tidigare 

kurslitteratur. 

 

Författarna utformade ett mejl som sedan skickades ut till olika organisationer (se bilaga 3). I den 

presenterade de sin utbildning, studiens syfte samt en förfrågan om att delta i en intervju. I mejlet 

förtydligades förväntad tidsåtgång för intervjuerna. Därefter bokades intervjuer med de olika 

organisationerna som valt att delta i studien. Intervjuerna ägde rum på respektive organisations 

huvudkontor förutom en, som anordnades på en närliggande restaurang. Samtliga fem intervjuer med 

informanter genomfördes via personliga intervjuer och tog plats i centrala Stockholm. Vidare hade 

författarna en telefonintervju med en person som besitter stor kunskap och erfarenhet i ämnet som 

studerats. Detta ansågs vara optimalt, då personen som intervjuades hade begränsat med tid och ofta 

är på resande fot. 

 

Vid varje intervjutillfälle inledde författarna med att upplysa informanterna om studiens etiska 

riktlinjer. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lästes upp för informanterna för att få samtycke 

om att medverka och att all insamlad material kommer att användas i forskningssyfte. Informanterna 

försäkrades om att de skulle behandlas konfidentiellt. I enlighet med de etiska riktlinjerna tillfrågades 

det om informanternas godkännande att spela in intervjun, vilket samtliga accepterade. Författarna 

använde sig av två röstinspelare för att försäkra sig om att det man hörde under intervjun 

överensstämmer med hur informanten uttryckte sig. Anledningen till att författarna använde sig av två 
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röstinspelare var för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på ljudupptagning samt att minimera 

eventuella störningsmoment, till exempel om en röstinspelare skulle sluta fungera. 

Utöver det hade författarna ett anteckningsblock som var avsedd att användas i de tillfällen där miljön 

kunde påverka ljudupptagningen negativt genom exempelvis starka vindar och andra konversationer i 

omgivningen. 

 

Vid intervjutillfällena tillgavs författarna olika uppgifter. Den ene ansvarade för att ställa frågor och 

den andra hade i uppgift att anteckna det viktigaste som sades. Den som antecknade hade även 

möjlighet att tillägga och komplettera med följdfrågor om det ansågs vara nödvändigt. Inför varje 

intervju introducerade författarna de sex kategorier som skulle behandlas i intervjuguiden. När varje 

kategori var bearbetad talades det om för informanten, detta gjordes för att övergången till 

efterföljande tema skulle ske på ett smidigare sätt. Det var viktigt för författarna att informanten 

skulle få tala oavbrutet samt att denne skulle få möjlighet att ställa motfrågor om så önskades. Vidare 

förekom det att författarna ställde följdfrågor till informanten för att få ut så mycket information om 

det berörda ämnet som möjligt. Den kortaste intervjun varade i 36 minuter och den längsta varade i en 

timme (se tabell 1).   

3.8 Bearbetning av data och analysmetod 

Kvalitativa studier genererar ofta ett stort datamaterial som behöver bearbetas och göras överskådligt 

för att kunna hanteras på ett strukturerat sätt. Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet 

omgående. Genom att transkribera och omforma ljudinspelningar till nedskriven data förenklas 

analysen vid nästa skede. Transkriberingsprocessen bör således uppfattas som en viktig del i 

intervjumetoden då det förenklar möjligheten till att göra sökningar och jämförelser mellan insamlad 

data (Denscombe 2016).  

 

En av de vanligaste metoderna för att behandla en kvalitativ analys är att göra en tematisk analys 

(Bryman & Bell 2011). Den tematiska analysen har som syfte att strukturera insamlad empiri, 

sammanställa och tolka kvalitativ data utifrån teman. Teman kan vara förutbestämda utifrån teori, 

även kallat deduktiv tematisk analys, eller induktiv tematisk analys som är empiristyrd (Langemar 

2013). Det är möjligt att kombinera de bägge metoderna vilket har tillämpats i denna studie. Efter 

genomförda intervjuer och transkriberingar har materialet granskats upprepade gånger. Författarna har 

tillsammans gått igenom materialet som samlats in och organiserat dessa i teman. Materialet 

sammanställdes i ett samlat dokument för att därefter med hjälp av teoretiska begrepp kunna binda 

ihop datamaterialet med olika teorier, således har författarna pendlat mellan induktiv och deduktiv 

tematisk analys. 
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3.9 Etiska frågeställningar 

I samband med studier är det viktigt att forskarna ser över sina etiska åtaganden. Det är av stor vikt att 

alla informanter som ingår i undersökningen får ta del av information rörande studiens syfte, 

frivillighet att delta och att alla uppgifter som lämnas kommer att hanteras konfidentiellt (Bryman & 

Bell 2011). Forskningen kan bidra till samhället och dess utveckling i och med att den ofta tar upp 

relevanta aktuella ämnen. Därav är det av vikt att forskningen är av god kvalité. Individskyddskravet 

är ett av de krav som studien måste ta hänsyn till. Det innebär att de personer som är involverade i 

studien inte får bli kränkta, skadade eller förödmjukade. Individskyddskravet är uppdelat i fyra olika 

delar och består av: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

 

• Informationskravet belyser frågan om att studiens upphovsmän måste informera alla berörda 

personer om studiens syfte (Vetenskapsrådet 1990) I denna studie har alla informanter innan 

intervjutillfället blivit informerade om vilka forskare som utför studien och vad den har för 

syfte. 

 

• Offentlighet och sekretess behandlas under konfidentialitetskravet som innebär att alla 

uppgifter rörande studiens deltagare behandlas med största möjliga konfidentalitet (Bryman & 

Bell 2011). Detta förklarades och betonades i samband med intervjun för att betona för 

informanterna att deras personliga uppgifter skulle behandlas på ett sunt och konfidentiellt 

sätt. Det ska inte innebära några negativa konsekvenser för informanten att avböja eller 

avbryta även under studiens gång. 

 

• Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i ett forskningsprojekt har rätt att själva 

bestämma om sin medverkan (Vetenskapsrådet 1990). Alla informanter har lämnat samtycke 

om att medverka i denna studie. Därav behandlas merparten av organisationerna med sitt 

reala namn. I samband med intervjuerna förtydligade författarna för informanterna att de när 

som helst under studiens gång kan avböja att medverka. 

 

• Nyttjandekravet avser att forskaren endast får använda insamlat material i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 1990). Det har bibehållits under studiens gång och det är endast personer 

som berörs av studien som fått ta del av information och data som kommit fram. Alla dessa 

fyra delar är viktiga att meddela till informanter som ingår i en studie (Bryman & Bell 2011). 
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3.10 Metodkritik 

3.10.1 Validitet 

Då denna studie har utgått från en kvalitativ metod finns det specifika riktlinjer som författarna bör 

förhålla sig till. Med det menas att författarna bör ta hänsyn till saker som kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet (Langemar 2013). Validitet innebär huruvida om studien har undersökt det man avser 

att undersöka och hur giltigt resultat kan anses vara. I och med att semistrukturerade intervjuer har 

använts har författarna förhållit sig inom ramarna i intervjumallen som upprättades innan. 

Intervjufrågorna har härletts från teori och de nyckelbegrepp som använts är Employer Brand och 

Employer Branding med syfte att fråga efter det som avsågs att studera. Den semistrukturerade 

intervjuguiden fyllde även funktionen att skapa möjlighet för följdfrågor för att informanten skulle 

kunna prata djupare om ämnet. Det möjliggjorde även att det gick att kontrollera informationen som 

sades och därmed undveks eventuella missförstånd som kan stärka studiens validitet.  

 

För att få en god validitet i studien bör forskare strukturera upp sitt arbete tydligt och metodiskt.  

Exempelvis att urvalet har valts noggrant och att analysen varit korrekt genomförd. Vidare bör 

forskarna i en kvalitativ metod ha en öppenhet i sitt förhållningssätt genom hela forskningsprocessen, 

där inriktning och planering kan komma att ändras allteftersom (Langemar 2013). Validiteten i 

kvalitativa studier är beroende av en öppenhet och neutralitet om det ämnas hitta en ny teori från den 

empiriska verkligheten (ibid.). Författarna i denna studie har inte haft för avsikt att bekräfta hypoteser 

och har varit mottagliga för ny kunskap under intervjuerna med en odogmatisk inställning. Begreppet 

Talent Management uppdagades under intervjuerna med informanterna och författarna ansåg att det 

var relevant för studien. Därav tillkom Talent Management som en ny teori. Således har författarna 

tagit hänsyn till öppenhet. 

 

Kvalitativa studier karakteriseras av att utgå ifrån relativt få fall. Detta innebär att studiens 

överförbarhet och externa validitet begränsas. Det finns en diskussion inom kvalitativ forskning om 

huruvida resultaten kan generaliseras till andra fall. Vissa forskare hävdar att syftet inte är att 

generalisera utan att identifiera unika egenskaper inom ämnet (Denscombe 2016). Då denna studie 

använt ett bekvämlighetsurval, medför det svårigheter för att kunna generalisera resultatet (Bryman & 

Bell 2011). Detta innebär att urvalet inte har varit representativt för populationen. En problematik som 

uppkommit i denna studie är att populationen saknat tydliga kriterier samt att alla fält inte varit jämt 

representerade i antal. Författarnas ambitioner var att intervjua tre organisationer inom den privata, 

offentliga och ideella sektorn för att ha ett starkt empiriskt underlag för analys men upplevde 

svårigheter med att hitta fler deltagare. Därav kontaktades en organisation som låg nära till hands för 

författarna. På så sätt kunde de införskaffa mer empiri till studien. Däremot innebar det att 



	 28	

populationen utvidgades vilket ledde till svårigheter med att tydligt avgränsa populationen som 

innebär ett försvagande av studiens validitet. 	

3.10.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om möjligheten att kunna replikera resultat från en studie vid ett annat tillfälle, 

vilket kan vara svårt inom kvalitativ forskning eftersom forskningen ofta är baserad på olika sociala 

fenomen. En strategi för att kunna replikera studien, kan vara att forskaren går in i en liknande roll, 

som tidigare forskare, för att på så sätt ha liknande förutsättningar. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

möjlighet att kunna dra jämförelser och paralleller till den föregående studien (Bryman 2013).  

 

Över tid omformas meningar och objekt, detta innebär att det är svårt att imitera en social omgivning 

som används i kvalitativa studier. Dessutom kan forskarna vara insatta i forskningsinstrumenten till 

den grad att det anses att de är en del av den (Denscombe 2016). Författarna har granskat studien för 

att säkerställa att det finns en fullständig redogörelse för hela forskningsprocessen. 

Tillvägagångssättet ska framgå tydligt i samtliga faser för att underlätta för framtida forskning inom 

ämnet och möjligheten att kunna replikera studien (Bryman & Bell 2011). Författarna har detaljerat 

beskrivit val av teori och metod samt hur data har införskaffats och analyserat. Transparens 

genomsyrar samtliga avsnitt för att främja studiens pålitlighet. I denna studie framkommer Anna 

Dyhre som både informant och författare till litteratur. Då författarna i denna studie refererat flitigt till 

hennes tidigare forskning och verk, kan det anses vara starkt anknuten till Anna Dyhres åsikter och 

tankar. Författarna var medvetna om detta men bedömde att hennes erfarenheter och kompetens 

gynnade studiens syfte.   

3.10.3 Objektivitet 

I kvalitativa studier kan arbetssättet se olika ut och kan skilja sig åt beroende på vilka forskarna är. 

I de flesta kvalitativa studierna används allt som oftast ostrukturerade metoder. Objektivitet handlar 

om huruvida forskarna varit opåverkade och haft kontroll över sina värderingar när de genomfört 

studien (Denscombe 2016). Forskaren har en central och viktig del i en kvalitativ studie och 

framförallt vid insamling av empiri som sedan ska tolkas av forskaren. Forskaren har en betydande 

roll i detta sammanhang där forskarens tolkningar blir subjektiva och kan påverkas av sina egna 

värderingar och intresse (Bryman & Bell 2011). Vid undersökning av kvalitativ data, bilder eller 

texter kommer tolkning alltid vara en del av processen. Därmed kommer inte forskningen att stå fri 

från påverkan av författarna som genomför studien (Denscombe 2016).  

 



	 29	

4. Empiri 

// I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som framkommit genom intervjuerna. 

Empirin har tolkats utifrån informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter med anknytning 

till teoriunderlaget. Kapitlet avslutas med en empirisammanfattning.// 
 

4.1 Employer Branding 

Alla organisationer uppfattade Employer Branding som två olika delar, det vill säga internt och 

externt. En av organisationerna formulerar det på följande sätt:  

 

Det handlar om arbetsgivarmärke alltså både vad man står för internt och 
externt. (Friskis&Svettis) 

 

Informanterna utvecklade skillnaderna och beskrev det interna arbetet som det absolut viktigaste. Alla 

organisationer delar bilden av att Employer Branding bland annat handlar om att attrahera, rekrytera 

och behålla medarbetare. Organisationerna påtalar och kopplar även ihop Employer Branding med 

byggandet av varumärket samt hur man blir en attraktiv arbetsgivare med konkurrensfördelar för att 

överleva i den konkurrensutsatta marknaden. Samtliga informanter delar uppfattningen och betonar 

vikten av att jobba med Employer Branding och att fler organisationer kommer att ansluta sig till att 

börja jobba med det i framtiden. Dyhre påtalade att det är viktigt för organisationerna att arbeta aktivt 

med det för att den ska gå hand i hand med organisationens överliggande strategi och för att öka ett 

värdet på bolaget. Dyhre menar att de organisationer som är duktiga på Employer Branding blir mer 

lönsamma i längden i och med att det underlättar att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 

 

ICA menar att om inte det interna arbetet är bra och medarbetare inte känner sig trygga på 

arbetsplatsen kan det leda till att de känner sig utnyttjade och därmed kan förtroendet för 

arbetsgivaren sjunka. Eventomatic är av samma åsikt och menar också att medarbetare bör prioriteras 

och få dem att känna sig trygga på jobbet. Kommunala verksamheten anser att om organisationen ska 

lyckas med sitt Employer Branding behöver man arbeta både med det interna och externa perspektivet 

parallellt. Det interna arbetet hänvisar de bland annat till att medarbetarna i organisationen ska känna 

att de kan och vill vara ambassadörer för sin arbetsgivare. Kommunala verksamheten betonar att om 

det interna arbetat inte är jämförbar med det externa utbudet kommer organisationen ha svårt att 

attrahera och behålla rätt kompetens och i ett långsiktigt perspektiv kan detta bli en kostnadsfråga. 
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Enligt ICA arbetar alla organisationer med Employer Branding redan idag, mer eller mindre 

medvetet, men de anser att många organisationer kommer att fortsätta arbeta medvetet med Employer 

Branding. Dyhre delar ICA:s uppfattning och menar att organisationer har ett Employer Brand, vare 

sig de vill det eller inte. Organisationer kan inte avstå från det eftersom att människor alltid kommer 

att bygga upp sina egna uppfattningar i relation till organisationer. Då kan organisationer lika gärna 

aktivt jobba med att själva påverka uppfattningarna som människor har om organisationen.  

 

Anledningen till att organisationerna arbetar aktivt med Employer Branding grundar sig i nutid och 

framtid för flera av organisationerna. Ett av dem, ICA, anser att det är viktigt att ha ett tydligt 

varumärke då det är tuff konkurrens om medarbetare och deras kompetens. De lyfter fram att det bör 

vara tydligt vad organisationen står för och vad de vill samt vad de önskar ur sina medarbetare. Preem 

nämner att genom ett strukturerat arbete med Employer Branding kan organisationen säkerställa 

kompetens, både nu och i framtiden, som kan bidra till att utveckla företag mot önskad riktning och 

ökad lönsamhet. 

 

Kommunala verksamheten och Friskis&Svettis lyfter andra aspekter som de anser är viktiga. De 

menar att de arbetar i organisationer som bidrar till samhällsnytta. De uttalar sig gärna om deras 

utvecklingsmöjligheter och nämner att det också är fördelaktig med deras organisationsstorlek. 

Eventomatic vill gärna bli sedda som en attraktiv arbetsgivare som det är roligt att jobba hos och där 

medarbetarna kan må bra. De fokuserar de mesta av sina insatser internt och mindre på de externa 

delarna. Dyhre framlyfter att människor hellre köper saker från organisationer som de vet aktivt 

arbetar med att få sina anställda att trivas på jobbet. Hon menar vidare att människor dessutom är 

villiga att betala mer till dessa organisationer samt att vissa medarbetare är beredda att sänka sin lön 

för att få jobba hos en attraktiv arbetsgivare. 

4.2 Employer Branding Process 

4.2.1 Undersökningar 

Alla informanter arbetar aktivt med strategier för att bibehålla sina medarbetare. Samtliga 

organisationer arbetar aktivt med att ha kontinuerliga medarbetarsamtal och undersökningar för att 

bland annat mäta hur medarbetarna trivs på jobbet. De ser samtalet som ett tillfälle att diskutera 

utvecklingsmöjligheter, löner och andra faktorer som kan främja trivsel. 

 

Det Friskis&Svettis lägger stor vikt på är att ha regelbundna medarbetarsamtal. På dessa samtal pratas 

det om saker som har framgått i medarbetarundersökningen. Resultaten från denna används som 
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grund för att identifiera brister och önskemål. Därefter involveras medarbetarna på olika sätt för att 

förändra och förbättra. Även Preem arbetar med medarbetarundersökningar och poängterar vikten av 

att fullfölja dem och gör det genom att upprätta individuella handlingsplaner för samtliga medarbetare 

som ständigt följs upp. Ledningen i organisationen har ett stort intresse och engagemang att detta 

genomförs. Det går även i linje med de värderingar som företaget står för och det hade antagligen 

gjorts även om arbetsmiljö inte var lagstiftat. 

4.2.2 Medarbetarlöfte 

Förmåner 

Samtliga informanter talar om vikten av att kunna erbjuda monetära belöningar. Preem arbetar med 

att erbjuda friskvårdsbidrag och ständigt ha konkurrenskraftiga löner. Även ICA arbetar med att ha 

höga löner och friskvårdsbidrag. Både ICA, Friskis&Svettis och Preem arbetar aktivt för att 

uppmuntra de anställda till rörelse. De har träningsanläggningar kring faciliteterna för att man som 

anställd lätt ska kunna få koppla bort arbetet och träna. Poängen ligger i att hålla de anställda friska 

och samtidigt uppmuntra till en godare hälsa. ICA berättar att de sponsrar anställda att medverka i 

olika lopp så som Halvvasan och liknande. Alla instämmer om att dessa typer av aktiviteter är något 

som bör uppmuntras för att få de anställda att trivas på arbetsplatsen men också för att de ska må bra 

och ha en god fysisk hälsa som stärker dem i arbetet. Den Kommunala verksamheten har attraktiva 

förmåner som främjar föräldraledighet, hälsa, med mera. De har även konkurrenskraftiga löner inom 

det pedagogiska området i synnerhet men betonar att de monetära delarna inte är övervägande i 

arbetet med Employer Branding. Istället lägger organisationen mer vikt på att lyfta 

utvecklingsmöjligheterna i staden och goda exempel som ska motivera befintliga medarbetare att 

stanna kvar och locka rätt kompetens. 

Eventomatic arbetar också med monetära ersättningar och de tillämpar det i ett belöningssystem. De 

erbjuder sina medarbetare funktionella förmåner som bland annat innebär att de låter sina medarbetare 

låna deras produkter kostnadsfritt. 

Värderingar 

Samtliga organisationer har värderingar som framhävs genom deras värdegrund, ledord eller liknande. 

Det som har framkommit är att det gäller främst kvalitet och service. Enligt Eventomatic ska dessa 

värderingar återspeglas hos medarbetarna både internt och externt. De menar att det är viktigt, både 

när man är i kontakt med sina kollegor och i kontakten med kunder, att man hela tiden har en viss 

servicenivå och att man trivs på jobbet för då gör man bättre ifrån sig. Friskis&Svettis delar denna syn 

då de nämner att de har en stark värdegrund som, på något vis, finns i väggarna. De försöker i alla led 
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följa de värdeorden och det sättet som man behandlar varandra men även vid externa 

kommunikationen genom formella processer, som rekrytering och medarbetarsamtal. 

 

Den Kommunala verksamheten nämner att det är viktigt att arbeta med bemötande frågor. Dessa 

frågor ligger djupt inrotade i organisationens värderingsarbete och det finns en hel del arbetssätt, 

metoder och verktyg i organisationen för att stödja stadens verksamheter i arbetet. Bemötande frågor 

och förhållningssätt är återkommande teman i olika utvecklingsinsatser, både för chefer och 

medarbetare. 

 

Bemötande frågor är oerhört viktiga att arbeta med i alla organisationer. Vi 
arbetar i en organisation där mötet med människor är A och O. Vår uppgift är att 
leverera tjänster och service av högsta kvalitet till invånarna i staden och ett gott 
bemötande är avgörande för hur brukaren upplever leveransen och hur vi 
uppfattas som arbetsgivare. (Kommunala verksamheten) 

	

Socialt ansvar 

 

Det sociala ansvaret har framkommit som en viktig del som organisationerna jobbar med. Fyra av fem 

organisationer jobbar aktivt med att ta ett socialt ansvar. Friskis&Svettis har en vision som de strävar 

efter. Det är att göra Stockholm till världens friskaste stad. Genom att erbjuda lustfylld och 

högkvalitativ träning för alla vill de att fler människor i samhället ökar sitt välbefinnande. De 

samarbetar även med hälsovården för att hjälpa människor som har varit sjukskrivna under en längre 

tid att komma tillbaka till arbetslivet. De bidrar med samhällsnytta och samtidigt kopplar de ihop det 

med kul träning.  

 

Kommunala verksamheten är den organisation som betonar starkast att de jobbar för samhällsnytta 

och ser det som ett stolthetsuppdrag som representerar organisationen som koncern. De anser att göra 

skillnad för andra människor är det som motiverar majoriteten av de som söker sig till Kommunala 

verksamheten och att de kan se denna spegling bland stadens medarbetare både i ledar- som 

medarbetarinsatser. 

 

Om viljan att arbeta med samhällsnytta och brukarfokus inte finns med i 
prioriteringskriterierna hos potentiella sökanden, då ska de nog inte söka sig till 
offentlig verksamhet. (Kommunala verksamheten) 
 

Preem sitter i en utsatt situation då drivmedelsindustrin har en negativ påverkan i samhället och på 

miljön. Det är de väl medvetna om och nämner att de måste framföra hur deras arbete påverkar 
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samhället positivt på ett annorlunda sätt. De vill vara ett företag som ligger i framkant när det gäller 

utveckling av hållbara lösningar främst inom sin bransch. De vill få sina intressenter att bli medvetna 

om att de försöker arbeta på så sätt att de även kan visa på den samhällsnytta som de faktiskt är med 

och skapar. Eventomatic har relativt begränsade resurser jämfört med övriga organisationer när det 

gäller att ta ett socialt ansvar. Däremot är de medvetna om att ett framgångsrikt arbete med 

miljöfrågor kan vara en drivkraft för att attrahera mer kvalificerad personal och på så sätt sticka ut ur 

mängden genom att framhäva de positiva saker som organisationen gör kontinuerligt. 

4.2.3 Kommunikationsstrategi & material 

Samtliga organisationer har ett tydligt budskap som de för ut via sina kanaler. Flera organisationer har 

däremot behovet av att anpassa budskapet till olika målgrupper. Organisationer som omfattar flera 

branscher, avdelningar och roller som ICA, Preem och Kommunala verksamheten medger att de 

måste rikta sig mot respektive målgrupp de söker. Det innebär att de aktivt söker sig till forum där de 

förväntar att hitta deras önskade målgrupper. Gemensamt för dessa tre organisationer är att de 

förmedlar en övergripande bild från central nivå som visar att medarbetarna är den viktigaste resursen 

och en del av en stor koncern. Preem vill utmärka sig ännu mer inom sin bransch och vill uppfattas 

som den aktören som tydligast jobbar med hållbarhet och samhällsnytta inom sin bransch. 

Friskis&Svettis och Eventomatic har en annan infallsvinkel. De vill uppfattas som en arbetsplats som 

är annorlunda och kul att verka i. Eventomatic vill visa att de har roligt tillsammans och att de trivs 

när de jobbar. De har en medveten strategi i att publicera bilder konstant på deras blogg, dels från 

aktiviteter som de gör tillsammans men också från event som de deltar i. Friskis&Svettis förstärker 

sina positiva associationer både genom personliga möten och exempelvis intervjuer med chefer som 

berättar om vad man är ute efter och vilken typ av kandidat man vill rekrytera. De har både externa 

och interna kanaler. Eventomatic är på liknande spår när de nämner att i nutid så har vi ett mycket mer 

transparent samhälle, där man ska tala om hur man jobbar för att attraherar arbetskraft.   

 

Samtliga organisationer arbetar med externa resurser till viss mån i olika sammanhang. Kommunala 

verksamheten använder sig av olika upphandlade leverantörer beroende på vilka tjänster de efterlyser 

och vilka kanaler de avser att använda. ICA har en egen reklamavdelning som fyller en funktion som 

halvintern konsult. Sedan framgick det att även faktorer som storlek och bransch har en påverkan. 

Eventomatic påstår att trots externa resurser utnyttjas för vissa roller så sköts det mesta, som 

rekrytering, internt på grund av deras relativt begränsade storlek. Preem anser att de saknar resurserna 

internt och att externa resurser blir nödvändiga då deras bransch kännetecknas av att förändras snabbt 

på olika sätt. 
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Sociala medier 

Samtliga organisationer använder sociala medier som en strategi för att kommunicera externt. 

Författarna har kartlagt vilka sociala medier organisationerna har uttalat att de använder (se tabell 2). 
 

Organisation Facebook Instagram Linkedin Twitter Övrigt 

1 ICA X X X X Google + 

2 Preem X 
 

X 
  

3 Eventomatic X X X X Bloggar 

4 Kommunala verksamheten X X X 
  

5 Friskis&Svettis Stockholm X X X X Youtube 

Tabell 2. Användning av sociala medier 

 

Anledningen till att ICA finns på sociala medier är enligt dem för att alla finns där. De anser att det är 

ett viktigt sätt att berätta sina berättelser och få feedback från de som följer. ICA upplever att den 

stora skillnaden från tidigare är att det tryckta mediet kunde man styra mer själv jämfört med sociala 

medier där det istället sker ett samskapande. Preem finns på två sociala kanaler och medger att de har 

halkat efter på den biten men är medvetna om det och har identifierat det som ett förbättringsområde. 

På frågan hur dem skulle önska att det såg ut, vill de ha en strategi som tydliggör hur de uppfattas 

internt och externt och att detta överensstämmer med varandra. Även Dyhre menar att det är viktigt 

att man är transparant och att all information som organisationen sprider på sociala medier återspeglar 

verkligheten. Annars är risken att medarbetarna går ut med annan information som kan se dåligt ut för 

organisationen. 

 

Kommunala verksamheten anser att sociala medier är en viktig kanal i deras 

marknadsföringskampanjer. Däremot framhäver de att det är viktigt att tänka på att inte alla har lika 

mycket insyn och kunskap om sociala medier, således är det av stor vikt att hitta alternativa vägar för 

att även nå ut till rätt målgrupp och ha ett inkluderande perspektiv som möjliggör fler intressenter och 

fler sökanden. Eventomatic använder sig av sociala medier för att marknadsföra och skapa en 

medvetenhet om sitt varumärke, för att på så vis stärka det. De har flera samarbeten med andra 

organisationer vilket möjliggör att de kan synas på deras sociala medier likaså. Dyhre menar att det är 

viktigt att finnas på sociala medier för att kunna attrahera de målgrupper som organisationen vill nå ut 

till. 
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“Det är en självklarhet för mig att man ska vara med på sociala medier.” (Anna 
Dyhre) 

 

Dock poängterar Dyhre att det är viktigt att vara aktiv, det kan ge ett dåligt intryck om organisationer 

finns med men inte är tillgängliga. Eventomatic nämner en stor fördel i att marknadsföra och rekrytera 

via sociala medier. De menar att de kan nå till personer som redan är medvetna om organisationen och 

dess erbjudande och således blir sannolikheten att attrahera likasinnade allt större. Däremot när 

Eventomatic marknadsför sig på andra forum bör de introducera sig på ett helt annat sätt för att 

inkludera människor i hur de arbetar. Friskis&Svettis har även de använt sociala medier inom 

rekryteringsprocesser där de har använt olika kanaler och lagt ut sina tjänster.  De vill använda sig av 

sociala medier för att förmedla sina värderingar och sin vision för att ge bilden av att vara en 

intressant arbetsgivare. De ser mer konkreta utvecklingsmöjligheter med att utnyttja redan använda 

tjänster i större utsträckning. De ser även över möjligheten att använda andra medier och på ett annat 

sätt. Filmer är ett sätt som Friskis&Svettis nämner att de skulle vilja använda mera utav, så att de kan 

visa medarbetarnas upplevelser på flera olika sätt. Friskis&Svettis anser däremot att det som skrivs 

och sägs på sociala medier inte fångar hela deras Employer Brand. De menar att det som väger tyngst 

är det man associerar och tänker på när man hör organisationens namn. 

 

4.2.4 Handling 

Fyra av fem organisationer har utvecklade externa strategier. Dessa strategier utgår främst från 

rekrytering, marknadsföring av tjänster och skolsamarbeten. En stor del av strategierna är direkt 

kopplade till social medier och digitala kanaler. Det som skiljer sig åt är den bilden organisationerna 

vill uppvisa externt. De fyra organisationerna anser att det är viktigt att vara med på till exempel 

arbetsmarknadsdagar som arrangeras av skolor. På dessa dagar har organisationer möjlighet att synas, 

prata med akademiker och förmedla ut organisationens vision. Flera av organisationerna medger att 

de till viss mån har haft svårigheter med att nå sina målgrupper. Detta framgår främst på frågan hur de 

önskar att deras strategi ska se ut i framtiden. Preem nämner att de skulle vilja ha en väl underbyggd 

strategi som gör att de vet vad som attraherar talanger med de kompetenser som Preem eftersöker. De 

berättar om att deras utmaningar är att hitta och identifiera vad som triggar deras rätta målgrupp. 

Eventomatic är inne på ett liknande spår och menar att de skulle vilja attrahera mer kvalificerad och 

högutbildade medarbetare. Eventomatic beskriver att det är svårt att veta exakt hur man ska attrahera 

den typen av arbetskraft utan att redan vara ett etablerat varumärke. Till skillnad från Eventomatic är 

ICA ett etablerat varumärke som många känner till. Detta har framgått genom mätningar som är 

relaterad till deras Employer Brand. Angående Friskis&Svettis strategier framkommer det att delar av 
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den har initierats personligen av informanten utifrån tidigare erfarenhet som har erhållits, dels från 

Friskis&Svettis men även från andra organisationer som informanten arbetat på. Flera av 

organisationerna har en önskan om att utveckla sin befintliga strategi. 

 

Majoriteten av organisationerna mäter Employer Branding arbetet. Preem och Friskis&Svettis 

undersöker om deras medarbetare skulle rekommendera organisationen som en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunala verksamheten nämner att det är viktigt att arbeta med uppföljning på de insatser som 

genomförs. Bland annat arbetar de med kvalitativa och kvantitativa utvärderingar samt effektmål. 

Flera av organisationerna ser dock förbättringsmöjligheter när det gäller utvärdering av Employer 

Branding arbetet. Friskis&Svettis upplever att de kan utveckla mätningen för att förbättra 

uppfattningen som människor har kring deras varumärke. Eventomatic arbetar på ett litet annorlunda 

sätt. De menar att de i första hand arbetar med att bygga en kultur där en öppen och rak dialog på 

jobbet uppmuntras, och genom dialogen kan de mäta hur medarbetarna uppfattar organisationens 

Employer Brand. Samtliga organisationer delar bilden av att de är i behov av att ständigt utveckla sitt 

Employer Brand. Kommunala verksamheten beskriver att de skulle önska att Employer Branding 

arbetet slutförs på ett år men de är välmedvetna om att det är en längre process. Preem anser att all 

ansträngning och arbete som läggs ned är värt mödan då det kommer att förtydliga deras arbete med 

Employer Branding.   

 

Jag tycker vi lyckas bra. Jag tror att vi kommer att kunna lyckas ännu bättre när 
vi har utvecklat vårt Employer Branding arbete, så vi både vet vart vi ska rikta 
oss, till vem vi ska rikta oss och med vilket budskap. (Preem) 
 

4.3 Arbetsmiljö 

Alla organisationer förutom Eventomatic arbetar strategiskt med arbetsmiljön samt har en 

verksamhetsplan gällande arbetsmiljö. Av de organisationer som har en verksamhetsplan är det endast 

Friskis&Svettis som har ansvaret för både Employer Branding samt verksamhetsplanen om 

arbetsmiljön. Huvudansvaret för arbetsmiljö ligger hos verksamhetschefen men denne har delegerat 

det vidare till HR chefen på Friskis&Svettis. De har arbetat proaktivt och har bland annat tagit fram 

en plan som exempelvis motverkar diskriminering och trakasserier samt lika rättigheter för alla 

medarbetare redan innan den nya lagen trädde i kraft.  ICA beskriver att det är chefen på varje 

avdelning som ansvarar för arbetsmiljöarbetet och i sin tur har i uppgift att få in organisationens 

ledord som ska genomsyra hela arbetsmiljön. Anledningen till att organisationerna arbetar aktivt med 

arbetsmiljön är för att ha tryggare och säkrare arbetsplatser. ICA uppmärksammar hur de arbetar för 

att främja en god balans mellan arbete och privatliv samt hur de som arbetsgivare kan skapa 
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förutsättningar för att medarbetarna ska må lite bättre. På frågan om lagen påverkar arbetet med 

Employer Branding svarar alla organisationer att det kan göra det. ICA har inte gjort några akuta 

förändringar sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft den 31 mars 2016. Deras förändringar bygger 

främst på vad som dyker upp på medarbetarundersökningar. ICA använder 

medarbetarundersökningarna för att identifiera brister i arbetsmiljön och därefter agera. Preem har 

inte heller gjort några förändringar men menar att de ser över vad föreskrifterna innebär och ska göra 

en analys om de behöver förändra något. Preem genomför regelbundna medarbetarundersökningar för 

att upptäcka om medarbetarna inte trivs på jobbet eller känner sig kränkta. Preem förklarar vidare att 

de alltid följer och är måna om att hålla sig uppdaterade gällande lagstiftning. Syftet med 

undersökningar är att se om medarbetarna trivs på jobbet och detta hade de gjort oavsett om det hade 

varit en del av lagstiftningen eller inte. Dels för att det går i linje med deras värderingar men också för 

att de tycker att det är viktigt. Eventomatic har inte heller gjort några förändringar, dels för att 

informanten inte kände till förskrifterna och inte arbetar med arbetsmiljöfrågor. Däremot upplever 

informanten att lagar påverkar Employer Branding arbetet och försöker att aktivt tänka på det då det 

har framgått att de anställda inte alltid mått bra av de förutsättningar som deras bransch kräver. 

 

Kommunala verksamheten uppmärksammar att arbetsmiljölagen medför redan etablerade värderingar 

som inte kan avvisas. De menar att det beror på lagstiftning och att det innebär att det är en väldigt 

stor fråga att arbeta med. Kommunala verksamheten betonar vikten av en god arbetsmiljö och kopplar 

det till värderingar och arbetssätt i organisationen. Arbetsmiljöfrågan lyfts bland cheferna i synnerhet 

och uppmärksammas bland annat i olika chefsforum, ledarutvecklingsprogram och processer för 

chefsstöd. De menar att dessa aktiviteter är ett sätt att implementera lagstiftningen och är en viktig 

fråga att uppmärksamma och arbeta med. De säger också att frågan inte är viktig enbart ur ett 

lagstadgande perspektiv utan menar att en god arbetsmiljö är en viktig konkurrensfördel i arbetet med 

Employer Branding och det är viktigt att arbetsgivare arbetar aktivt med det ur ett 

värderingsperspektiv överlag. Detta speglas även i revideringen av den Kommunala verksamhetens 

personalpolicy. Det interna arbetet är viktigt av olika anledningar, dels för att attrahera, rekrytera och 

behålla rätt kompetens men också för att undvika oönskad personalomsättning. Att vara en bra 

arbetsgivare och utveckla personalen är en arbetsmiljöfråga och viktig för att kunna få ambassadörer 

som talar bra om staden. 

 

ICA anser att kopplingen mellan arbetsmiljö och Employer Branding inte är det första man tänker på 

men har en tydlig påverkan. Flera av organisationerna är inne på samma spår. Vidare menar ICA att 

om deras arbetsplatser brister i trygghet och säkerhet skulle deras förtroende som arbetsgivare sjunka. 

Kommunala verksamheten nämner att det interna arbetet är viktigt främst för att undvika att 

genomföra höga investeringar på intressanta medarbetare som sedan lämnar för att de inte trivs. De 

menar att ett bristande arbetsmiljöarbete kan bli en kostnadsfråga. Därmed kommer de att slösa 
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resurser på människor som inte kommer att stanna kvar under en längre period. Därav anser de att det 

interna arbetet bör vara väl förberett. Däremot tror inte ICA att ett bra arbetsmiljöarbete innebär 

automatiskt att organisationen har ett bra Employer Branding. De menar att det som kännetecknar 

Employer Branding är bland annat karriär, utveckling, ledarskap samt lön och förmåner. Dyhre 

nämner att AFS:en har skruvats åt för arbetsgivare och att de har en skyldighet att visa att de har ett 

systematisk arbetsmiljöarbete. Hon betonar att lagkraven är för att förhindra att människor blir sjuka 

och är man en bra arbetsgivare försöker man att förhindra att medarbetare blir sjuka av en dålig 

arbetsmiljö. Däremot förstår hon att organisationer som till exempelvis ICA skiljer på arbetsmiljö och 

Employer Branding. Hon menar att för stora organisationer innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

komplicerade processer som måste kartläggas och att processen kan bli lite mer formell. 

Organisationerna behöver redovisa att de jobbar med arbetsmiljö och då menar hon att risken finns att 

de som arbetat med arbetsmiljö gör det för att kunna checka av det på checklistan. Detta kan leda till 

att organisationer inte sammankopplar arbetsmiljö med Employer Branding eftersom att de har olika 

fokus. Däremot menar Dyhre att det ena leder till det andra och om organisationer gör allt det som 

krävs i arbetsmiljö kan det leda till en bättre arbetsplats som blir mer attraktiv för de som jobbar där 

vilket i sin tur påverkar Employer Branding. Därmed menar hon att arbetsmiljö och Employer 

Branding går hand i hand.  

4.4 Talent Management 

Samtliga organisationer kommer under intervjuerna in på ämnet om Talent Management. Det 

definieras av alla som de aktiviteter och insatser som organisationerna bedriver för att hitta och 

behålla talanger. Alla informanter är av åsikten att det är viktigt att som arbetsgivare göra det möjligt 

för anställda att växa och utmana sig själva i sina arbeten och att vägen dit handlar om tydliga 

karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Preem jobbar aktivt med vad de kallar internrotation och 

intern arbetsmarknad. Det innebär att de anställda ska ha möjlighet att testa på olika roller inom 

organisationen. Exempelvis nämner Preem att de erbjuder anställda att tillfälligt byta arbetsort för att 

prova på nya tjänster och då bidrar med tillfälligt boende, resa mm. De menar på att detta kan leda till 

att den anställde och organisationen utvecklas eftersom att den anställdes nya kunskaper då kan 

nyttjas i andra delar av organisationen. Preem ser Talent Management som en process där de på ett 

strukturerat sätt kan identifiera medarbetare med stor utvecklingspotential. Mer genomgående handlar 

det om att alla chefer har ett ansvar att sätta sig ned och identifiera vilka medarbetare som besitter 

särskilda egenskaper och potential att kunna axla andra ledande roller inom organisationen. Chefernas 

bedömning utgår ifrån ett antal kriterier, dessa är potential, ambition och prestation. Detta gör Preem 

dels för att synliggöra dem i organisationen men främst för att skapa en pool av medarbetare som 

organisationen ser att man kan accelerera deras utveckling. Vidare menar Preem att de inte alls är 

unika på något sätt genom deras aktiviteter.  
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Det där är vi inte unika på, på något vis… har du ett modernt HR-arbete i ett 
företag så jobbar du ju så. (Preem) 

 

ICA definierar och delar upp Talent Management i två processer. Det ena är prestation som handlar 

om vad, hur och på vilket sätt man uppnår sina mål och som också är ett underlag när det gäller 

belöning. Den andra processen handlar om karriär och utveckling. ICA ser det ur två perspektiv. Det 

första är att växa och utvecklas i befintlig roll och det andra är att växa och utvecklas till en annan 

roll. ICA menar att detta beror på vem man är, hur länge man har varit i sin tjänst och hur tjänsten ser 

ut. Finns det fortfarande utrymme att växa och utvecklas i den befintliga rollen eller kan man gå 

vidare till en annan ledande position. ICA har ett eget kompetenscentrum i form av en egen skola där 

de har en mängd utvecklingsinsatser som är kopplade till olika roller för medarbetarna. Alla olika 

roller har tydliga beskrivningar av vilka kompetenser som krävs. ICA har bolag i olika branscher och 

täcker nästan 300 olika befattningar. Därmed kan anställda utvecklas och få möjlighet att prova på 

flera olika yrkesroller.   

 

Eventomatic menar att deras begränsade storlek är till stor fördel för medarbetarnas 

utvecklingsmöjligheter. De menar att avsaknaden av en etablerad struktur kan leda till möjlighet att 

växa på ett helt annat sätt. Eftersom att de är en mindre organisation kan de på ett enkelt sätt 

identifiera de önskemål om utveckling som finns och aktivt arbeta för att utveckla personalen. 

 

Även Kommunala verksamheten arbetar med att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Dock påpekar de att 

alla medarbetare inte vill klättra längs med karriärstegen utan de menar att det finns medarbetare som 

vill växa åt det horisontella hållet också. Utvecklingsmöjligheter behöver inte nödvändigtvis innebära 

att man klättrar. För Kommunala verksamheten innebär det att man bör skapa incitament för att 

medarbetarna ska kunna förflytta sig smidigt mellan olika förvaltningar om de skulle vilja för att på så 

sätt kunna behålla rätt kompetens i kommunen. De benämner Talent Management som arbetet kring 

kompetensförsörjning. För dem handlar det om hur de ska kunna attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla medarbetare. De ser ett starkt behov av att tydliggöra utvecklingsmöjligheterna för 

medarbetarna och utveckla strategin kring Talent Management. De står också inför utmaningen med 

den interna konkurrensen om de attraktiva medarbetarna. Många chefer är rädda om sina egna 

medarbetare, inte minst inom bristyrken. Däremot anser de att de hellre konkurrerar internt och inte 

externt med andra organisationer. 

 

Friskis&Svettis jobbar också med utvecklingsmöjligheter, både kort-och långsiktig. Det kan handla 

om att erbjuda medarbetarna nya positioner men också möjligheten att vara med i projekt där de kan 
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växa och utvecklas tillsammans med andra medarbetare. De har ambitioner att förbättra 

utvecklingsmöjligheterna men upplever att deras begränsade storlek hindrar dem från att göra det. 

Friskis&Svettis menar att de arbetar aktivt med Talent Management genom att identifiera talanger 

inom organisationen men vill gärna tydliggöra det ytterligare för medarbetarna. 

Dyhre upplever genom sin erfarenhet att fler och fler organisationer arbetar med Talent Management.  

Däremot anser hon att organisationer säger att de jobbar med det men att de i själva verket inte gör 

det. Hon menar att organisationer sätter ett ord på det men förstår inte innebörden av det. Å andra 

sidan menar hon att det finns en risk att processen blir alltför formaliserad med tydliga och konkreta 

karriärvägar. Vilket innebär att organisationer kan erbjuda liknande utvecklingsmöjligheter som inte 

nödvändigtvis passar alla medarbetare. Vidare menar hon att organisationer försöker att efterlikna 

varandra och att de försöker att kopiera processer från andra framgångsrika organisationer.  

 

[...] Det är mycket såhär följa John. Nu gör vi en karriärfilm då ska vi också göra 
sån. Så har det alltid varit ... det är alltid så att man kommer på någonting nytt 
och så följer alla andra liksom. (Anna Dyhre) 

 

Däremot påpekar Dyhre att detta är något som är svårt för organisationer och att de inte kan kopiera 

det fullt ut. För det som fungerar hos ett företag kanske inte alls fungerar på ett annat företag. Hon 

påstår att alla organisationer kan arbeta med Employer Branding men att det krävs relativt stora 

investeringar för organisationer med mindre personal.  

4.5 Empirisammanfattning 

Alla informanter arbetar aktivt med strategier för att bibehålla sina medarbetare. Organisationerna 

arbetar också alla aktivt med att erbjuda attraktiva förmåner, dock på lite olika sätt. Samtliga 

organisationer har värderingar som de anser dessa ska genomsyra organisationen eftersom att 

värderingar kan särskilja de från andra organisationer. Det sociala ansvaret är av stor vikt för 

organisationerna och därför arbetar majoriteten av organisationerna aktivt med att ta ett socialt ansvar. 

Sociala medier är ett verktyg som alla organisationer använder och betonar att det är något som är 

viktigt för att nå ut till sina målgrupper. Majoriteten av organisationerna arbetar aktivt med 

arbetsmiljö. Däremot har ingen organisation gjort några förändringar i och med att den nya lagen 

trädde i kraft. Implikationer på att Employer Branding går hand i hand med arbetsmiljö framkommer 

och ska därför belysas ytterligare i analys och diskussion. Sammanfattningsvis kan även sägas att alla 

organisationer arbetar aktivt med att utveckla sina anställda dock anser inte alla att de har ett aktivt 

Talent Management arbete. Därav förefaller det som att det finns ett flertal olika tolkningar i innebörd 

kring begreppet Talent Management. 
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5. Analys  

// I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. Detta knyts an 

till forskningsfrågorna och kopplas ihop med studiens syfte. // 

 

5.1 Employer Branding 

Att Employer Branding kräver arbete på många olika plan och i olika infallsvinklar är alla 

informanter överens om. Att kunna stärka organisationens varumärke tycks, enligt dem, kunna ge 

fördelar såväl internt som externt. Därför finns det ett flertal arbetssätt som skapar förutsättningar att 

bygga upp varumärket. Även om ingen organisation definierade Employer Brand ordagrant som 

Ambler och Barrow (1996) gjort det, ledde intervjuerna in i olika samtal kring ekonomiska, 

psykologiska och funktionella förmåner. I empirin har även begrepp som utvecklingsmöjligheter, 

löner och produkter framkommit återkommande. Därmed har informanternas tankar kring Employer 

Brand varit förenlig med forskarnas definition. 

 

Likt Sengupta, Bamel och Singh (2015) delar organisationerna också upp Employer Branding i två 

dimensioner i form av en intern och en extern. Den går även i linje med Backhaus och Tikoos (2004) 

Employer Branding framework modell (se figur 1). Alla organisationer i denna undersökning delade 

uppfattningen att det interna arbetet är det absolut viktigaste. 

 

Jag tycker framförallt att det är viktigt att vi börjar internt, det är där jobbet 
måste börja för att gå externt. (Friskis&Svettis) 

Jag säger att 80 % av vårt Employer brand arbete är det interna arbetet. Det där 
är ju jätteviktigt. (ICA) 
 

Informanternas tankar kring det interna Employer Branding-arbetet kan kopplas till Ahmed och Rafiq 

(2003), som påtalar att om de interna kundernas behov uppfylls kan det leda till att kvalitén på arbetet 

hos medarbetarna blir bättre. Detta kan i sin tur leda till att relationen till externa kunder blir bättre. 

Detta är något som bekräftas av Eventomatic, som nämner att medarbetarnas trivsel på jobbet är en 

god förutsättning för att förbättra deras prestation gentemot externa parter. Något som Sengupta, 

Bamel & Singh (2015) också betonar är den externa delen som handlar bland annat om 

organisationernas aktiviteter gentemot socialt ansvar, förtroende, pålitlighet och att agera autentisk. 
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Två av fem organisationer lyfter fram att arbetet inom organisationen bör vara inkluderande och 

transparent.  

 

Så man måste vara mycket mer transparenta med hur ens organisation ser ut 
jämfört med vad man behövde tidigare. (Eventomatic)  

 

Detta citat går hand i hand med vad Parment och Dyhre (2009) tycker. Enligt dem bör organisationen 

vara sann och genuin som organisation och inte bara fokusera på finansiell utveckling utan även 

påvisa ett attraktivt budskap.  De menar att i takt med internets genomslag har information blivit 

alltmer lättillgänglig och att världen övergått till att bli mer transparent. Vidare menar Eventomatic att 

man som organisation bör tala om hur de jobbar för att attrahera arbetskraft. Även Kommunala 

verksamheten anser att transparens är viktigt för deras verksamhet. Detta dels för att medborgare kan 

utkräva uppgifter men också för att organisationen kan bli granskad. Just därför är det viktigt att redan 

från början vara transparent för med sin verksamhet gentemot externa parter.  

 

Organisationers arbete med Employer Branding kan vara av stor relevans i rekryteringsprocessen. Det 

kan underlätta för att hitta personer med rätt kompetens och erfarenhet som passar verksamheten. 

(Parment och Dyhre, 2009). Detta eftersom att den målgrupp som organisationen riktar sig mot aktivt 

kommer att söka sig till arbete ifall det finns ett starkt Employer Brand att knyta an till. Alla 

informanter har betonat vikten av ett starkt Employer brand och något som kan urskiljas bland dessa, 

är att det interna arbetet går före det externa arbetet. Samtliga betonar vikten av att behålla sina 

befintliga medarbetare snarare än att locka till sig nya. De anser att det är viktigt att arbeta med 

Employer Branding för att kunna attrahera nya medarbetare, men att störst fokus ligger på att behålla 

den interna arbetskraft och kompetens som redan finns inom organisationen.  

 

5.2 Employer Branding Process 

5.2.1 Undersökningar 

Då det visade sig att alla organisationer arbetar med medarbetarundersökningar kan det tyda på att 

denna typ av arbete är en central del i organisationernas interna strategi. Det fyller en funktion, då det 

skapar en ständig dialog mellan medarbetarna och arbetsgivaren och gör det möjligt att identifiera 

exempelvis varför en medarbetare väljer att sluta. Medarbetarundersökningar är av stor vikt i det 

första steget av Employer Branding enligt Parment & Dyre (2009). 
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Författarna ser en likformighet i att alla organisationer arbetar med medarbetarundersökningar. Det 

kan anses vara en självklarhet och vedertaget att organisationerna arbetar med det. Således kan det 

leda till en normativ isomorfism, där alla chefer som utför undersökningar har en kunskap som 

införskaffats genom professionell utbildning och erfarenhet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Att alla organisationer arbetar med medarbetarundersökningar kan vara en viktig och central 

del i att upptäcka brister i arbetsmiljön. Detta kan ha en betydande roll i att behålla medarbetare. 

Därav är det viktigt att följa upp undersökningar och förändra för att öka arbetstillfredsställelse 

(Parment & Dyhre 2009). Detta är något som både Friskis&Svettis och Preem arbetar med. Enligt 

Parment och Dyhre (2009) kan det därför innebära att de påverkar sina anställdas 

arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt genom att de försöker identifiera och förbättra de brister som 

dyker upp under dessa undersökningar.  

 

5.2.2 Medarbetarlöfte 

Förmåner 

 

Att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner till sina anställda tycks vara något som alla informanter 

lägger vikt vid. Dock menar en informant att de istället fokuserar på att det finns andra belöningar så 

som utvecklingsmöjligheter som de väljer att satsa mer på. Allt detta är dock arbetssätt som handlar 

om att belöna sina anställda och få dem att känna sig motiverade att anstränga sig för organisationen 

Dessa olika faktorer som organisationen erbjuder i form av förmåner och löner förknippas 

med organisationens image och varumärke (Backhaus och Tikoo 2004). Detta är något som bekräftas 

av Preem. Exempelvis friskvårsbidrag och möjlighet att använda träningsfaciliteter är viktigt för deras 

organisation, menar de. Delvis för att det bidrar till att de anställda mår bra vilket kan leda till en 

bättre arbetsmiljö, men också för att de vill kommunicera till sina anställda att de värdesätter 

medarbetarnas hälsa och välmående. Dessa positiva associationer kan bidra till att medarbetarna får 

en positiv uppfattning om organisationen och arbetsgivaren (ibid.). 

 

Värderingar 

 

Värderingar kan vara av stor vikt att jobba med, det kan bidra till att medarbetare stannar kvar längre 

och chanserna ökar för att potentiella medarbetare söker sig till organisationen. Exempelvis genom att 

medarbetaren har förenade värderingar med organisationen. Eventomatic vittnar om att värderingar 

kan framhäva andra aspekter som bidrar till att urskilja ett varumärke från andra. 
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[...] varför väljer man ett flygbolag framför ett annat flygbolag. Det kanske är för 
att deras varumärke står för andra saker som andra varumärket inte står för. Så 
det handlar inte bara om hur man marknadsför sin tjänst utan det handlar ju 
också om hur ser vårt varumärke ut. (Eventomatic) 
 

Detta överensstämmer med Backhaus och Tikoo (2004) som menar att potentiella medarbetare 

kommer att attraheras mer till en organisation om den besitter liknande egenskaper och därigenom 

värderingar. Detta är även en viktig del av kommunikationsstrategin inom Employer Brand process. 

Där Parment och Dyhre (2009) beskrev att det bör framgå tydligt vilka faktorer som anses vara 

organisationens mest attraktiva egenskaper för respektive målgrupper.  

 

Detta går i linje med det Parment och Dyhre (2009) menar med att inte bara är finansiell utveckling 

och en god arbetsmiljö som är viktiga, utöver det bör organisationer ha ett attraktivt budskap. I detta 

fall menar Eventomatic att goda värderingar kan fylla funktionen som ett attraktivt budskap. Det 

framkommer tydligt att organisationerna jobbar med värderingar och anser att detta är av stor vikt för 

att kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter. 

 

Socialt ansvar 

Vår styrka är att vi gör det här för samhällsnytta. Vill man arbeta här så ska man 
vara medveten om att man arbetar för medborgaren och det är ett bra argument. 
(Kommunala verksamheten) 

 

En annan viktig aspekt som Kommunala verksamheten poängterar är att deras styrka ligger i att deras 

verksamhet bidrar till samhällsnytta och inte är något vinstdrivande verksamhet. Detta är något som 

Sengupta, Bamel och Singh (2015) nämner, som menar att det sociala ansvaret börjar bli allt viktigare 

för organisationer att jobba med. Preem är inne på samma spår då de vill utmärka sig som den aktören 

som tydligast jobbar med hållbarhet och visa på samhällsnyttan som de gör. Exempelvis förser de 

samhället med transportmöjligheter samt värmer upp skolor med miljövänlig energi. För Preem som 

har en tydlig påverkan på miljön bör det sociala ansvaret vara av högsta prioritet.  

 

Arbetet med Employer Branding kan också kopplas samman med den nyinstitutionella teorin. Genom 

att organisationer som tillhör de olika fälten, blir de legitima och det hjälper organisationen att 

attrahera arbetskraft för att behålla sin överlevnad på marknaden. Det sociala ansvaret är en viktig 

komponent i att skapa legitimitet för organisationerna. Därmed kan sägas att Preem, Friskis&Svettis 

och den Kommunala verksamheten arbetar aktivt och tar ett socialt ansvar samt lägger vikt i att skapa 

sig legitimitet. 
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5.2.3 Kommunikationsstrategi & material 

Det framkom att samtliga organisationer har ett budskap som de vill förmedla genom sina kanaler. 

Däremot har flera organisationer haft behovet av att anpassa budskapet till olika målgrupper. Detta 

påpekar även Parment och Dyhre (2009) att det är positivt om organisationer vill attrahera 

medarbetare som kan relatera till deras budskap och nämner effektiva strategier som tryckt media, 

internet och arbetsmarknadsdagar. Friskis&Svettis och Eventomatic nämner att de har använt sig av 

dessa strategier när de har velat ge budskapet av att de är attraktiva arbetsplatser. Parment och Dyhre 

(2009) påpekar att många företag använder sig av egna tryckta medier och bloggar för att skapa 

interaktion med organisationens anställda. När Eventomatic vill visa att de har roligt tillsammans har 

de en uttalad medveten strategi då de publicerar bilder på deras blogg från egna aktiviteter och event 

som de medverkat i. Friskis&Svettis förmedlar budskap främst genom personliga möten men även 

genom deras bloggar och hemsida. De har utöver det även en intern kanal där de kan lägga upp 

annonser och tjänster. Eftersom Employer Branding även innefattar att behålla sina anställda är detta 

positivt för att nå sina nuvarande anställda (Parment och Dyhre 2009). 

 

Att använda sig av bilder som kommunikationsmaterial för att associera organisationen med en 

positiv känsla är även något som Parment och Dyhre (2009) uppmanar till och har en stor koppling till 

Eventomatic och Friskis&Svettis arbete. Stöd för detta finns även i att Friskis&Svettis dessutom vill 

utveckla materialet och använda sig mer utav filmer som involverar deras medarbetare. 

Merparten av organisationerna medger att de har tagit hjälp av externa resurser vid olika tillfällen.  

Sociala medier 

Det framkommer tydligt att organisationerna är aktiva i sociala medier och att alla organisationer 

anser att det är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. ICA menar att de måste finnas på 

sociala medier för att alla andra finns där. De tycker att det är viktigt att få ut sina berättelser och 

budskap till sina följare. Interaktionen med följarna är något som har utvecklats och utvidgats. Vidare 

menar ICA att det skett en förändring i och med sociala mediers intåg. De säger följande; 

 

[...] dock med en skillnad att i det tryckta mediet styrde man ju själv på ett annat 
sätt. Det gör man ju inte i det digitala eller sociala kanalen utan det är ju faktiskt 
ett samskapande som sker där. (ICA) 

 

Detta är något som Wahlund et al (2013) också framhäver och förklarar att den tidigare dominansen 

som organisationerna hade gentemot konsumenterna har på senare tid genom sociala medier avtagit.  
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Det sker istället ett samskapande mellan organisationer och konsumenter. Friskis&Svettis använder 

oftast sociala medier när de ska utannonsera lediga tjänster. De tycker att sociala medier är ett bra 

verktyg för att attrahera nya medarbetare. Detta stämmer väl överens med Borstorff, Marker och 

Bennett (2005) som menar att organisationers användning av sociala medier är ett kostnadseffektivt 

sätt att hitta kandidater till lediga tjänster. Däremot menar Friskis&Svettis att allt som förmedlas via 

sociala medier inte fångar upp hela deras Employer Brand. Utan de menar att det som väger tyngst 

och är viktigast är vilka associationer som förekommer när organisationens namn kommer på tal. 

Detta kopplar Backhaus och Tikoo (2004) med att organisationer bör omge sig av positiva 

associationer eftersom att informationskällor inte alltid kan kontrolleras. Således kan detta påverka 

den potentiella medarbetarens uppfattning om huruvida den ser på organisationen på ett positivt eller 

negativt sätt (ibid).  

 

Preem, Friskis&Svettis och Dyhre menar att det är viktigt att den interna och externa uppfattningen 

överensstämmer med varandra. Om organisationer förmedlar olika uppfattningar kan det i sin tur leda 

till att organisationen uppfattas som oärlig. Därmed kan medarbetarna tappa förtroende för sin 

arbetsgivare och leda till att de inte längre vill vara ambassadörer för organisationen (Miles & 

Mangold 2008).  

 

Där ska det inte finnas ett gap någonstans, man ska inte utge oss, att vi ska vara 
någonting som vi inte är. Det ska vara genuint. (Friskis&Svettis) 

 

Därför är det viktigt att den interna och externa bilden som organisationer kommunicerar ska stämma 

överens med varandra. Som tidigare nämnt är sociala medier en väldigt viktig kommunikationskanal 

att använda för organisationer i samband med rekryteringar och Employer Branding-aktiviteter 

(Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013). Det finns dock en risk att det slår tillbaka på organisationen om 

följarna och medarbetarna inte har samma uppfattning som organisationen.  

 

5.2.4 Handling 

Det är viktigt att ansvariga i organisationen ser över Employer Branding strategin och ständigt 

utvärderar och förbättrar den. Att ha planerade aktiviteter som är mätbara kan vara bra för att 

utvärdera arbetet (Parment & Dyhre, 2009). Preem och Friskis&Svettis mäter huruvida anställda 

skulle rekommendera dem som arbetsgivare. Utifrån resultatet som de får fram genom 

undersökningarna beslutar de sedan vilka åtgärder som bör tas och som är förenliga med 

organisationens Employer Brand. När Kommunala verksamheten gör insatser sätter de alltid upp 

syftemål och effektmål. De arbetar även med intervjuer och utvärderingar efter arbetsmarknadsdagar. 
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Parment och Dyhre (2009) anser att det är av stor vikt att organisationer bör sätta upp syfte och mål 

med deras Employer Branding. ICA menar att deras Employer Brand är utvecklat och att många 

känner till dem. I mätningar gällande Employer Brand får de höga siffror och de menar att de som 

söker sig till dem ofta är väl införstådda med hur de arbetar och vilka de är. Eventomatic ser en 

utmaning i detta och vet att deras Employer Brand inte är lika väletablerat som många andras. 

Samtidigt menar Friskis&Svettis att de vill utveckla mätningen för att på ett bättre sätt förstå 

människors uppfattning kring varumärket. Det kan vara värdefullt för organisationerna att arbeta mer 

med detta eftersom att ett starkt Employer Brand kan ses som en immateriell tillgång (Amber & 

Barrow 1996) som således bör vara värt att satsa på.  

 

Preem och Eventomatic vill båda utveckla strategier för att attrahera kvalificerad arbetskraft till 

lämpliga tjänster, men erkänner att det är svårt att veta på vilket sätt det ska göras. Att flera av 

organisationerna medger att de har svårigheter att nå ut till sina målgrupper kan innebära en viss 

problematik och innebära ökade kostnader för organisationer. När organisationer når ut till sina 

målgrupper och har ett starkt hållbart Employer Brand minskar kostnader för rekrytering, attrahera 

och bibehålla medarbetare (Parment & Dyhre 2009). Således kan det vara nödvändigt för 

organisationerna att jobba mer aktivt med att hitta sina målgrupper. Det är viktigt att Employer Brand 

ständigt omvårdas för att kunna hanteras på bäst lämpliga sätt (ibid.). Alla organisationer är eniga om 

att de behöver bearbeta sitt Employer Brand. Den Kommunala verksamheten och Preem är båda väl 

införstådda med att dessa processer är viktiga och är något som de aktivt behöver arbeta med 

långsiktigt och detta stämmer väl överens med Parment och Dyhre (2009) som menar att arbetet kring 

Employer Branding kräver ansträngning och att det är en långgående process.  

Jag tror att om man inte jobbar med det så har man ingen chans, man måste göra 
det (Preem) 

Utifrån citatet tolkar författarna att det är viktigt att organisationer bör jobba med Employer Branding. 

Genom att organisationer tillhör olika fält blir de legitima (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Detta kan enligt den nyinstitutionella teorin leda till att organisationer kan attrahera arbetskraft 

för att överleva på marknaden, men att jobba aktivt med Employer Branding är ett måste för alla 

organisationer för att överleva. Därmed räcker det inte med att endast tillhöra ett fält utan att 

organisationer bör ständigt utveckla och arbeta med sitt Employer Brand (ibid.). 

 

Det framgick i empirin att tidigare erfarenheter kunde vara motiv till att införa strategier i nya 

organisationer. Informanten från Friskis&Svettis är ett tydligt exempel på hur professionell kunskap 

kan medföras från organisation till organisation. Detta kan vara ett tecken på normativ isomorfism 

genom att en individ upptar kunskap om ett recept från en organisation för att sedan tillämpa 
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kunskapen i en annan organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Således blir 

processerna inom dessa organisationer likartade. 

 

Eventomatic arbetar med att främja en rak och öppen dialog mellan medarbetarna. Dessa 

individanpassade samtal kan vara till stor fördel för Eventomatic och leda till integration och 

engagemang hos medarbetarna. Detta kan bidra till ökad lojalitet och ett starkt Employer Brand 

(Parment & Dyhre 2009). Detta kan vara en fördel för dem om det är så att samtalen är 

individanpassade. Eftersom att en ökad intern lojalitet kan bidra till ökad produktivitet (Backhaus & 

Tikoo 2004) kan det vara av värde för organisationerna att jobba ytterligare med detta arbete. 

5.3 Arbetsmiljö 

Alla informanter poängterar att arbetet kring arbetsmiljö är en viktig del inom det interna arbetet 

rörande Employer Branding. Den nya lagstiftande AFS:en kommer påverka organisationernas 

arbetssätt på så sätt att det är en tvingande lag som de behöver förhålla sig till. Den nyinstitutionella 

teorin skulle antagligen se detta som ett exempel på tvingande isomorfism. Det innebär att 

organisationerna genom tvånget att anpassa sig till denna lagstiftning kommer att bli mer lika 

varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Detta för att de kommer behöva skapa sig 

liknande arbetssätt rörande den sociala arbetsmiljön. Dyhre poängterade att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete kan innebära processer som blir mer formella då organisationer behöver uppfylla 

liknande punkter i sin checklista. Detta kan förväntas ske då dessa punkter utgår från lagen och är 

såldes mindre öppen för tolkning.  

 

Fyra av fem organisationer påstår att de har en verksamhetsplan gällande arbetsmiljö men att de själva 

inte arbetar aktivt med den utan att det är någon annans ansvar. Det författarna har observerat utifrån 

data är att det framkommer hos informanterna att arbetsmiljö och det interna arbetet är absolut 

viktigaste, men endast en informant arbetar aktivt med en verksamhetsplan gällande arbetsmiljön. 

Ansvaret ligger hos respektive chefer på de olika organisationerna.  

 

Lagstiftning gäller alla. […] följer också en lagstiftning, så det gäller alla. Lagen 
kommer inte påverka arbetsgivarvarumärket. Men våra chefer och våra 
medarbetare, det är de som påverkas. (Kommunala verksamheten) 

 

ICA och den Kommunala verksamheten tydliggör att deras arbetsplatser måste vara trygga och inneha 

en god arbetsmiljö för att undvika att medarbetare ska lämna för att de inte trivs. Dyhre och Parment 

(2013) uppmärksammar arbetsmiljön som en viktig roll i arbetet för att behålla medarbetare. ICA 

menar också att deras förtroende som arbetsgivare skulle sjunka ifall de har bristande säkerhet på 
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arbetsplatsen. Kommunala verksamheten menar också att bristande arbetsmiljö kan bli en 

kostnadsfråga. Vidare menar de att om det interna arbetet är dåligt kommer de att spendera pengar på 

att attrahera nya medarbetare till ett ställe som inte alls är tryggt. Detta styrks av en internationell 

studie som påvisade att ett förebyggande arbetsmiljöarbete ger en dubbelt så hög avkastning i 

jämförelse med kostnaderna (Prevent 2011) Dyhre menar att en bättre arbetsmiljö kan leda till en mer 

attraktiv arbetsplats som i ledet har inverkan på organisationens Employer Brand. Verksamheter kan 

tjäna på att satsa på arbetsmiljö eftersom att det påverkar hur andra uppfattar organisationen samt ökar 

anställdas motivation (ibid.).   

 

5.4 Talent Management 

Utifrån de data som framkommit arbetar organisationerna aktivt med att behålla sina medarbetare 

med särskilda talanger och egenskaper. Detta görs bland annat genom tydliga karriärsteg, 

utvecklingsmöjligheter och monetära belöningar. Detta skulle kunna tolkas som att informanterna på 

ett eller annat sätt arbetar med någon form av Talent Management. Det kan innebära att de genom 

arbetet med Talent Management kan uppnå fördelar gentemot konkurrenter på marknaden (Boxall 

1996). En organisation som har ett starkt Employer Brand kan uppfattas som en arbetsplats med bra 

utvecklingsmöjligheter (Barrow & Mosley 2005). 

Alla organisationer känner till samt arbetar aktivt med Talent Management. De arbetar med att 

identifiera medarbetare med särskilda egenskaper inom organisationen samt potentiellt nya talanger. 

Med det menas att de medarbetare som finns i organisationen ska få utrymme att utvecklas och växa. 

Detta gör organisationerna för att som Dyhre och Parment (2013) påstår att de ska ligga i framkant. 

Detta visar tendenser på att organisationer arbetar på ett likformigt sätt. Preem och ICA arbetar 

relativt lika. De båda vill att medarbetare ska utvecklas och växa i sin befintliga roll men också att det 

finns möjlighet att utvecklas till en annan roll och således främja personlig och professionell 

utveckling. Kommunala verksamheten påpekar att alla anställda inte alltid är intresserade av att göra 

karriär, utan att de även behöver skapa utvecklingsmöjligheter för att kunna förflytta sig mellan olika 

förvaltningar och testa andra roller. Dyhre och Parment (2013) poängterar vikten av att 

karriärmöjligheter bör anpassas efter individens individuella behov och önskemål. Vilket kan innebära 

utmanande arbetsuppgifter men också rörelse horisontellt inom organisationen (ibid.). 

 

Utvecklingsmöjligheter behöver inte nödvändigtvis innebära att du klättrar. Alla 
vill inte klättra. Utan man kan också växa horisontellt. (Kommunala 
verksamheten) 
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Enligt Dyhre och Parment (2013) blir en organisation mer attraktiv om de lyckas erbjuda och 

förmedla utvecklingsmöjligheter. Flera av informanterna har medgett att de använder sin 

organisationsstorlek till att erbjuda dessa, vilket är viktigt för stora organisationer (ibid.). Preem 

arbetar aktivt med internrotation och har det som ett företagsgemensamt mål. De vill att medarbetare 

ska utvecklas och växa inom den egna organisationen. Detta kan tyda på att det är av stor vikt att hålla 

de som redan är anställda motiverade för att de inte ska byta arbetsplats. Detta förklarar Gallardo-

Gallardo et al (2005) genom att betona vikten av att satsa på de som redan arbetar inom 

organisationen.  

 

Det är att så tidigt som möjligt identifiera Zlatan och att se till att han håller sig 
nöjd och vill vara med och spela i vårt lag hela vägen, så det är Talent 
Management (Preem) 

 

I detta fall tolkas Zlatan som sinnebilden för den ideala medarbetaren som man som organisation är 

mån om att inte bli av med. Även Dyhre och Parment (2013) är inne på samma linje och menar att för 

att man inte ska gå miste om en talang som är anställd är det viktigt att arbeta systematiskt med Talent 

Management.  

 

Preem menar att många organisationer som har ett modernt HR-arbete jobbar med medarbetarnas 

utveckling. En parallell dras till den normativa isomorfismen som Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2015) beskriver. Den utgår från professionaliseringen och karakteriseras av att alla som 

anställts som arbetar med Employer Branding har gemensamma nätverk samt genomgått samma 

utbildning som de sedan tar med sig vidare till olika organisationer och därmed kan det skapas 

likriktning. Vidare finns det likformiga tendenser utifrån följande citat:  

Om man tar till exempel [...]. De har ju liksom pingisbord och kan gå spela 
dataspel när man känner för det för att få mer inspiration. Vi har inte riktigt 
möjlighet att kunna erbjuda våra anställda det men vi skulle gärna vilja det. 
(Eventomatic) 

Detta kan kopplas ihop med den imiterande isomorfismen. Eventomatic försöker att efterlikna ett 

större framgångsrik organisation och kopiera deras processer. Det tydliggörs att Eventomatic är en 

mindre aktör och försöker att imitera en annan dominerande aktör. I takt med att organisationen växer 

skapas det nya roller som behöver tillsättas. Här menar Eventomatic att de tittar först internt för att se 

om deras medarbetare besitter kunskapen för att fylla den nya rollen (Morton 2005).  Hade 

Eventomatic haft resurserna hade de satsat på att efterlikna de dominerande aktörernas processer för 

att förbättra sitt Employer Branding och bli legitima (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

Utifrån detta perspektiv kan den nyinstitutionella teorin stödjas. Men å andra sidan menar Latours 

översättningsteori att när organisationer försöker att imitera ett recept från ett framgångsrikt företag, 
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tolkas det om och anpassas till den egna organisationen. Detta styrks även av Røvik (2000) som 

menar att organisationer anpassar receptet och endast tar de komponenter som de finner passar 

verksamheten. Dyhre är inne på samma spår och poängterar att det är svårt för organisationer att 

efterlikna varandra eftersom att det är svårt att styra människors beteende.   

Du kan ju kopiera produkter, tjänster och varumärken. Du kan ju inte kopiera 
människor och kultur. (Anna Dyhre)  

 

Genom sin erfarenhet har Dyhre upptäckt att Talent Management kan bli likformig i organisationer. 

Hon menar att det blir formaliserat genom att organisationer på ett likartat sätt upprättar och 

strukturerar karriärvägar utifrån liknade steg och mål, vilket i sin tur visar på en tendens att 

organisationer är likartade. Hon påstår att dessa karriärsteg inte kanske passar alla utan att 

organisationer istället bör kunna erbjuda flera olika karriärvägar som till exempel kan vara kopplat till 

vart medarbetaren befinner sig i livscykeln. På så sätt kan organisationer få fler medarbetare att stanna 

i organisationen. Dyhres citat kan kopplas till Backhaus och Tikoo (2004) som menar att om 

organisationer arbetar aktivt med det interna arbetet och skapar en unik kultur på arbetsplatsen för 

medarbetarna där de trivs, kommer de att ha ett försprång gentemot sina konkurrenter. Backhaus och 

Tikoo (2004) menar vidare att det är svårt för andra organisationer att imitera omständigheterna och 

kulturen som råder på arbetsplatsen. Detta stämmer in på översättningsteorin om att organisationer 

inte alls är kapabla till att imitera andra organisationers framgångskoncept. Tikoo (2004) menar att 

organisationer inte helt och hållet kan imitera ett annat recept. Anledningen är att informationen som 

finns tillgänglig för organisationer oftast är bristfällig. Detta mynnar ut i att organisationer oavsiktligt 

översätter ett recept och skapar nya versioner och varianter av det. Vilket då talar emot att det skapas 

en likformighet bland organisationerna när de tillämpar receptet Employer Branding (Røvik 2000). 
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6. Diskussion 

Under arbetet med denna studie har författarna kommit fram till att ett aktivt arbete med Employer 

Branding kan leda till en mer kompetent, motiverad och nöjd medarbetare vilket i slutändan kan leda 

till goda resultat för organisationen. Vidare anser författarna att en välmående medarbetare är en 

produktiv medarbetare och tror att det kan vara ett vinnande koncept.  

Den genomförda studien har visat att utvecklingsmöjligheter är något som alla 

undersökningsorganisationer värdesätter och arbetar med för att behålla sina medarbetare. Under 

arbetets gång har författarna till denna studie kunnat urskilja likheter mellan utvecklingsmöjligheter 

och begreppet Talent Management. Grundidén inom Talent Management som är att behålla och 

attrahera talanger (Morton 2005: Gallardo-Gallardo et al 2015), är nära besläktad med de 

utvecklingsmöjligheter man som arbetsgivare kan erbjuda alla sina anställda. I och med detta är båda 

dessa begrepp något som påverkar ett företags Employer Branding, vilket är något som visat sig att 

samtliga undersökningsorganisationer värdesätter högt. 

Organisationer vill attrahera den kompetens som de anser att de har brist på. Därför är det viktigt att 

som arbetsgivare attrahera rätt målgrupp. Parment och Dyhre (2009) nämnde att brist på yrkesroll, 

kön eller utbildningsnivå ofta kan ligga till grund för utformandet av organisationens målgrupp. 

Exempelvis har ICA utfört specialsatsningar gällande målgrupper inom olika delar av verksamheten. 

Detta för att attrahera kompetens som de i dagsläget inte har. 

 

Ett ämne som varit återkommande under studiens gång är arbetsmiljö. Något som idag är ett väldigt 

aktuellt ämne då organisationer i Sverige kommer att behöva anpassa sig till den nya AFS:en. Det 

kommer enligt den nyinstitutionella teorin och tvingande isomorfismen att få organisationerna att 

efterlikna varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Den viktiga frågan handlar om hur 

aktivt alla organisationer kommer att arbeta med den och de kriterier som finns med. Precis som 

nämnts av vissa informanter så kommer AFS:en för dem inte innebära några större förändringar. Bara 

för att det skapas nya föreskrifter behöver inte det betyda att de aktivt kommer ändra sina arbetssätt. 

Författarna anser att om organisationerna aktivt arbetar med nya arbetssätt kring hur föreskrifterna ska 

behandlas kan de särskilja sig från andra organisationer, och på så sätt även stärka sitt Employer 

Brand. Det kan vara avgörande i hur de bemästrar och bemöter den nya AFS:en. Backhaus och Tikoo 

(2004) menar att budskapet i Employer Branding processen handlar om att ge en tydlig bild av vad 

som gör organisationen attraktiv och annorlunda.  
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För att återkoppla till studiens första undersökningsfråga om hur organisationers Employer Branding 

påverkas av arbetsmiljölagen, tolkar författarna att organisationerna i denna studie har påverkats 

relativt lite. Dock tror författarna att den nya AFS:en kommer att kunna ha en betydande roll för 

organisationernas marknadsföring både internt och externt, om det är så att arbetsmiljön inte är 

tillfredsställande och att många vantrivs på arbetet kommer arbetsgivarens varumärke bli sämre. Det 

kommer i sin tur leda till att kompetenta välutbildade människor kanske söker sig till andra, för dem 

mer attraktiva arbetsgivare. Således kan det betyda att ett aktivt arbetsmiljöarbete är en avgörande 

faktor för att behålla personal inom organisationen samt stärka varumärket genom att anställda pratar 

väl om företaget och på så sätt lockar till sig medarbetare. ICA påpekade att ett bra arbetsmiljöarbete 

inte nödvändigtvis innebär ett bra Employer Branding-arbete. Däremot anser de att de har en tydlig 

påverkan på varandra. Detta understryker att det finns en skillnad mellan arbetsmiljö och Employer 

Branding. Arbetsmiljön är basen och grundförutsättning för det interna arbetet. Däremot involverar 

Employer Branding fler processer, vilket Friskis&Svettis vittnar om. Barrow och Mosley (2005) anser 

att en trivsam arbetsmiljö är ett väsentligt och centralt verktyg för ett framgångsrikt Employer Brand. 

De nya förskrifterna tvingar organisationerna att jobba med arbetsmiljö, således innebär det att ett av 

de initiala stegen för ett framgångsrikt Employer Brand uppfylls då samtliga organisationer är bundna 

av lag att arbeta med dessa frågor. Författarnas rekommendation är att de personer som arbetar med 

Employer Branding bör vara medvetna och aktivt jobba med en verksamhetsplan gällande 

arbetsmiljölagen eftersom att det är en del av det interna arbetet och det interna arbetet är den 

övervägande delen. Om organisationer har medarbetare som trivs bra på jobbet kommer de att 

förmedla det vidare till sin omgivning vilket bidrar till en bra bild av företaget samt att det kan leda 

till ökad lojalitet. Författarna kunde inte se några tecken på att organisationer arbetar på ett likartat 

sätt genom den nya arbetsmiljölagen däremot kunde de se tendenser på likformighet i hur 

organisationer arbetar med Employer Branding. Det utmärkande var att alla organisationer arbetar 

med Talent Management på snarlika sätt vilket kan tyda på en normativ isomorfism.  

För att besvara studiens andra undersökningsfråga hur arbetsgivare arbetar i praktiken med Employer 

Branding, har författarna skapat en egen modell utifrån analysen för att förklara de grundläggande 

delarna av Employer Branding. Modellen omfattar organisationers struktur gällande arbetsmiljö, 

Employer Branding och Talent Management. Den beskriver stegvis prioriteringsordningen som 

organisationer bör ta hänsyn till och tillämpa utifrån (se figur 3).  

 

Arbetsmiljö 

Det har inte framgått tydligt på vilket sätt lagen har påverkat organisationerna i arbetet med Employer 

Branding, däremot anser samtliga organisationer att arbetsmiljöfrågan i sig är viktig för 

organisationen för att det är grunden för det interna arbetet. Eftersom att sjukskrivningar kopplade till 
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arbetsmiljöfrågor ofta leder till stora kostnader för organisationer finns det pengar att spara för de 

arbetsgivare som istället arbetar proaktivt med dessa problem (Barrow & Mosley 2005). Den nya 

AFS:en sätter press på organisationer att förhålla sig till de nya föreskrifterna och jobba mer aktivt 

mot att förebygga ohälsa. De processer och strategier som utvecklas kring detta skulle kunna stärka 

organisationers arbetsgivarvarumärke för att man belyser vikten av personalens hälsa och 

välbefinnande. Således, om organisationer fokuserar på att sina anställda trivs och mår bra på arbetet 

kommer det att bidra till att sprida ett gott rykte om arbetsgivaren och stärka deras Employer Brand. 

Medarbetarundersökningar kan vara ett värdefullt verktyg för att identifiera otrivsel och ohälsa på 

arbetsplatsen.  

	
Figur	3.	Employer	Branding	modell.	Egen	skapad	illustration	 

Employer Branding 

Författarna anser att arbetsmiljö bör prioriteras och därefter bör organisationer satsa på Employer 

Branding som är nästa steg i modellen. Employer Branding genomsyrar hela modellen och har en 

övervägande betydelse. Något som framgick i studien var att samma person i organisationen inte 

arbetar med Employer Branding och arbetsmiljö tillsammans, utan de hanteras separat vilket 

författarna anser kan vara en svaghet. När det interna arbetet med arbetsmiljö är förberett kan 

organisationer fokusera på Employer Branding. Dels för att organisationer ska kunna behålla de 

medarbetare som de attraherar men också för att ha det initiala arbetet komplett. 

 

Alla informanter understryker att det interna arbetet är essentiellt och grundläggande för att uppfylla 

medarbetarnas behov vilket i sin tur leder till att kvalitén på arbetet som utförs blir bättre till externa 

kunder. Således kan ett starkt internt arbete mynna ut i att det externa arbetet förbättras och stärka 
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organisationernas Employer Brand (Ahmed & Rafiq 2003). Genom Employer Branding erbjuder 

organisationer olika förmåner och ersättningar för att medarbetare ska attraheras och behållas. Några 

exempel är friskvårdsbidrag och monetära ersättningar.  

Talent Management  

Det sista steget i modellen är Talent Management. När organisationer har en väletablerad och trivsam 

arbetsmiljö samt en väl utarbetad Employer Branding strategi kan organisationer arbeta mer 

strukturerat med Talent Management som är en konkret utvecklingsprocess. Genom att organisationer 

jobbar med Talent Management kan de erbjuda sina medarbetare olika möjligheter att utvecklas och 

växa inom organisationen. Det har framkommit en skillnad på vad Talent Management begreppet 

innebär. Enligt teorin involverar Talent Management utbildningar och utvecklingsmöjligheter för alla 

medarbetare för att nå sin fulla potential (Dyhre & Parment 2013: Morton 2005). Utifrån empirin 

tolkar författarna att organisationerna ser Talent Management som en grupp av talanger som besitter 

egenskaper och potential för att fylla ut nyckelroller inom organisationen. Fokus är främst att få 

medarbetare att utvecklas och ta klivet uppåt i organisationen. Gemensamt för dessa definitioner är att 

Talent Management involverar utveckling av medarbetare samt identifiering och kartläggning av 

talanger. Av denna anledning har författarna förknippat utvecklingsmöjligheter med Talent 

Management.  

 

Alla organisationer har möjlighet att arbeta med Talent Management. För mindre organisationer som 

är i en expansionsfas kan det innebära att de tar vara på sina befintliga medarbetare och utveckla dem 

för att fylla nya roller i takt med att organisationen växer. Fördelen för större organisationer är att de 

kan erbjuda fler valmöjligheter och positioner. Dock behövs det ett väl utarbetat system med tydligt 

mål och syfte. Detta innebär att det krävs ett omfattande systematiskt arbete för organisationer med 

många anställda. En annan utmaning är att det kan skapas en intern konkurrens om de attraktiva 

medarbetarna. Vilket kan leda till att chefer blir måna om sina mest begåvade medarbetare och vägrar 

släppa dem vidare till andra roller. Däremot anser merparten av organisationerna att det kan vara 

positivt då de hellre konkurrerar internt än externt för att behålla medarbetarna inom organisationen.  

 

I alla steg av modellen bör organisationer kontinuerligt bearbetas och utvärderas. Det är en ständig 

process som behöver omvårdas och kräver en ansträngning från organisationerna. I varje steg av 

modellen kan organisationer förlora en värdefull medarbetare. Redan vid första fasen kan 

organisationerna förlora anställda på grund av bristande arbetsmiljö. Således är det av stor vikt att de 

arbetar för att medarbetare trivs och mår bra på jobbet från början. I fas två är det viktigt att erbjuda 

tillfredställande löner och förmåner för sina medarbetare för att de inte ska lämna. I den tredje fasen 

krävs det att organisationer erbjuder attraktiva karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att 
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uppmärksamma medarbetare samt erbjuda utveckling för att de ska nå sin fulla potential. En stor 

nackdel med att förlora en anställd är att all tid som organisationen har investerats på att utveckla och 

utbilda samt utgifter för att ersätta medarbetaren kan bli kostsamt för organisationen. När en 

medarbetare lämnar för en annan organisation, finns det en risk att denne tar med sig sina erfarenheter 

och kunskaper och applicerar det i den nya organisationen. Därmed kan organisationer förlora en del 

av sitt signum och det kan leda till att organisationer liknar varandra, således uppstår det en normativ 

isomorfism (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Genom att behålla medarbetare kan 

organisationer undvika att andra organisationer imiterar framgångsrika egenskaper (Backhaus & 

Tikoo 2004).  

 

När alla stegen är väl utarbetade kan organisationerna kommunicera ut det som de erbjuder via sina 

kommunikationskanaler. Sociala medier har framgått som ett viktigt och centralt verktyg för alla 

organisationer i denna studie. Författarna i denna studie anser att sociala medier bör användas aktivt 

för att nå ut till rätt målgrupper. Detta för att kunna attrahera nya medarbetare och även för att det kan 

vara ett kostnadseffektivt verktyg för organisationer.  
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7. Slutsatser 

Enligt de teorier författarna har studerat i denna studie, har det visat sig att det i ett förändrande 

samhälle är det viktigt att arbeta med Employer Branding. Den ökande konkurrensen och de ständigt 

ökande kraven i form av lagar ställer krav på organisationer att ständigt vara uppdaterade. Detta är 

även något som bekräftat av samtliga av våra undersökningsobjekt. Det som är gemensamt är att alla 

anser att främst det interna arbetet är centralt och viktigt. Vidare bör organisationer kontinuerligt 

omvårda och utveckla även det externa arbetet för att inte riskera att förlora potentiella medarbetare. 

Studiens första forskningsfråga, hur organisationers Employer Branding påverkas av 

arbetsmiljölagen har besvarats och författarna har tolkat att den nya arbetsmiljölagen har påverkat 

organisationernas arbete med Employer Branding väldigt lite. Det framkom i studien att alla 

organisationer tycker att lagen är viktig och att ett aktivt arbetsmiljöarbete är en bra grund för det 

interna arbetet i organisationen. Studiens andra undersökningsfråga, hur arbetsgivare arbetar i 

praktiken med Employer Branding besvarades genom att författarna skapade en egen modell som 

visar en prioriteringsordning för de arbetssätt och verktyg som rekommenderas för att kunna arbeta 

med Employer Branding. Denna modell redovisar en struktur som tar upp arbetsmiljö, Employer 

Branding och Talent Management. Det tycks finnas oklarheter i hur dessa processer ska utformas på 

bästa sätt och därmed är slutsatsen att organisationerna bör konkretisera dessa och arbeta utifrån dem 

för att kunna uppnå mer önskvärda resultat i sitt arbete med Employer Branding. 
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8. Kritik mot den egna studien 

 

Organisationerna använder sig av egna interna kanaler för att rekrytera och annonsera tjänster, både 

internt och externt. Det har framgått tydligt att informanterna vill attrahera medarbetare med rätt 

kompetens för att integrera de i organisationen. Således spelar rekrytering en stor roll. Det är troligt 

att organisationer inte vill spendera tid och pengar på intervjuer med personer som saknar önskad 

kompetens och inte har någon framtid i organisationen. Därav kunde rekrytering ha integrerats mer i 

studien.  

 

Studien har likaledes inte tagit någon hänsyn till den rådande konjunkturen. Organisationer kan 

påverkas av låg respektive hög konjunktur. Vid lågkonjunktur kan organisationer välja att fördela om 

sina resurser och därmed kan arbetet med Employer Branding kan komma att hamna längre ned på 

prioriteringslistan. Därav borde författarna ha i beaktande vilken situation som råder i samhället 

överlag. Under studiens genomförande trädde de nya föreskrifterna om arbetsmiljö i kraft. Det var en 

relativ kort period från att de nya föreskrifterna började gälla till det första intervjutillfället. Därmed 

hade organisationerna en begränsad period under vilken de skulle kunna börja tillämpa de nya 

föreskrifterna vilket således även påverkar författarnas möjlighet att se effekterna av dessa.  
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9. Förslag för framtida studier 

Författarna föreslår att Talent Management bör studeras noggrannare. Det är ett relativt nytt begrepp 

med begränsad empirisk forskning från svenska organisationer. Således kan innebörden och processen 

komma att ändras i framtiden. Likt Employer Branding i denna studie, kan även Talent Management 

behandlas som ett recept som översätts och anammas av organisationer. Vidare skulle medarbetarens 

perspektiv vara intressant att undersöka som ingår i Talent Management och ses som en del av 

organisationens talanger. Identifiera deras upplevelser och uppfattningar om Talent Management och 

vilken betydelse det har i deras val av organisationer. Vilka fördelar och nackdelar har organisationer 

som jobbar med Talent Management samt vilka fördelar och nackdelar det finns för medarbetare som 

är med.   

 

Det har framgått att de nya föreskrifterna inte påverkat organisationers arbete på ett omgående sätt. 

Främsta anledningen är för att datainsamlingen skedde för tätt inpå införandet av de nya 

arbetsmiljöföreskrifterna. Detta var även något som ICA:s informant medgav. Författarnas förslag är 

att undersöka föreskrifternas påverkan inom ett år eller senare. Då förväntas de nya föreskrifterna ha 

etablerats och implementerats på ett mer konkret sätt. 
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11. Bilagor 
11.1 Bilaga 1- Intervjuguide 1  

Inledning 

1. Vad är din tjänstetitel och vilka arbetsuppgifter ingår? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Beskriv kort vad företaget gör och inom vilken bransch det är verksamt. 

 

Employer Branding 

4. Har du någon kännedom om Employer Branding? 

5. Vad betyder begreppet Employer Branding för dig? 

 

Företaget 

6. Är Employer Branding något ni medvetet och aktivt arbetat med? Av vilken anledning? 

7. Har ni en utarbetad strategi för hur ni ska jobba med Employer Branding? 

8. Vilket budskap vill ni ge överlag?  

 

Internt 

9. Har ni en utarbetad strategi för hur ni ska jobba internt? 

10. Hur arbetar ni för att behålla nuvarande medarbetare? 

11. Har företaget några värderingar? Hur återspeglas dessa i arbetet kring arbetsmiljö? 

 

Arbetsmiljölagen 

12. Har ni en verksamhetsplan när det gäller arbetsmiljö? 

13. Har ni gjort några förändringar sedan 31 mars och de nya föreskrifterna? 

14. Upplever ni att lagen påverkar er Employer Branding? Varför? Hur? 



	 65	

 

Externt 

15. Har ni en utarbetad strategi för hur ni ska jobba externt? 

16. Hur jobbar ni för att attrahera potentiella medarbetare? 

17. Har ni en tydlig målgrupp ni satsar störst på att nå ut till? Hur lyckas ni? Hur ser dem ut? 

18. Arbetar ni med vara synliga i sociala medier? (Varför/ varför inte? och hur?) 

 

Employer Value Proposition 

19. Hur skiljer sig företagets Employer Brand från andra arbetsgivare? 

20. Har ni en utarbetad Employer Value Proposition strategi? Vad säger den? 

21. Vilka karriärmöjligheter finns för era medarbetare? 

22. Vad tror ni motiverar er personal? Funktionella, psykologiska, ekonomiska fördelar? 

 

Avslutning 

23. Vad har arbetet med Employer Branding genererat? och hur mäts det? 

24. Vad är ni nöjda med i ert arbete med Employer Branding? Vad skulle ni vilja förbättra? 

25. Tror du att alltfler företag kommer att ansluta sig till att jobba med Employer Branding? 

26. Är du något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga eller några frågor till 

oss? 

 

Tack för din medverkan! 
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11.2 Bilaga 2- Intervjuguide 2 

 

Employer Branding 

1. Vilka meriter och erfarenheter har du kopplat till Employer Branding? 

2. Av vilken anledning bör organisationer arbeta medvetet med Employer Branding? 

3. Har ni upplevt stora likheter och skillnader mellan organisationer när de arbetat med Employer 

Branding? Vilka likheter/skillnader då? (t.ex. strategier, aktiviteter. Stora vs Små organisationer) 

Internt 

4. Hur har organisationer arbetat för att behålla nuvarande medarbetare? Hur bör de arbeta? 

5. Vad anser ni är den största nackdelen med att förlora kompetenta medarbetare? 

6. Vilka är de främsta anledningarna till att medarbetare slutar? 

 

Arbetsmiljölagen 

7. Ser ni kopplingar mellan Arbetsmiljö och Employer Branding? 

8. Flera av våra informanter har påpekat att det interna arbetet är den viktigaste delen, i den 

ingår arbetsmiljöarbetet, dock har inga av våra informanter (HR-chefer & strateger) 

huvudansvaret när de gäller arbetsmiljön. Vad anser ni om detta? 

9. Upplever ni att en god arbetsmiljö är en förutsättning för en god Employer Branding? 

10. Upplever ni att lagstiftning generellt påverkar Employer Branding? Varför? Hur? 

 

 

Externt 

11. Hur har organisationer arbetat för att attrahera potentiella medarbetare? Hur bör de arbeta? 

12. Hur viktigt är det att organisationer arbetar med att vara synliga på sociala medier? (Varför/ varför 

inte? och hur bör de göra?) 
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Talent Management 

 

13. Upplever ni att många organisationer arbetar med Talent Management? 

14. Kan alla arbeta med Employer Branding oavsett storlek? 

15. Är det viktigt för organisationer att arbeta med Talent Management? Varför? 

16. Hur bör de arbeta med Talent Management? Fördelar och nackdelar? 

 

Avslutning 

17. Är det något annat ni skulle vilja kommentera alternativt tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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11.3 Bilaga 3- Intervjubrev 

 

	
	
	

Informationsbrev och förfrågan för medverkan i en intervjustudie 

Hej X! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. I vår utbildning ingår ett examensarbete där vi valt att studera 

organisationskultur och hur den utvecklas. Inom detta har vi stött på begreppet Employer 

Brand, även kallat arbetsgivarvarumärke. 

Syftet är att undersöka hur företag i Sverige går tillväga och om det går att identifiera likheter 

och olikheter. Vi söker därmed företag som vi subjektivt uppfattar som intressanta och har 

utvecklat framgångsrika strategier som arbetsgivare. Vi skulle därför uppskatta om någon 

från er organisation som arbetar med Employer Brand skulle vilja ställa upp på en intervju. 

Vi beräknar att intervjun tar omkring 45 minuter och frågorna som berörs utgår från 

personliga och företagets erfarenheter med Employer Brand. Hela intervjun kommer att 

spelas in och behandlas konfidentiellt. Alla informanter kommer att självklart vara anonyma 

om så önskas och behandlas i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Er 

medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst. 

Vår önskan är att intervjun äger rum redan under de två kommande veckorna (V.14-15) om 

det passar ert schema. Har ni egna förslag eller eventuella önskemål så är det mer än 

välkommet. Har ni några frågor får ni gärna återkomma till oss. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning! 


