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Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga intervjudeltagare, både under 

fokusgruppen och även de intervjuer som genomförts via mail, för den erfarenhet och 

information ni delgivit med er av samt för att ni tagit er tid att vilja delta.  
 

Ett stort tack till vår handledare Carina Holmberg som har under studiens process väglett oss 

på ett pedagogiskt sätt, givit oss värdefulla råd och öppnat upp vår kreativa sida. Vi vill även 

tacka vår opponentgrupp för den konstruktiva kritik ni gett oss, samt hur ni besvarat och gett 

råd till de frågor vi haft i tid och otid.  
 

Sist men inte minst vill vi tacka vår kontaktperson på Avega Group för den tid du lagt ner för 

att stötta oss, samt den hjälp och öppenhet du delgivit oss under studiens process som har 

möjliggjort vår studie.  
 

 

Tack! 

 

 

Författarna ansvarar gemensamt om studiens innehåll. 
 

Stockholm, den 5 januari 2017 
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Paula Norrmyr             Melanie Björk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 
Det interna marknadsföringskonceptet anger att en organisations anställda är deras första 

marknad. Kraven på företag att uppfylla anställdas behov ökar i och med den kompetens och 

kunskap de besitter vilket utgör en konkurrensfördel. Inom intern marknadsföring är 

begreppen ”Employer Branding" och "arbetsgivarens attraktionskraft" fortfarande 

underutvecklade. Employer Branding hänvisar till den process av marknadsföring som företag 

använder sig av för att attrahera en önskad målgrupp och behålla personal. För att hitta och 

attrahera rätt personal krävs det att företagen har ett starkt Employer Brand. IT-

konsultbranschen visar på att arbetssökande har mer makt än arbetsgivare, vilket skapar en 

tydlig konkurrens om arbetskraft. Denna studie undersöker hur medarbetarna på ett IT-

konsultföretag uppfattar organisationens Employer Brand samt vad företagets 

rekryteringsmålgrupp söker hos en potentiell arbetsgivare. Utifrån en teoretisk modell; 

Employer Brand Predictive Model och med hjälp av två empiriska undersökningar kan 

studien påvisa om IT-konsultföretagets existerande Employer Brand anses vara homogen 

gentemot rekryteringsmålgruppens villkor. Studien visar empiriska bevis på IT-

konsultföretagets brist av extern varumärkeskännedom samt avsaknad av en tydlig strategisk 

avgränsning för val av rekryteringsmålgrupp.  
 

Nyckelord: Employer Brand, Employer Branding, Employee Value Proposition, Intern 

Branding, HR-Marketing, Employer Attractiveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The internal marketing concept speciefies that an organization's employees is its first market. 

The demands on companies to meet employee needs increases with the skills and knowledge 

employees possess, which acts as a competitive advantage. The internal marketing terms 

"Employer Branding" and "Employer Attractiveness" are still considered to be 

underdeveloped. Employer Branding refers to the process of marketing that companies use to 

target desired employees and retain current employees. To find and attract the right work 

force effectively, companies are required to have a strong Employer Brand. The IT consulting 

industry shows that job seekers have more power than employers, which creates a intense 

competition for labor. The aim of this study is to examine how employees at an IT consulting 

firm perceive the organization's Employer Brand along with what the company's recruitment 

target market is seeking in a potential employer. Based on a theoretical model; Employer 

Brand Predictive Model and with the help of two empirical studies, research can demonstrate 

whether or not the IT consulting firm’s existing Employer Brand is considered to be 

compatible against recruitment target market’s conditions. The study shows empirical 

indications that the IT consulting firm’s lacks external brand awareness and absence of a clear 

strategic aim for selecting the appropriate recruitment target market. 
 

Keywords: Employer Brand, Employer Branding, Employee Value Proposition, Internal 

Branding, HR-Marketing, Employer Attractiveness 
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1. Inledning 

Inledande kapitel introducerar det valda ämnet studien undersöker och ger en överblick av 

forskningsområdet för Employer Brand samt vikten av Employer Branding för företag inom 

konsultbranschen. Vidare vill svårigheter för Employer Brand inom den valda branschen 

uppmärksammas i en problemdiskussion för att sedan utforma ett tydligt syfte till studiens 

problem. 

 

1.1 Bakgrund 

Vilka faktorer är avgörande för en arbetssökande i valet av en specifik arbetsgivare och vad är 

det som gör ett företag attraktivt som arbetsplats gentemot ett annat företag? Företag idag får 

en alltmer ökad kännedom om att anställdas lojalitet och åtaganden inte kan tas som 

självklara (Hubschmid, 2013). Det räcker inte enbart med erbjudandet om ett jobb, utan 

anställda likväl kunder har större valmöjligheter att välja vilket företag de vill vara trogna och 

lojala mot samt huruvida de väljer att stanna kvar eller inte (Hubschmid, 2013). 

 

Hubschmid (2013) menar att allt fler krav ställs på marknaden på grund av en ökad 

globalisering. Till följd av globaliseringen möter marknaden en ökad konkurrens, snabbare 

tekniska framsteg och mer informerade samt sofistikerade kunder vilket innebär ett 

kontinuerligt behov av att öka den innovativa förmågan för att förbli konkurrenskraftiga 

(Hubschmid, 2013). Anställda med deras kompetens, kunskap och engagemang utgör en 

konkurrensfördel och bidrar avsevärt till den totala organisatoriska framgången (Hubschmid, 

2013). Med personal som arbetar enhetligt åt samma håll effektiviseras inte endast interna 

faktorer hos organisationer utan även externa faktorer som till exempel kundrelationer 

(Redaktionen på Företagande, 2010). Därav har Employer Branding, arbetsgivarens 

varumärkeshantering, det vill säga processen hur ett företag attraherar lämpliga medarbetare, 

börjat likna det traditionella marknadsföring problemet med att locka kunder (Hubschmid, 

2013). 

 

Rollen av branding i konsultföretag handlar inte om att skapa skillnad från andra märken i den 

meningen att fästa vissa värden till varumärket; skapa ett "varumärkeslöfte" i en 

marknadsföringsjargong (Kärreman & Rylander, 2008). Istället verkar det fungerar som en 

påminnelse, framkalla associationer och känslor som redan är kopplade till varumärket från 

tidigare erfarenheter av sociala interaktioner (Kärreman & Rylander, 2008). Inte heller är den 

primära målgruppen nödvändigtvis kunder eller presumtiva kunder, utan sannolikt anställda 

och potentiella anställda (Kärreman & Rylander, 2008). Inom rekryterings marknadsföring är 

huvudsyftet att analysera behoven hos potentiella medarbetare och placera organisationen 

inom den konkurrensutsatta miljön som en önskad plats att arbeta på (Hubschmid, 2013). 

Hubschmid (2013) menar att det därför är viktigt med en grundlig definition av en 

rekryteringsmålgrupp då framgångsrik rekryterings marknadsföring inte har som mål att 

resultera i en stor mängd ansökningar, utan i enstaka ansökningar av föredragna potentiella 

https://docs.google.com/document/d/1322YAYFfGDk_kMymd5Z8YtnT722yzHe77YFn8ZTngkQ/edit#heading=h.jx88td1iup91
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medarbetare (Hubschmid, 2013). När hela rekryteringsprocessen övervägs, så spelar 

rekryterings marknadsföring redan en roll i det första steget vid fastställandet av rekryterings 

målgrupp (Hubschmid, 2013).  

1.2 Employer Branding 

Rekrytering spelar som ovan nämnt en avgörande roll i att vinna "kriget om talangerna" 

eftersom denna funktion förmodligen lägger grund till den viktigaste resursen i en 

organisation (Chhabra & Sharma, 2014). Employer Branding, har därför blivit ett viktigt 

verktyg för talang förvärv. Enligt Chhabra & Sharma (2014) bidrar Employer Branding till att 

skapa och stärka ett företags varumärke som kan “säljas” till talanger. Även om begreppet 

branding är ett väl utvecklat koncept inom marknadsföringslitteratur så är Employer Branding 

fortfarande under utveckling och ett svårdefinierat begrepp (Chhabra & Sharma, 2014). 

Employer Branding är den process av marknadsföring som företag använder sig av för att 

attrahera en önskad målgrupp och behålla personal (Chhabra & Sharma, 2014). Om Employer 

Branding är själva processen, så är Employer Brand arbetsgivarvarumärket, hur attraktivt ett 

företag uppfattas som arbetsgivare (Universum Global, 2014). Företaget kan bara locka 

nuvarande och framtida anställda om de har en identitet som är sann, trovärdig, relevant och 

distinkt (Universum Global, 2014). Chhabra & Sharma (2014) menar att det finns främst fyra 

orsaker till ökning av Employer Branding, kraften i varumärket, ökat fokus på medarbetarnas 

engagemang, konkurrensen om talangerna och den inverkan på personalavdelningen som har 

hand om Human Resources (HR) rutiner på företagen. 

 

Idén om Employer Branding härstammar från “Corporate Branding” där de delar samma 

princip: skapandet av varumärken som är märkbara, relevanta, unika och samtidigt påverkar 

aktieägarna positivt (Chhabra & Sharma, 2014). Employer Branding inkluderar tre 

komponenter: Arbetsgivarens varumärke, Varumärkeslojalitet & medarbetarnas engagemang 

och till sist att Attrahera och behålla talanger (Chhabra & Sharma, 2014). Chhabra och 

Sharma (2014) redogör för hur varumärkesassociationer bestämmer varumärket och hur 

anställdas kunskapsnivå om Employer Brand speglar varumärkeskännedomen hos 

arbetsgivare. Dessutom får företag som har ett starkt Employer Brand positiva fördelar genom 

att de kan minska kostnaderna för anställdas förvärv, förbättra relationer till anställda samt 

erbjuda lägre löner i jämförelse till företag med ett svagare Employer Brand eftersom 

anställda lockas av arbetsgivarvarumärket snarare än lönen (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

Ett starkt Employer Brand ger en fördel över konkurrenterna i att locka potentiella 

arbetssökande, uppmuntra anställda att fortsätta arbeta på företaget och att förvärva talanger 

till förhållandevis låga priser (Graeme, Gollan & Grigg, 2011). Graeme et al. (2011) menar att 

de “nöjda anställda” skulle spegla “styrkan” i företagets Employer Brand. Företag med högre 

engagemang och starkare Employer Brand sägs ha motiverade medarbetare som kontinuerligt 

utvecklas och växer, vilket Graeme et al. (2011) menar medför en låg 

personalomsättningshastighet då engagerade medarbetare ofta stannar på företaget en längre 

tid. 
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1.3 Problemdiskussion  

IT-konsultbranschen påverkas av ständig förändring genom den högteknologiska 

utvecklingen och de ökade kraven av kunskap på anställda (Wallgren, 2011). IT-

konsultföretag menar Wallgren (2011) har en hög efterfrågan på arbetsmarknaden vilket 

innebär kontinuerlig rekrytering. Då IT-konsultföretag endast inriktar sig till särskilda 

kunskapsområden krävs rätt personal inom kunskapsområdena med specifik kompetens 

(Wallgren, 2011). Konsulter har ett kunskapsbaserat arbetssätt där fokus ligger på 

kärnkompetens, därför ställs det höga krav på konsultföretagens förmåga att tillgodose 

kundernas önskemål utifrån den kunskap personalen besitter samt känna till marknadens 

behov för att vara på rätt plats vid rätt tid (Wallgren, 2011). Då produkten konsultföretag 

erbjuder sina kunder är den tjänst medarbetare utför anses de anställda kunna utgöra en 

konkurrensfördel för konsultföretaget gentemot konkurrenterna (Wallgren, 2011). På grund 

av konkurrensen om arbetskraft inom konsultbranschen menar Wallgren (2011) att 

arbetssökande har mer makt än arbetsgivare. 

  

Till följd av den ökade konkurrensen har betydelsen av ett starkt varumärke stort värde 

(Biswas & Suar, 2016). För att hitta och attrahera rätt personal menar Biswas & Suar (2016) 

att företagen måste ha ett starkt Employer Brand, vikten ligger på hur de når ut på 

arbetsmarknaden och hur de behåller sina anställda. Hur företagen arbetar med Employer 

Branding samt intern marknadsföring menas vara avgörande och ha stor påverkan för vilken 

grupp arbetssökande företaget attraherar (Biswas & Suar, 2016). Det krävs att företag på ett 

effektivt sätt attraherar “rätt” personal och generation eftersom det kostar både tid och pengar 

att anställa ”fel” personal (Biswas & Suar, 2016). För att attrahera “rätt” personal använder 

sig flera företag av Employer Branding (Biswas & Suar, 2016). Kärreman & Rylander (2008) 

betonar att konsultföretag konkurrerar på två marknader, marknaden för att sälja sina tjänster 

och "marknaden för talanger". De viktigaste grupperna av "utomstående" som konsultföretag 

kan vilja påverka genom varumärkeskännedom förväntas därför vara kunder, potentiella 

kunder samt potentiella medarbetare (Kärreman & Rylander, 2008). 

 

Som problemdiskussionen visar finns ett starkt behov för företag att attrahera och rekrytera 

lämplig personal utifrån en specifik rekryteringsmålgrupp, allt för att inte förspilla värdefull 

tid och pengar. Rekrytering inom konsultföretag är därför grundläggande för leverans av 

varumärkeslöftet till kunder. Detta baseras på att tjänsterna som konsultföretag erbjuder sina 

kunder genomförs av medarbetarna vilka därav blir produkten. Konsultbranschens utformning 

gör det problematiskt för ett internt och enhetligt varumärke, vilket Biswas & Suar (2016) 

menade bidrog till ett starkt Employer Brand, då konsulterna oftast arbetar på olika 

arbetsplatser med varierande arbetsmiljö. Medarbetarna på ett IT-konsultföretag utgör en 

viktig resurs för ett företags överlevnad (Wallgren, 2011), för att ett företag ska kunna erhålla 

ett starkt Employer Brand krävs det att deras medarbetare uppfattar företagets Employer 

Brand enhetligt, att företaget har en för dem rätt anpassad rekryteringsmålgrupp samt att 

företaget kan möta de önskemål och villkor som rekryteringsmålgruppen värdesätter (Biswas 

& Suar, 2016).  Därför vill studien undersöka Employer Brand ur medarbetarnas perspektiv 
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för att belysa de praktiska aspekterna av tillämpad Employer Branding på ett IT-

konsultföretag.  

1.4 Frågeställning 

 

❖ Möter IT-konsultföretagets uppfattade Employer Brand de villkor som 

rekryteringsmålgruppen värdesätter hos en arbetsgivare? 

1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka hur medarbetarna på ett IT-konsultföretag upplever företagets 

Employer Brand, samt vad deras rekryterings målgrupp söker hos en potentiell arbetsgivare. 

Med hjälp av resultatet utifrån två empiriska undersökningar kan styrkor samt svagheter inom 

IT-konsultföretagets Employer Branding belysas. På så sätt hoppas denna studie tydliggöra 

om företaget effektivt kan attrahera den önskade rekryteringsmålgruppen.  
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2. Teoretiskt Ramverk  

Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverket för studien, vilka lägger grund för studiens 

utformning och möjlighet att besvara problemformuleringens syfte. Kapitlet utgår från 

Employer Brand Predictive Model som ger en överblick till vilka faktorer som agerar inom 

ramen för Employer Branding konceptet. 

 
 

Med ett kontinuerligt behov av att rekrytera och ökade krav på de anställdas kompetens krävs 

det att IT-konsultföretag har ett starkt varumärke som bidrar till att attrahera och rekrytera 

dess rekryteringsmålgrupp. Employer Branding är ett viktigt verktyg för talangförvärv, 

företagets utveckling och har beskrivits som summan av ett företags arbete att kommunicera, 

till befintlig samt blivande personal att de är en attraktiv arbetsplats (Berthon et al., 2005). 

Bevarandet av Employer Brand bidrar till att skapa och stärka ett företags varumärke som 

därefter kan säljas till talangerna (Biswas & Suar, 2016). Forskare har tagit fram flera olika 

modeller och strategier för att utveckla och öka ett företags Employer Brand (Botha et al., 

2011). För att undersöka vilka faktorer som kan påverka och öka ett företags Employer Brand 

har The Employer Brand Predicitve model tillämpats.  

2.1 Employer Brand Predictive Model  

Botha et al. (2011) gör ett försök att bygga en sammanhängande Employer Brand modell som 

framgångsrikt kan förutsäga, locka och behålla talanger (se Figur 1). Avsikten menar Botha et 

al. (2011) är att vägleda chefer och medarbetare på företagets personalavdelning som arbetar 

med HR-frågor, till att attrahera talanger mer effektivt. Den viktigaste frågan som modellen 

syftar till att besvara är; ”Vilka är de viktigaste byggstenarna i en Employer Brand modell 

som kan empiriskt valideras för att på ett effektivt sätt förutsäga, locka och behålla talanger 

samt bidra till både gynnsam positionering och hållbara konkurrensfördelar?” (Botha et al., 

2011). Botha et al. (2011) börjar sin studie med att identifiera teoretiska perspektiv för 

Employer Branding, dessa perspektiv delas in i sex kategorier; Needs, A Differentiated 

Employer Value Proposition (EVP), People Strategy, Brand Consistency, Communication och 

Metrics. Metrics perspektivet omfattar värdeskapande statistik som har potential att stödja 

mätning av Employer Brand (Botha et al., 2011). Denna studie väljer att inte anta Metrics 

perspektivet då Botha et al. (2011) inte finner väsentliga forskningsresultat om praktisk 

mätning av Employer Brand samt för att detta perspektiv bör undersökas utifrån 

ledningsgrupper, vilket denna studie inte har ambitionen att göra.  

2.1.1 Needs 

Ambler & Barrow (1996) definierar Employer Brand som paketet med funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar, som tillhandahålls av anställningen och identifieras 

med det anställande företaget. Även Botha et al. (2011) lyfter fram dessa fördelar men menar 

att preferenserna ska bygga på målgruppens Needs, det vill säga interna och externa behov. 
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Forskning föreslår att, precis som ett traditionellt varumärke, har ett Employer Brand både 

personlighet och positionering (Ambler & Barrow, 1996). Botha et al. (2011) menar att det 

finns forskning som hävdar att en persons motivation formas av behov och att människor 

lockas till en källa som kan uppfylla dessa. Employer Branding arbetar därför med att bygga 

upp en bild i medvetandet hos den potentiella arbetsmarknaden att företaget, framför alla 

andra, är ett "bra ställe att arbeta" (Berthon et al., 2005). Sammanfattas lockas kandidater till 

företag med förmåner som passar deras inneboende preferenser och behov (Botha et al., 

2011). Efter att ha undersökt behov hos kandidater finns det flera olika Employer Branding 

strategier att tillämpa för att skapa samt öka ett företags Employer Brand (Universum Global 

2014). Tillämpning av marknadssegmentering rekommenderas som det mest optimala sättet 

att segmentera rekryteringsmålgruppen (Botha et al., 2011). Företag måste, genom att förstå 

verksamhetens mål och behov, tydligt definiera och hitta den viktigaste målgruppen som 

företaget vill anställa och därefter förstå deras behov samt vad de värdesätter hos ett företag 

(Universum Global, 2014). Botha et al. (2011) finner relevanta studier som tyder på att 

tillämpningen av segmenterings tekniker inom marknadsföring förbättrar Employer Branding 

och ökar effektiviteten i strategin. Dock menar Botha et al. (2011) att tillämpningen av 

marknadssegmentering till Employer Brand inte sammanhanget är utan begränsningar. Det 

finns till exempel legala hinder för att segmentera nuvarande och potentiella medarbetare på 

basen av ras, kön, ålder, etnicitet eller funktionshinder; denna barriär kan hämmas om företag 

investerar i insamling och analys av data om målgruppens Needs som informerar om 

segmenteringsstrategier (Botha et al., 2011).  

2.1.2 A Differentiated EVP 

Employer Value Proposition (EVP) är det värdeerbjudande en organisation erbjuder sina 

anställda (Berthon et al., 2005). Ett differentierat EVP beskriver ett önskat framtida tillstånd i 

förhållande till företagets strategiska mål och önskade kultur samt möjliggör riktade 

marknadsföringsinsatser (Berthon et al., 2005). Ett differentierat EVP ger en kortfattad och 

tydlig särskiljning av det som skiljer ett företag från andra som arbetsgivare, detta definieras 

som den unika uppsättning attribut och förmåner som kommer att motivera målkandidater till 

att börja på ett företag samt nuvarande anställda att stanna (Berthon et al., 2005). Genom att 

tillämpa en strategi på perspektivet EVP menar studier på att företag måste optimera deras 

unika erbjudande (Universum Global, 2014). EVP är säregen och baseras på en 

personalstrategi, som grundar sig på affärsstrategin och innehåller fem huvuddelar: 

Arbetsmiljö & tillhörighet (detta inkluderar värderingar, kultur, kvalitet av kollegor, chefer 

och ledare), Arbetsinnehåll inklusive utmanande arbete, Balans mellan arbete och privatliv, 

Förmåner inklusive utveckling- & karriärtillväxt (finansiella belöningar indirekt), och 

Ersättning (direkt finansiella belöningar) (Botha et al., 2011). Ett utmärkande EVP lägger 

kraft på Employer Brand och utnyttjar grunderna av differentieringen för attraktionskraften 

genom riktad marknadsföring (Botha et al., 2011). Att skapa skillnad och särskilja sig från 

andra märken hävdas vara en huvudpunkt för branding i teorin, dock visar praktiken på att 

positionering inom tjänstesektorn inte är lika tydlig (Kärreman & Rylander, 2008). Till följd 

av detta argumenterar Kärreman & Rylander (2008) att branding inom tjänstesektorn handlar 
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om att skapa önskvärda associationer och värden till varumärket, som målgruppen vill 

identifiera sig med.  

2.1.3 People Strategy 

Employer Branding omfattar en organisations värderingar, system, politik och beteenden mot 

målet att attrahera, motivera och behålla nuvarande samt potentiella medarbetare (Botha et al., 

2011). Detta avser tillämpningen av branding principer inom HR-management och definieras 

enligt Botha et al. (2011) som arbetsgivarens målinriktade personalstrategi för att leverera 

varumärkeslöften. Leveransen av varumärkeslöften kräver anpassning med de identifierade 

behoven hos enskilda målgrupper (Botha et al., 2011). People Strategy delas därför in i två 

områden för att säkra en lyckad leverans av löftet, dessa är Employee Platform och Strategic 

Platform (Botha et al., 2011). Employee Platform avser aspekter som rekrytering, ersättning, 

förmåner, karriärutveckling, belöning och erkännande, kommunikation samt arbetsmiljö 

(Botha et al., 2011).  Rekrytering är en viktig aktivitet för att uppnå tillväxt, men också för att 

säkra duktiga medarbetare (Kärreman & Rylander, 2008). Ett starkt och välkänt varumärke 

underlättar rekrytering vilket potentiellt kan ha inverkan, inte bara på försäljning och 

marknadsandel, men också för att säkra viktiga resurser; i synnerhet för organisationer som 

konkurrerar om en högkvalificerad arbetskraft (Kärreman & Rylander, 2008). Strategic 

Platform omfattar istället aspekter som vision, värderingar, rykte, kultur, ledarskap, 

kompetens och innovation (Botha et al., 2011). Botha et al. (2011) bekräftar vikten av att 

bygga Employer Brand inifrån och ut för att säkerställa leverans av arbetsgivarens 

varumärkeslöften och att leveransen av dessa löften är inbäddade i alla HR funktioner och 

strategier. Undersökningar som visar på brister mellan vad de anställda förväntar sig och vad 

organisationen levererar bekräftar att en kultur av karriärtillväxt, utmanande arbete och 

betalning efter prestation är attribut som är viktiga vid sökandet efter den perfekta 

arbetsgivaren (Botha et al., 2011). 

2.1.4 Brand Consistency 

Botha et al. (2011) menar att Brand Consistency bygger på att den totala 

varumärkesportföljen måste anpassas i organisationens strategi som bör återspeglas i kärnan 

av företagets Employer Brand, vilket gör det möjligt att säkerställa en enhetlig leverans av 

varumärkeslöftet. Företagets varumärke kan vara ännu viktigare internt än externt då 

reklamkampanjer kan upplevas fokusera på medarbetarna, snarare än andra intressenter 

(Kärreman & Rylander, 2008). Anställda och deras beteende är centralt för processen vid 

varumärkesbyggande och kan antingen förstärka eller försvaga varumärket, det är därför 

viktigt att överväga hur de anställdas värderingar och beteenden är i linje med varumärkets 

önskade värderingar (Berthon et al., 2005). Organisationer med överlägsna 

anställningserbjudanden är dem vars Employer Brand matchar företagets branding och där det 

EVP en organisation säger sig ha, återspeglas ständigt genom insatser från alla människor på 

alla nivåer i verksamheten (Botha et al., 2011). Enligt samma källa (2011) finns en korrelation 

mellan ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och sannolikheten för att ansöka om ett jobb, det är 

därför viktigt för en integrerad strategi mellan intern och extern marknadsföring för att 

utveckla ett mer överensstämmande Employer Brand. Kärreman & Rylander (2008) menar på 
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att varumärket är laddat med mening, men inte kopplat till de egenskaper hos tjänster som 

utförs för kunder. En del av mysteriet ligger i att inte veta "vad de gör" och "hur de gör det” 

(Kärreman & Rylander, 2008). Denna abstrakta elitistiska föreställning om varumärket verkar 

vara i linje med varumärkesstrategin; det handlar om att vara bäst, inte om hur man ska vara 

bäst eller kommunikationens egenskaper (Kärreman & Rylander, 2008). Botha et al. (2011) 

finner även att en förskjutning mellan det externa varumärket (löftet) och interna varumärket 

(leverera på löftet) resulterar i oenighet vilket skadar förtroendet mellan anställda och ledning. 

Leveransen av varumärkeslöftet ska ske i alla delar av en organisations varumärkesportfölj 

(Botha et al., 2011). Detta är en förutsättning då det hjälper till att leverera förtroende för 

berörda aktörer samt presenterar ett tydligt syfte och positionering (Botha et al., 2011). 

2.1.5 Communication 

Botha et al. (2011) menar att syftet med Employer Brand kommunikation är att skapa en 

förståelse för Employer Brand. Denna måste vara förenlig med alla organisatoriska 

marknadsföringsinsatser för att vara effektiv och definieras som äkta och ärlig genom att 

löften levereras (Botha et al., 2011). Samma källa (2011) tar upp ett exempel från tidigare 

forskning som gjorts där observationer visade att när den interna kommunikationen, 

marknadsföringsinsatser och HR-avdelningar inte samarbetade på företagets Employer Brand 

strategi var resultatet inget annat än ett HR projekt som brände pengar. Kärreman & Rylander 

(2008) menar att det unika med företag är den interna debatten, det vill säga de faktiska ord 

som används, hur dem används och betydelsen dem förmedlar bland organisationens 

medlemmar. Kommunikationen, menar Botha et al. (2011) är en av topp tre utmaningar när 

det gäller hanteringen av Employer Brand, samtidigt menade de på att kommunikationen av 

nyckel meddelanden är den viktigaste faktorn för en positiv påverkan på Employer Brand 

uppfattningen. Företag måste välja en optimal kommunikationsmix för att utveckla strategier, 

sätta upp en plan för att sedan följa upp planen (Universum Global, 2014). Forskningsresultat 

antyder att företag med befintlig och väl utvecklad kommunikation har mer styrka i sitt 

Employer Brand samt högre nivåer av organisatoriskt engagemang (Botha et al., 2011). 

Slutsatsen betonar vikten av att tydligt kommunicera varumärkets proposition samt se till att 

dessa meddelanden förstärks av organisationsbeteende och stöds av processer som levererar 

löftet (Botha et al., 2011).    

 

Botha et al. (2011) menar på att många företag går miste om ett kraftfullt verktyg i sin 

verksamhet genom att inte utveckla eller underhålla deras Employer Brand korrekt. Botha et 

al. (2011) syfte med deras artikel är att identifiera de olika Employer Brand byggstenar som 

är konceptuellt integrerade i en prediktiv (förutsägande) modell. Resultatet från deras studie 

påvisade att företagets Employer Brand påverkas av målgruppens Needs, A Differentiated 

Employer Value Proposition (EVP), People strategy, Brand Consistency, Communication av 

Employer Brand och Metrics av Human Resources (HR) och Employer Branding 

ansträngningar (Botha et al., 2011). Den prediktiva modellen ger företagsledare och deras 

personal en teoretisk bild i förhållande till Employer Brand som kan leda till en mer effektiv 

rekrytering kring att locka och behålla talanger. Botha et al. (2011) anser att modellen bidrar 

till en förbättrad praktisk förståelse för faktorer som påverkar Employer brand.  
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3. Metod 
Den empiriska undersökningen i detta kapitel baserar sig på en kvalitativ och en kvantitativ 

forskningsmetod, fokusgrupp och strukturerad intervju.  I detta kapitel presenteras de verktyg 

för insamling och bearbetning av primärdata som valts. Kapitlet ämnar ge en motivering till 

varför valda metoder ansågs bäst lämpade för undersökning av Employer Brand begreppet.  

 
 

Syftet med studien är att undersöka om ett IT-konsultföretags Employer Brand möter de 

villkor som deras rekryteringsmålgrupp värdesätter. Studien är baserad på två 

forskningsmetoder, en fokusgrupp för att först ta reda på företagets upplevda Employer Brand 

genom deras medarbetare och för att sedan undersöka om deras uppfattade Employer Brand 

går i linje med vad deras rekryteringsmålgrupp värdesätter genom strukturerade intervjuer. 

Valet av två metoder för datainsamling kompletterar och skapar underlag för jämförelse, 

Bryman & Bell (2013) menar på att forskare då kan utnyttja metodernas egenskaper och 

dimensioner. Fokusgruppen och de strukturerade intervjuernas intervjuguide berör frågor 

inom begreppet Employer Brand och de perspektiv som Employer Brand Predictive modellen 

tar upp.  

3.1 Fokusgrupp 

3.1.1 Ansats 

För att härleda forskningsfrågan och visa på ett resultat är den första metoden baserad på en 

kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ forskningsstrategi lägger tonvikten på ord och har 

enligt Bryman & Bell (2013) sin styrka i att den visar oss resultat i helhet med djup förståelse 

om problemet. Då denna studie vill undersöka begreppet Employer Branding, som en social 

verklighet, har den som mål att finna mönster i bilden av en arbetsgivares attraktivitet. Utifrån 

hur medarbetare upplever ett företags attraktivitet internt kan företagets verkliga 

ansträngningar visa sig. Det påtagliga mervärdet företaget lovar samt faktiskt erbjuder sina 

anställda kan på så vis framträda. En sådan helhetsbild på informationen möjliggör en ökad 

förståelse för sociala företeelser, Bryman & Bell (2013) menar att det är där det 

ostrukturerade inslaget rymmer ett stort mått av flexibilitet. Med hänseende till forskningens 

flexibilitet har en öppenhet kring tolkning av Employer Brand presenterats, där studien har 

tagit medarbetarnas praktiska tillämpning av begreppet i aktning, som lyfte fram aspekter 

vilka inte visat sig teoretiskt. Kvalitativ forskning innebär att det är lättare att skifta fokus 

under undersökningens gång, med det menar Bryman & Bell (2013) att kvalitativ forskning 

kan ge uppslag till alternativa frågeställningar under pågående undersökning som forskaren 

kan ta hänsyn till.  

3.1.2 Motivering 

För att uppfylla studiens syfte behandlar studien en fokusgrupp med företagets medarbetare 

med anledning att få en ärlig bild av företagets nuvarande Employer Brand. De utvalda 
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deltagarna ansågs lämpligast i att representera hur organisatoriska medlemmar upplevde den 

organisatoriska verkligheten. Syftet var att föra en öppen diskussion mellan medarbetarna, 

därav valet av en fokusgrupp. Fokusgrupper är intervjuer i grupp, en forskningsmetod som 

skapar nytänkande och öppnar upp för kreativa idéer genom gruppdynamik (Wibeck, 2010). 

En fokusgrupp är att samla en grupp människor som får diskutera ett givet ämne med 

varandra under en begränsad tid. Fokusgruppen leds av en moderator som leder samtalet, 

dock inte för mycket utan målet är att deltagarna ska kunna diskutera fritt med varandra 

(Wibeck, 2010). Att använda fokusgrupp som intervjumetod med medarbetarna innebar att de 

själva hade möjlighet att lyfta fram den frågeställning dem ansåg vara viktigast inom ett visst 

område vilket Bryman & Bell (2013) lyfter fram som en påverkande faktor kring valet av 

fokusgrupp. Det medförde en öppenhet för tolkning kring vad dem själva ansåg vara 

företagets Employer Brand samt utökade studiens förståelse för ämnet ur ett praktiskt 

perspektiv. Dock kan det leda till att forskarna hade mindre kontroll över skeendet jämfört vid 

till exempel en individuell intervju (Bryman & Bell, 2013). Fokusgruppen gav även 

deltagarna möjlighet att ifrågasätta varandras åsikter samt argumentera med varandra, vilket 

Bryman & Bell (2013) menar att forskarna då har möjlighet att få en mer realistisk 

beskrivning om vad deltagarna tycker och tänker. Deltagarna tvingas reflektera över sina svar 

och samt möjligheten att kunna ändra uppfattning, till skillnad från en individuell intervju där 

intervjupersonen kan motsäga det de tidigare sagt men där intervjuaren ofta drar sig för att 

påpeka detta (Bryman & Bell, 2013). Genom att fokusgruppintervjun spelades in kunde 

deltagarnas exakta ord skrivas ner samt sättet de sa saker på och i vilket sammanhang detta 

uttrycktes göra sig påmind och inom den kvalitativa forskningsmetoden. Bryman & Bell 

(2013) menar att fokusgruppintervjun fungerar som bäst när den spelas in och kan även 

tydliggöra om det var en specifik deltagare som dominerade uttryck för olika åsikter i 

gruppen (Bryman & Bell, 2013). Gruppeffekter lyfts fram av Bryman & Bell (2013) som 

problematiskt vid fokusgrupper då den åsikt som en deltagare sitter inne med, och som kan 

vara fullt legitim, ofta inte kommer fram på grund av majoritetens tryck samt att det kritiska 

tänkande kan hämmas när deltagarna kommer fram till en gemensam åsikt. 

3.1.3 Urval 

En urvals avgränsning till IT-konsultföretaget Avega Group, som består av totalt femton 

dotterbolag, har tillämpats till studien. Denna avgränsning baserades på ett icke-

sannolikhetsurval och innebar att vissa enheter av populationen hade större chans än andra att 

komma med i urvalet (Bryman & Bell, 2013). Avega Group sökte efter studenter som var 

intresserade av ämnet Employer Branding och efterfrågade hjälp via intranätet på Södertörns 

Högskola. För studien innebar det ett samarbetsvilligt IT-konsultföretag, tillgång till 

företagets medarbetare vid empirisk insamling samt förståelse för hur Employer Branding 

kunde se ut i praktiken. Ett första möte arrangerades med företagets marknads- och 

kommunikationsansvarig för att diskutera studiens upplägg samt företagets eget projekt kring 

Employer Branding. Ett snöbollsurval tillämpades vid tillfället för fokusgruppen. Det innebär 

att en initial kontakt användes för att därefter få kontakt med ytterligare respondenter 

(Bryman & Bell, 2013). Kontakten med företagets marknads- och kommunikationsansvarig 

resulterade i att de bokade ett konferensrum och mailade ut en intern inbjudan till utvalda 
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medarbetare som skulle delta i en utbildning på Stockholmskontoret samma dag som 

fokusgruppen var planerad. På så sätt var det tänkt att fler kunde ha möjlighet att delta. Ett 

urvalskriterium för deltagarna till fokusgruppen var att det skulle finnas en variation av 

medarbetare från de olika dotterbolagen inom Avega Group koncernen, detta för att se om det 

fanns skillnader för Avega Group’s Employer Brand inom de olika dotterbolagen. 

Fokusgruppen bestod av fyra medarbetare från Avega Group som alla tillhörde 

Stockholmskontoret och var från olika dotterbolag, det innebär att endast perspektivet utifrån 

fyra dotterbolag framkom i fokusgruppen. Då deltagarna bestod av dem som var anställda hos 

Avega Group vid tillfället för fokusgruppen fanns en risk för att de inte skulle vara fullt öppna 

eller ärliga i diskussion då de kunde antas inte vilja avslöja intern information eller ge en 

negativ bild av sin arbetsgivare om de var missnöjda.  

3.1.4 Genomförande 

Den första december hölls fokusgruppen med fyra medarbetare i ett konferensrum på Avega 

Groups kontor i Stockholm. Fokusgruppen var, med hjälp av företagets marknads- och 

kommunikationsansvarig, upplagd som ett lunchmöte vilket bidrog till en avslappnad miljö. 

Då respondenterna, som tidigare nämnt, kom från olika dotterbolag hade dem inte några nära 

relationer till varandra vilket bidrog till en nyfikenhet för de olika dotterbolagen och skapade 

en genomgående naturlig diskussion. Fokusgruppen spelades in på band vilket deltagarna 

blev informerade om innan diskussionen påbörjades. Bryman & Bell (2013) menar att 

bandinspelning underlättar för forskaren att veta vem som säger vad, vem som ger uttryckt för 

särskilda åsikter samt underlättar undersökningen av hur mening skapas kollektivt.  

Fokusgruppen utgick från fyra olika teman som var förutbestämda utifrån de teorier uppsatsen 

behandlar inom Employer Branding (Figur 2). Då de fyra teman täcker breda områden samt är 

öppna för tolkning utformades även delfrågor tillhörande varje tema för att säkerställa att 

diskussionen täckte de viktigaste områdena för studiens syfte. För att minimera påverkan av 

hur deltagarna tolkade samt resonerade i fokusgruppen introducerades aldrig dem fyra olika 

teman samt tillhörande frågorna för deltagarna i förväg, utan endast mot slutet av 

fokusgruppen presenterades detta om en fråga inte upplevdes blivit besvarad. Fokusgruppen 

pågick i en timme och tjugo minuter tills en upplevd mättnad bland deltagarna uppstod i 

diskussionen och tills obesvarade frågor hade presenterats och blivit besvarade. Denscombe 

(2014) menar att bandinspelningar normalt bör transkriberas för att underlätta att hitta 

specifika uttryck för redogörelser i datainsamlingen, men skriver även att mängden rådata 

som transkriberas beror på hur den empiriska insamlingen ska redovisas. Vid 

sammanställningen för fokusgruppen transkriberades endast delar av bandinspelningen, och 

inte hela diskussionen, med anledning av att vissa delar inte ansågs vara relevanta för ämnet 

Employer Brand samt att samma åsikter uttrycktes vid flertal tillfällen. Ett problem med 

transkribering, menar Denscombe (2014), är att individer inte alltid talar fullt korrekt utan i 

talspråk samt att tonfall, betoningar och accenter som används i tal faller bort. Denna studie 

har medvetet valt att presentera citat i talspråk med syftet att tillföra en känsla av vad som 

uttryckts, på vilket sätt det har framförts samt med syftet att tillföra liv till den empiriska 

presentationen.  
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3.1.5 Trovärdighet & Äkthet  

Denna studie strävar efter att uppnå trovärdighet, främst genom fullständiga redogörelser för 

alla faser i forskningsprocessen av den empiriska insamlingen, samt ansträngningar att uppnå 

en utförlig redogörelse för de detaljer som ingår i kulturen inom branschen och hos det 

undersökta IT-konsultföretaget. Studien har haft en genomgående utgångspunkt, att skapa en 

rättvis bild, vilket Bryman & Bell (2013) menar sker genom att deltagande personer ska 

uppleva att studien visar verkligheten på ett riktigt sätt. Då mätning inte är det främsta 

intresset inom kvalitativ forskning menar Bryman & Bell (2013) att validitet egentligen inte 

är av speciell betydelse för kvalitativa undersökningar. En huvudsaklig anledning till 

osäkerheten kring en direkt tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa 

undersökningar handlar om att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till 

en enda och absolut bild av den sociala verkligheten (Bryman och Bell, 2013). Bryman & 

Bell (2013) talar istället om alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 

som är trovärdighet och äkthet. Bryman & Bell (2013) delar in kriteriet äkthet i olika 

autenticitets begrepp vilka undersökningen vill uppfylla, dessa omfattar att studien ska bidra 

till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever den, att deltagarna 

får bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs samt en bättre förståelse för sin sociala 

situation de lever i. 

3.2 Strukturerad Intervju 

3.2.1 Ansats 

Den andra metoden i studien är baserad på en kvantitativ forskningsstrategi för att härleda 

forskningsfrågan och visa på ett resultat. Bryman & Bell (2013) skriver att kvantitativ 

forskning betonar kvantifiering vid insamling och analys av data samt menar att kvantitativa 

forskare mäter olika företeelser. Med betoning på vikten av mätning vid kvantitativ forskning 

menar Bryman & Bell (2013) att det handlar om en idealtypisk redogörelse av en 

undersökning i dess renaste form, men påpekar även att detta sällan är möjligt. Däremot 

pratar Denscombe (2014) om strukturerade intervjuer som en form, och menar att den 

omfattar en strikt kontroll över frågornas utformning samt den exakta ordningsföljden, men 

att den trots sin stränga tekniska uppfattning kan göras mer flexibel. Intervjufrågorna i denna 

undersökning baserades på ett standardiserat upplägg med förutbestämd ordningsföljd, men 

tillämpade Denscombe’s (2014) synsätt av kvantitativ forskning som en form och använde en 

större öppenhet i svaren genom att inte ange svarsalternativ utan att lämna dessa öppna. 

Denna tillämpning av kvantitativ forskning gjorde studien lämplig för tolkning och innebar att 

studien undvek att påverka hur respondenterna tolkade eller svarade på frågorna samt gav 

respondenterna möjlighet att framföra frågeställningar som teorin och fokusgruppen inte ännu 

uppmärksammat. 

3.2.2 Motivering 

Studien behandlar strukturerade intervjuer med företagets rekryteringsmålgrupp för att få 

kunskap om åsikter, känslor och upplevelser rörande attraktionskraften av ett 
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arbetsgivarvarumärke. En strukturerad intervju går ut på att intervjuaren ställer frågor utifrån 

ett fastställt intervjuschema med målet att kontexten för samtliga intervjuer ska vara 

densamma, på så sätt möter varje respondent samma frågestimuli (Bryman & Bell, 2013). Då 

studien syftar till att undersöka vad rekryteringsmålgruppen anser vara attraktivt hos en 

arbetsgivare ansågs det vara begränsande med förutbestämda svarsalternativ som vid en 

enkätundersökning. Med öppna svarsalternativ så innebar intervjuprocessen på så sätt 

fortfarande flexibel, tonvikten låg på hur intervjupersonerna uppfattade och förstod frågor 

samt vad de upplevde var viktigt vid en förklaring av svaret (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

den strukturerade intervjun utfördes via email utformades endast tre frågor med syftet att 

beröra varsitt tema inom Employer Branding.  Avgörande var att frågorna gjorde det möjligt 

att få information om hur de intervjuade upplevde varje tema samt att intervjuerna rymde viss 

flexibilitet. Beslutet att genomföra strukturerade intervjuer online har inneburit en högre risk 

för bortfall då det är svårare att få kontakt samt skapa en relation till deltagarna, dock menar 

Bryman & Bell (2013) att det kan underlätta om temat eller frågeställningen intresserar 

deltagarna. Även Denscombe (2014) menar att svaren tenderar att komma från dem med ett 

starkt intresse för ämnet och lyfter fram detta som en fördel då svaren oftast blir väl 

motiverade. 

3.2.3 Urval 

Datainsamlingen baserades på Avega Group’s rekryteringsmålgrupp utifrån hemsidan 

LinkedIn, ett webbaserat forum där företag samt privatpersoner kan utveckla yrkesnätverk 

(LinkedIn u.å.). Användningen av LinkedIn gav ett större urval på begränsad tid då avståndet 

till intervjupersonerna blev närmare genom användningen av internet vilket underlättade att 

försöka nå största möjliga del av företagets rekryteringsmålgrupp. Bryman & Bell (2013) 

menar att avstånd kan påverka urvalet, med ett kortare avstånd kan innebära ett större urval. 

Eftersom urvalet var den potentiella målgrupp som företaget ville rekrytera gjordes detta 

utifrån de kriterier Avega Group krävde. Urvalskriterierna byggde på individens nuvarande 

arbetsgivare, utbildning samt att de skulle ha tre till fem års arbetslivserfarenhet. Ett 

Premium-abonnemang på LinkedIn krävdes för att sortera listan utifrån sökkriterier, därför 

tillbads Avega Group om hjälp att framställa listan. Eftersom det hade gått att söka fram listan 

på egen hand via ett Premium-abonnemang, gick Avega Group med på att skicka listan då 

den inte innehöll information som inte var publik. LinkedIn listan bestod av totalt 101 

individer. Endast 77 individer blev kontaktade av den orsaken att kontaktuppgifter inte blivit 

uppdaterad på alla profiler. För att minska risken av ett ännu större bortfall utformades ett 

kort men informerande email där syftet med studien beskrevs samt avslutades med tre 

intervjufrågor kring Employer Brand (Figur 3). Det klargjordes även tydligt för 

respondenterna att de förblev helt anonyma. Totalt besvarade 25 av de 77 kontaktade 

individerna på intervjufrågorna. 

3.2.4 Genomförande 

Utifrån teorier inom Employer Branding utformades tre frågor som omfattade varsitt tema för 

att ge en bild av vilka behov och prioriteringar rekryteringsmålgruppen värdesatte hos en 

arbetsgivare. Första frågan omfattade temat värderingar genom att undersöka vad som fått 
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respondenten att börja arbeta på sin nuvarande arbetsplats. Andra frågan undersökte temat 

behov, för att se hur de bäst ansåg att en arbetsgivare möter dessa, och sista frågan utgick från 

temat motivering, genom att undersöka avgörande faktorer vid ett byte av arbetsgivare. Innan 

utskicket skickades gjordes en mindre pilotstudie för att kontrollera att upplägget av studien 

var fungerande samt att frågorna var tillräckligt tydliga för förståelse. Viktigt var att få reda 

på om emailet upplevdes värt att läsa eller om deltagarna i pilotstudien såg det som skräppost. 

Mellan den nionde till fjortonde december skickades totalt 77 stycken email till individer på 

LinkedIn listan varav 25 individer deltog och fick utgöra det slutgiltiga urvalet. Bortfallet 

berodde bland annat på flertal föräldraledigheter samt kunde antas bero på bristande tid eller 

intresse för ämnet. Enligt Denscombe (2014) kan forskare basera kodning av empiriskt 

material utifrån olika faktorer. Undersökningens resultat sammanställdes utifrån de enskilda 

frågorna där de angivna svaren kodades utifrån specifika ord eller uttryck samt 

underförstådda åsikter eller känslor. Denscombe (2014) menar sedan att ett beslut skall fattas 

om valet av initiala koder som med fördel kan tillämpas på data genom att reducera antal 

kategorier. Efter sammanställningen utifrån tidigare nämnda grunder rangordnas svarens 

innehåll i hierarkisk ordning, där de svar som omfattade högre frekvens framfördes vid 

redovisning av den empiriska insamlingen.   

3.2.5 Validitet 

Validitet, rör frågan om huruvida de indikatorer som har utformats för undersökningen 

verkligen mäter det begrepp som studien vill undersöka (Bryman & Bell, 2013) De 

indikatorer som valdes att mäta var dem teman intervjuguiden utgick ifrån, vilka var 

värderingar, behov samt motivering. Dessa bedömdes kunna ge svar på vad 

rekryteringsmålgruppen generellt ansåg om Employer Brand i den utsträckningen att de 

kunde tänka sig byta arbetsgivare. Denscombe (2014) menar att indikatorerna bör vara 

lämpliga för det undersökta ämnet och skriver att den grundläggande frågan, “är datan av rätt 

typ för att undersöka ämnet och har de mäts korrekt?”, ger en uppfattning av studiens 

validitet. Bryman och Bell (2013) talar även om extern validitet för en studie vilket 

undersöker om resultatet kan generaliseras till populationen. Populationen för denna 

undersökning bestod av en rekryteringsmålgrupp på 101 individer och det slutgiltiga urvalet 

bestod av 25 respondenter. Med en svarsfrekvens närmare 25 % kan det argumenteras för att 

urvalet kan anses vara representativt och resultatet bör gå att generalisera på företagets 

rekryteringsmålgrupp.  

3.3 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de etiska regler som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen, och som Bryman & 

Bell (2013) menar är etiskt grundläggande i en forskning. Berörda personer har blivit 

informerade om studiens syfte, att undersöka hur de uppfattar företagets Employer Brand och 

samt om dem moment som ingått i studien. Denscombe (2014) menar att forskare förväntas 

vara öppna och tydliga om vad de gör samt informera deltagarna att de har för avsikt att samla 

in uppgifter i syfte att undersöka ett visst ämne. När deltagarna blev kontaktade, för båda 
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empiriska undersökningar, blev de informerade om att deltagandet var frivilligt och att de 

själva hade rätt att bestämma om de skulle vilja avbryta deras deltagande. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet har för denna studie inneburit full anonymitet för samtliga deltagare i 

fokusgruppen samt i de strukturerade intervjuerna. Alla personuppgifter studien har tagit del 

av har behandlats med största möjliga konfidentialitet och de uppgifter som har samlats in i de 

empiriska undersökningarna har endast använts för syftet med denna studie. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med anonymitet 

(Bryman & Bell, 2013). Det deltagande IT-konsultföretaget har medgivit sitt deltagande samt 

blivit informerade om vilken information studien vill delge. Även planeringen av studiens 

upplägg har diskuterats samt godkänts av IT-konsultföretaget. Studien har som mål att hjälpa 

alla deltagare utifrån det resultat som lyfts fram. Denscombe (2014) skriver att deltagare inte 

förväntas gynnas personligen men att dem möjligtvis kan dra nytta av forskningen någon 

gång i framtiden och menar att tanken är att deltagarnas enda värde ska inte enbart vara att 

tillhandahålla data. Deras vilja att ägna tid och ansträngning, samt sin vilja att utsätta sig för 

risker, bör göras på grundval av att få något tillbaka (Denscombe, 2014). Den sista principen, 

falska förespeglingar, innebär att forskarna inte har gett falsk eller vilseledande information 

om studien till deltagarna (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Empiri 

I det empiriska kapitlet redovisas vetenskapliga studier av verkligheten. Först introduceras en 

bild av hur Avega Group framställer sig som företag mot externa målgrupper, för att sedan 

framföra resultaten från två empiriska undersökningar. Medarbetarnas Upplevelse 

presenteras med stöd av materialet från fokusgruppintervjun medan de strukturerade 

intervjuerna redogör för hur rekryteringsmålgruppen ska attraheras.

 

4.1 Avega Group 

Avega Group är ett konsultföretag inom IT och verksamhetsutveckling. Företaget grundades 

år 2000 och har cirka 350 konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö inom femton olika 

dotterbolag (Avega Group u.å.). De erbjuder endast erfarna, seniora specialister vilket lyfts 

fram på företagets webbsida, både mot Avega Group’s potentiella kunder samt potentiella 

medarbetare. 
 

“Genom att erbjuda erfarna specialistkonsulter får vi ofta hjälpa kunderna med deras viktigaste och 

svåraste projekt. (...) Vi tillsätter ofta nyckelroller hos kunderna vilket kräver erfarenhet och 

expertis. (...) Alla våra medarbetare är erfarna specialister. I snitt har de cirka tolv års erfarenhet. 

Det säger kanske inte så mycket, för inom vissa branscher är man expert efter tre år medan det tar 

betydligt längre tid inom andra områden. Centralt för oss är att våra konsulter brinner för att göra 

skillnad och skapa framgång – och vet hur man gör det.” (Avega Group u.å.) 

 

Avega Group använder sig av tre värdeord som de vill använda för att lägga grund för deras 

kultur, dessa är kraft, medmänsklighet och professionalism (Avega Group u.å.). Med dessa 

värdeord menar de att kulturen bygger på att de endast gör det de är riktigt bra på inom 

utvalda specialistområden, att företagskulturen präglas av ärlighet, öppenhet, gemenskap och 

omtanke samt medarbetarnas drivkraft och vilja till att utveckla sig själva och sin omgivning 

(Avega Group u.å.). Men med affärsmodellen att erbjuda endast erfarna specialister inom 

eftertraktade specialistområden kan det anses vara en stor utmaning att rekrytera, utveckla och 

behålla medarbetare.  
 

“Vi erbjuder spännande uppdrag, kontinuerlig kompetensutveckling och inte minst ett nätverk av 

professionella, erfarna och vassa kollegor inom ett brett spann av specialistområden som 

tillsammans hjälper våra kunder att realisera digitaliseringens möjligheter.” (Avega Group u.å.) 

 

På Avega Group’s hemsida finns klara ansträngningar för att marknadsföra arbetsplatsen 

enligt den arbetsmiljö de framhåller sig ha, i den meningen att skapa attraktion och efterfrågan 

mot potentiella medarbetare. Erbjudandet betonar uppdragens utformning, nätverket som 

deras anställda får ta del av samt den kompetensutveckling de erbjuder.  
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4.2 Medarbetarnas Upplevelse 

4.2.1 Vilka är “vi” 

“Som konsult är du ett varumärke i princip” inleder en utav deltagarna i fokusgruppen. 

Samtliga deltagare kände inte till Avega Group innan de blev kontaktade för rekrytering utan 

introduktionen till varumärket har skett genom andra individer inom deras personliga nätverk. 

De hade antingen arbetat på uppdrag hos kunder med Avega konsulter och fått en positiv bild 

av en kultur som de ville ta del av, eller frågat före detta kollegor som blivit anställda hos 

Avega Group om företagets kultur efter dem blivit kontaktade för rekrytering. Även de 

intryck cheferna gav vid intervjutillfället var positiva och bidrog till deltagarnas beslut om ett 

jobb-byte. Den sociala företagskulturen, vilket de alla föll för, tycker de lever upp till 

förväntningarna efter första intrycket. Fokusgruppen resonerar kring fördelarna med Avega 

Group gentemot andra, större företag och menar att nätverket mellan kollegor är starkt, de 

upplever det som att “alla känner varandra lite grann” vilket skapar den familjära känslan av 

“det här är vi”. Att företaget omfattar 350 medarbetare upplevs som positivt. Fokusgruppen 

frågar sig om Avega Group bör bli större. Trots att fokusgruppen är kritiska till hur företagets 

utökning skulle påverka kulturen menar de att Avega Group måste bli större för att kunna 

konkurrera om ramavtal på marknaden. 

 

Utifrån deltagarnas berättelser om hur de först kom i kontakt med företaget, kan det antas att 

Avega Group som varumärke är okänt inom branschen. Deltagarna menar att Avega Group 

inte har ett särskilt starkt varumärke när frågan vilka Avega Group är ska besvaras, “Vad är 

Avega Group? Internt säger vi bara Avega”. Deltagarna menar att det hade varit lättare om 

fler visste om företaget, både kunder och potentiella kunder, eftersom det är mest troligt att 

kunderna anställer någon de känner igen. Företagets värderingar är deltagarna medvetna om, 

även ordagrant, men menar att dessa inte lägger grund för Avega Group som varumärke. De 

menar att värderingarna inte är jättekonstiga utan lätta att känna igen sig i, “(...) du ska trivas 

ihop och vara snäll” säger de skämtsamt. Utan att känna till varumärket blir det svårt att förstå 

vilka de är, vilket fokusgruppen ger tydliga exempel på, “det kommer aldrig in en 

spontanansökan (...) Avega ringer alltid på rekommendation eller via LinkedIn”. En av 

deltagarna hänvisar till sin egen rekrytering och menar på att en “kvalitetsstämpel” endast 

gick att få från en före detta kollega som var anställd på företaget.  

4.2.2 Organisation & HR 

När fokusgruppen diskuterar rekrytering lyfter en av deltagarna fram något den anser vara 

problematiskt och viktigt att framföra. Deltagaren menar på att processen för rekrytering av 

chefer samt ledare är osynlig och säger att all rekrytering för dessa positioner sker externt, 

“(...) den rekryteringen ser ingen”. Deltagarna håller alla med och undrar varför inte 

konsulterna inom Avega Group kan delta i processen och menar på att det finns många 

konsulter internt med goda ledaregenskaper. Fokusgruppen säger att det går att klättra i 

karriärstegen på dem uppdrag de tar sig an, det vill säga att få en befordran till en bättre tjänst, 

men att det är mycket ovanligt att göra det inom Avega Group. En önskan om en plattare 
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organisation framförs då deltagarna menar på att Avega Group som koncern inte är särskilt 

platt i sin organisationsform, “egentligen har inte vi en så jätte platt organisation (...) utan det 

är dotterbolags vd:ar som är ute och myser tillsammans och det får dem gärna göra (...) bara 

vi blir kompenserade med någonting roligt också” säger en deltagare. 

 

Då rekryteringen bland annat sker genom rekommendationer från de anställdas nätverk 

resonerar deltagarna kring konsekvenserna för detta. Frågan de ställer sig är hur Avega i 

sådant fall ska komma utanför nätverket? Fokusgruppen tycker att de upplever en tydlig 

företagsstrategi om anställning av endast seniora konsulter, vilket de tror kan vara både bra 

och dåligt. En deltagare menar att kunder känner en större trygghet i att veta att de får någon 

erfaren och refererar till de större IT-konsultföretagen där det finns massvis av juniorer och 

menar att det då tar ett par år innan de arbetat sig in och vet hur de ska arbeta. Deltagarna 

påpekar att det inte handlar om att de yngre är dåliga på det dem gör, utan att det handlar om 

erfarenhet. En deltagare anser att unga kan tillföra en annan kreativ dimension. När gruppen 

diskuterar om vad de tror lockar unga studenter till arbetsplatser drar de slutsatsen att 

nyutexaminerade oftast ser dem stora, välkända företagen som attraktiva då studenterna ser 

möjligheter för karriärstegen tydligt och upplever en annan sorts trygghet. Då Avega Group 

inte har ett välkänt, stort varumärke diskuteras alternativet att “bli jätte kända” då gruppen 

kommer fram till att “alla dras till framgång”. De menar samt att studenter inte alltid vet vilka 

alternativ de har att välja på efter sin examen, särskilt inom IT utbildningar där studenter kan 

ha låg kunskap om vad de kan arbeta med, utan väljer de företag de har kommit i kontakt 

med, exempelvis under studieperioden. “Alla blir äldre” säger en deltagare och syftar på att 

studenter redan fem år efter examen kan vara attraktiva för Avega Group. Det innebär inte att 

Avega Group behöver anställa studenter när de precis tagit examen men att det är viktigt att 

företaget visar sig redan under studieperioden för att påminna om att företaget finns vid 

senare karriärsval. Fokusgruppen föreslår gästföreläsare på universiteten eller deltagande vid 

karriärs dagar för att visa “Hej här är vi, det här kan ni jobba med i framtiden (...) ni får inte 

komma hit nu, men sen”. Ett annat alternativ kan vara ett traineeprogram som en deltagare har 

haft tidigare erfarenhet av, det är en form av internutbildning som vissa företag brukar erbjuda 

till några få noggrant utvalda nyexaminerade studenter. Fokusgruppen menar på att Avega 

Group inte har någon tydlig inlärningsprocess i samband med nyanställning, den som anställs 

“har varit konsult tidigare och vet hur det fungerar”. Detta menar deltagarna kan vara 

problematiskt om företaget vill rikta sig till en målgrupp med mindre arbetslivserfarenhet. 

4.2.3 Varför Avega Group 

När deltagarna blev tillfrågade varför andra ska välja Avega Group menar de att en fördel är 

att kunderna oftast erbjuder uppdrag som sträcker sig över längre tidsperioder och fem dagar i 

veckan, vilket de upplever kan skilja sig från andra konsultföretag. En av deltagarna drar en 

jämförelse till en tidigare anställning där “uppdragen var uppdelade, man fick pussla med fler 

olika kunder olika dagar i veckan”. Fokusgruppen nämnde även en av Avega’s värdeord, 

medmänsklighet, och kopplade det till den goda företagskultur de upplever att företaget har, 

med bra sammanhållning främst inom dotterbolagen, men även inom Avega Group vid 

exempelvis konferenser och lunchmöten. Generellt menar deltagarna att de är omgivna av 



19 

mycket kunniga människor som alla vill dela med sig av sina erfarenheter vilket ger 

intressanta diskussioner och säger “det är alltid trevligt när man kommer in till kontoret”. 

“Man vill gärna jobba med någon som är lite smartare än en själv” uttrycker en av deltagarna 

varpå resterande håller med och syftar till den kompetensutveckling som tydligt blir en 

återkommande punkt under fokusgruppens diskussioner. En övergripande problematik i 

konsultbranschen menar de är att företagens medlemmar “(...) vill vara en familj men är alltid 

på uppdrag”. Elevate, ett internt forum för kompetensutveckling som drivs av konsulter, 

menar deltagarna fyller funktionen om att skapa en sammanhållning. Forumet erbjuder kurser 

och föreläsningar via forumet där medarbetarna kan hålla sig uppdaterade kompetensmässigt, 

dock sker dessa aktiviteter på fritiden. Problematiken med det menar deltagarna är att det är 

konsulternas eget ansvar att engagera sig, “visst, Elevate, det är bra men någonstans är det 

frivilligt”. 

4.3 Attrahera Rekryteringsmålgruppen  

4.3.1 Att Synas & Höras 

Bland flera av respondenterna uppmärksammades tydliga mönster i hur det valde sin 

nuvarande arbetsgivare. I valet av arbetsgivare var ett gott rykte och rekommendationer från 

bekanta viktiga faktorer. “De har ett bra rykte och det ser bra ut på Cv:t”, skriver en 

respondent och syftar till dem fördelar den nuvarande anställningen kan bidra med för 

framtida möjligheter. I samband med att respondenterna talar om rekommendationer inom 

vänskapskretsar belyser de ofta kulturella fördelar, exempelvis relationer till kollegor. Då 

sådana fördelar är svåra att veta innan anställning kan det antas att respondenter utifrån sina 

rekommendationer har upplevt att de får en inblick av hur det skulle vara att arbeta på 

företaget samt att företaget har levt upp till dessa förväntningar. Att företaget var ett större 

globalt företag med ett starkt varumärke menar många lockade när de var nyutexaminerade 

studenter, “jag var på företaget på ett studentevent under universitetet och om därifrån med 

känslan att DÄR vill jag jobba!”. Att vissa av företagen dessutom erbjöd traineeprogram 

ökade intresset bland flertal av respondenter efter avslutade studier, som menar att dessa typer 

av program riktas till studenter vilket gjorde att de kom i kontakt med företaget redan under 

studietiden. Flera av respondenterna skriver att konceptet traineeprogram attraherar stark 

arbetskraft eftersom det är meriterande, ger en introduktion i yrkeslivet på IT-

konsultmarknaden och ökar framtida möjligheter, “när jag vägde de olika fördelarna och 

nackdelarna mot varandra så hade traineeprogrammet en större andel fördelar knutna till sig” 

skriver en respondent. För de respondenter som upplevde en tydlig närvaro av arbetsgivaren 

under universitetstiden tydliggjordes förväntningarna på arbetet vilket medförde att 

respondenten oftast kände till företaget innan de fick ett jobberbjudande, “De tog aktivt 

kontakt med mig ganska lång tid innan jag studerat färdigt eller börjat söka jobb särskilt 

aktivt”. En annan respondent berättar “jag träffade representanter (...) i deras monter varje år 

som student” men företaget valde en annan kandidat vid ansökningsprocessen. Respondenten 

“blev tre år senare kontaktad via LinkedIn” och kände då till företaget samt “var en perfekt 

matchning till ett av deras affärsområden”. 
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4.3.2 Utveckling  

Utveckling var ett upprepande ord bland respondenterna där samtliga tog upp begreppen 

kompetens- samt löneutveckling. Med utveckling menar de att det ska finnas en tydlig väg 

framåt, det vill säga vad är nästa steg för både företaget men även för den individuella 

anställda? Respondenterna menar att det ska finnas ett fokus på individen att få ta del av 

ansvar tidigt, “de är villiga att satsa på dig och stärka dina svagheter” skriver en respondent 

medan “En arbetsgivare möter mina behov och intressen genom att ge mig resurser nog att 

kunna utvecklas och göra bra leveranser, och förtroende att låta mig själv förvalta de 

resurserna”. Att respondenterna gavs ett stort förtroende från företaget och kunde ta sig an 

utmaningar menar de innebar en utveckling av erfarenheter, vilket många nyutexaminerade 

lockades av. En respondent betonar sökandet efter en snabb utveckling, “Det viktigaste för 

mig inför mitt första jobb efter studierna var att hitta en arbetsplats där jag kunde lära mig så 

mycket som möjligt på så kort tid som möjligt”. Att både få utvecklas inom kompetens men 

att växa som individ, är en återkommande faktor i hur respondenterna resonerar kring 

utvecklingsmöjligheterna. “Genom att företaget ger bra förutsättningar att utvecklas inom 

mina intresseområden och möjligheter att genom arbetet, skapa resultat som känns 

meningsfulla får mig att vilja stanna kvar på arbetet”, menar en av respondenterna. En annan 

respondent resonerar likadant men betonar det egna intresseområdet, “arbetsgivaren ska 

uppmuntra en till att göra det jag är intresserad av. Gör man inte det kommer  man tröttna 

snabbt och börja leta nytt jobb och det förlorar bara arbetsgivaren på”. Ersättning kommer på 

tal, när nästan hälften av respondenterna menar på att lönen skulle vara en viktig faktor vid ett 

byte av arbetsgivare. “Som IT-konsult idag så är du väldigt eftertraktad och kan därefter välja 

själv (...) du har mer makt än arbetsgivaren”. Några respondenter menar att det behöver finnas 

en balans i monetära incitament och utveckling, det vill säga “lön för mödan”. En respondent 

skriver “Arbetet är utmanande och kräver en hel del men jag har då även haft möjlighet till en 

skarp utveckling uppåt vad det gäller lön”.  

4.3.3 Organisatorisk Kultur 

Relationer mellan organisatoriska medlemmar samt mellan arbetsliv och privatliv nämns 

flitigt. En del respondenter anser att det är viktigt att det finns en balans mellan arbetsliv och 

privatliv, att aktiviteter efter arbetstid ska vara frivilliga, men betonar även vikten av att skapa 

relationer till kollegorna. “Självklart så ska det vara en arbetsplats som du trivs på, alla är 

olika och det är arbetsgivarens uppgift att kunna möta de olika behoven medarbetarna har och 

att du som medarbetare ska få utlopp för din kreativitet”, menar en respondent. För att en 

arbetsgivare ska bäst möta respondenternas behov anser det ska finnas en delaktighet genom 

öppna dialoger på företaget. “Att identifiera drivet hos varje individ, låta individen utveckla 

detta och får utlopp för sin kreativitet, det är arbetsgivarens viktigaste uppgift i rollen som 

arbetsgivare”.  

 

Många av respondenterna menar att hur chefer prioriterar samt använder relationen till sina 

anställda är viktig. Respondenterna lyfter fram att de organisatoriska medlemmarna som 

omfattar ledarroller måste komma till insikt om att “det handlar om att låta människor just få 

vara människor och inse att alla fungerar olika och gillar olika saker”. De söker en 
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arbetsgivare som ger utrymme att låta en vara delaktig och ges ansvar “även om du är långt 

ifrån lika erfaren som de mest seniora”. Samtidigt efterfrågas en företagskultur där alla är 

måna om att ge konstruktiv och positiv kritik vilket ger ett värde och gör att den anställda 

känner sig uppskattad, vilket en respondent belyser när denne menar att det är viktigt att vara 

“ omgiven av kollegor som är drivna men ändå omtänksamma, vi både pushar och stöttar 

varandra”. Betoningen på teamkänsla uppmärksammas även av en annan respondent, som 

menar att “en prestigelös kultur bör uppmuntras där alla jobbar mot samma mål”. 

Ledarrollerna, menar respondenterna, ska fylla en funktion för sina anställda men även vid 

rekryterings tillfällen, “de chefer jag kommer i kontakt med under rekryteringsprocessen ska 

representera en sund värdegrund och företagskultur”. För att neutralisera chefspositioner och 

för att skapa en öppenhet samt delaktighet kan ett alternativt ledarskap möjligen 

implementeras inom organisationen. “Det som jag tycker gör min nuvarande arbetsplats 

intressant är hur företaget är organiserat. Istället för att ha en chef har man en mentor som 

stöttar en i ens utveckling och roll” skriver en respondent medan en annan använder liknande 

begreppet “starkt mentorskap” för hur en arbetsgivare bäst möter den anställdes behov. Att ha 

en mentor beskrivs positivt och anses bidra till en effektivare och trivsam utveckling.  
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5. Analys  

I följande kapitel förs en analys av resultatet utifrån empirin som tillämpats på teorin. 

Analysen kategoriseras med utgångspunkt i perspektiven inom Employer Brand Predictive 

Model, med anledning att tydliggöra i vilka delar av IT-konsultföretagets Employer Brand 

som det kan påvisas likheter eller skillnader.

 

5.1 Needs 

Teorin säger att motivation formas av behov vilket gör att individer lockas till källor som kan 

uppfylla dessa (Botha et al., 2011). Därför ska Employer Brand paketet omfatta funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar, som tillhandahålls av anställningen och identifieras 

med det anställande företaget (Ambler & Barrow, 1996). Teorin menar även att en kultur av 

karriärtillväxt, utmanande arbete och betalning efter prestation är viktiga (Botha et al., 2011). 

Det empiriska resultatet visade på att rekryteringsmålgruppens främsta behov var snabb 

kompetensutveckling, “det viktigaste för mig inför mitt första jobb efter studierna var att hitta 

en arbetsplats där jag kunde lära mig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt”. 

Samtidigt påpekade rekryteringsmålgruppen vikten av kompetensutveckling i kombination 

med kravet på att arbetsgivaren ger dem ansvar tidigt. De menade att för att utvecklas och 

göra bra leveranser måste arbetsgivare ge tillräckliga resurser och förtroende att förvalta 

resurserna. Likaså uppmärksammades aspekten om löneutveckling samt “lön för mödan” av 

rekryteringsmålgruppen med hög prioritering. Även medarbetarna menade att de gärna ville 

arbeta med någon som var smartare än de själva i syfte att utvecklas kompetensmässigt. De 

menade att få arbeta med kunniga medarbetare som alla är villiga att dela med sig och lära sig 

av varandra skapar intressanta diskussioner samt bidrar till en positiv miljö på kontoret. 

Däremot anmärkte inte medarbetarna löneutveckling med samma höga prioritering som 

rekryteringsmålgruppen. Utifrån fokusgruppen framkom det även att medarbetarna tyckte att 

en mindre erfaren rekryteringsmålgrupp kan tillföra nya dimensioner, men att det samtidigt 

kan bli problematiskt att leverera företagets löfte till kunden, genom att mena att kunder 

känner större trygghet i att veta att dem får någon erfaren. 

 

Teorin rekommenderar marknadssegmentering som det mest optimala sättet att segmentera 

rekryteringsmålgruppen utifrån verksamhetens egna mål och behov (Botha et al. 2011). 

Avega Group har, utifrån information från företagets hemsida, ett segment i vilka typer av 

konsulter de söker där betoning ligger på arbetslivserfarenhet då företaget menar att 

medarbetarna i snitt besitter tolv års erfarenhet. Även medarbetarna upplever ett tydligt 

segment och menar att Avega Group riktar sig till en mer erfaren rekryteringsmålgrupp, det 

vill säga seniora konsulter. Däremot baseras företagets urvalskriterier för 

rekryteringsmålgruppen på en arbetslivserfarenhet, tre till fem år, som är lägre än den 

arbetslivserfarenhet de menar att deras anställda har.  
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5.2 A Differentiated EVP 

Teorin visade på att en god arbetsmiljö och känslan av tillhörighet baseras på värderingar, 

kultur och kvaliteten av kollegor samt att ett företags “vi”-känsla höjer dess unika attribut 

(Botha et al., 2011). Det värdeerbjudande företaget erbjuder ska motivera mål kandidater till 

att börja på företaget samt få nuvarande anställda att stanna (Berthon et al., 2005). Dock 

klargör teorin vikten med en tydlig särskiljning av det som skiljer ett företag från andra som 

arbetsgivare (Botha et al., 2011). Teorin stödjer även att det krävs en balans mellan privatliv 

och arbetsliv för att bidra till ett differentierat EVP (Botha et al., 2011). Resultaten från 

rekryteringsmålgruppen överensstämmer med teorin då båda lägger vikt på tillhörighet. 

Rekryteringsmålgruppen söker en organisatorisk kultur som innefattar en god arbetsmiljö där 

de kan känna tillhörighet till sina kollegor. En bidragande faktor till att 

rekryteringsmålgruppen stannar på ett företag menar de är när de utvecklas av varandra, vilket 

de menar bygger på värdet av att ha en god relation till sina kollegor. Efterfrågan av 

målgruppen att vara omgiven av kunnig samt engagerade kollegor bekräftas även av 

medarbetarna som uppger att det finns en god sammanhållning inom företaget, detta trots att 

företagets anställda sitter på olika uppdrag. Samtliga medarbetare antydde att erbjudandet om 

uppdragen under längre perioder därför ses som en fördel. Däremot menar det att uppdragen 

blir problematiska för byggandet av goda relationer till kollegor och är tydliga med att sociala 

aspekterna av företagskulturen sker på eget initiativ. Medarbetarna resonerar kring de 

värdeerbjudande Avega Group erbjuder gentemot andra och upplever att nätverket mellan 

kollegor är starkt, det finns en ”vi” känsla. Avega’s värdeord, medmänsklighet kopplas då till 

den företagskultur medarbetarna upplever att företaget har, en god sammanhållning samt 

hjälpsamma kollegor. Samtliga medarbetare utifrån fokusgruppen antydde att erbjudandet om 

uppdragen under längre perioder sågs som en fördel. 

5.3 People Strategy  

Ett starkt och välkänt varumärke underlättar rekrytering vilket potentiellt kan ha inverkan, 

inte bara på försäljning och marknadsandel, men också för att säkra viktiga resurser; i 

synnerhet för organisationer som konkurrerar om en högkvalificerad arbetskraft (Kärreman & 

Rylander, 2008). Teorin menar att företag måste skapa ett "övertygande varumärkeslöfte" för 

anställda som speglar ett varumärkeslöfte utåt (Berthon et al., 2005). Leveransen av 

varumärkeslöften kräver anpassning med de identifierade behoven hos enskilda målgrupper 

vilket definieras som arbetsgivarens målinriktade personalstrategi för att leverera 

varumärkeslöften (Botha et al., 2011). Den empiriska undersökningen visade på en gemensam 

utgångspunkt vid rekryteringsprocessen, den bygger på Employee Platform aspekten 

rekrytering och Strategic Platform aspekten rykte (Botha et al., 2011). I valet av arbetsgivare 

bland rekryteringsmålgruppen visade sig ett gott rykte samt rekommendationer från bekanta 

vara viktiga faktorer. Ett gott rykte upptäcktes ha en roll i att locka till arbetsplatsen genom att 

det uppfattades “se bra ut på Cv:t” och upplevdes erbjuda framtida karriärmöjligheter. Även 

konceptet traineeprogram menade rekryteringsmålgruppen attraherar starkt eftersom det är 

meriterande, ger en introduktion i yrkeslivet och ökar framtida möjligheter. Både 

medarbetarna på Avega Group och rekryteringsmålgruppen hade personliga kontakter till 
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någon anställd inför sin anställning på deras nuvarande arbetsplats. Ingen av de deltagande 

medarbetarna kände till Avega Group innan de blev kontaktade för rekrytering utan 

introduktionen till varumärket har skett genom individer inom personliga nätverk. 

Medarbetarna hade antingen arbetat med Avega Group konsulter på uppdrag eller hade före 

detta kollegor som blivit anställda hos företaget. Resultatet menade på att en 

“kvalitetsstämpel” endast går att få från medarbetare på ett företag utan någon form av 

tidigare varumärkeskännedom om företaget. Även medarbetarna lyfter fram funktionen 

traineeprogram som ett möjligt verktyg till att skapa varumärkeskännedom. 

5.4 Brand Consistency 

Varumärket är viktigt då den bidrar till attraktiviteten och känslan av tillhörighet till firman 

och på så sätt stöttar processen för organisatorisk identitet (Kärreman & Rylander, 2008). 

Teorin menar att till skillnad från den klassiska huvudpunkten för branding, att skapa skillnad 

och särskilja sig från andra märken, handlar branding inom tjänstesektorn om att skapa 

önskvärda associationer och värden till varumärket, vilka målgruppen vill identifiera sig med 

(Kärreman & Rylander, 2008). Det är därför viktigt för en integrerad strategi mellan intern 

och extern marknadsföring, det vill säga att varumärket och varumärkeslöftet ska vara 

enhetligt i alla delar av en organisation, för att utveckla ett mer överensstämmande Employer 

Brand (Botha et al., 2011). Om anställdas värderingar och beteenden inte går i linje med 

företagets kan varumärket försvagas (Botha et al., 2011). Varumärkets betydelse ligger därför 

i medarbetarnas händer (Berthon et al., 2005). Empiriska resultatet visade att de individer 

inom rekryteringsmålgruppen som upplevde en tydlig närvaro av arbetsgivaren under 

universitetstiden, menade att förväntningarna på arbetet tydliggjordes vilket medförde att de 

kände till företaget innan de blev kontaktade för ett jobberbjudande. Att företag är större och 

globala med starka varumärken menade många ur rekryteringsmålgruppen lockade när de var 

nyutexaminerade studenter, “(...)DÄR vill jag jobba!”. Resultatet utifrån medarbetarna 

påvisade att medarbetarnas varumärkeskännedom om företaget är svagt, de känner till och 

kan ordagrant referera till företagets ledande värdeord men de menade att det inte lägger 

grund för Avega Group som varumärke då dem är allmängiltiga. Resultatet överensstämde 

med rekryteringsmålgruppens perspektiv då medarbetarna antog att nyutexaminerade oftast 

ser dem stora, välkända företagen som attraktiva då studenterna ser möjligheter för 

karriärstegen tydligt och upplever en annan sorts trygghet. De menade att studenter inte alltid 

vet vilka alternativ de har att välja på efter sin examen utan väljer de företag de har kommit i 

kontakt med. 

5.5 Communication 

Vid en tydlig kommunikation av varumärkets framställning förstärks meddelanden av det 

organisatoriska beteendet (Botha et al., 2011). Teorin visar att den interna debatten, det vill 

säga de faktiska ord som används samt hur dem används och vilken betydelse de förmedlar, 

är det unika med företag (Botha et al., 2011). Däremot menade även teorin att 

kommunikationen är en av topp tre utmaningar när det gäller hanteringen av Employer Brand 

samt är den viktigaste faktorn vid kommunikation av nyckel meddelanden för en positiv 
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påverkan på Employer Brand (Botha et al., 2011). Rekryteringsmålgruppen lyfter fram vikten 

av delaktighet som ett kriterium vid en övergång till en ny arbetsgivare och menar att chefer 

bör prioritera relationen till sina anställda genom öppna dialoger, de menade även att det är 

arbetsgivarens roll att möta dem olika behoven hos samtliga anställda för att ge utlopp för 

kreativitet och öppenhet. Betoning på teamkänsla uppmärksammas där en prestigelös kultur 

uppmuntras. Ledarrollerna, menade rekryteringsmålgruppen, ska fylla en funktion för sina 

anställda men även vid rekryterings tillfällen genom att företräda den värdegrund företaget 

representerar. Resultatet från rekryteringsmålgruppen menade även på att alternativa 

ledarskapsroller, som exempelvis mentorskap, uppfattades positiva och neutralisera relationer 

mellan anställda och chefer. Medarbetarna lyfte fram en god företagskultur bland 

medarbetarna inom dotterbolagen men menade på en brist av involvering vid rekrytering av 

ledarrollerna, som sker bakom stängda dörrar. Genom att inte involvera anställda, vilka 

annars engageras vid rekryteringsprocesser, visade resultatet att de anställda uppfatta ett 

utanförskap. Upplevd kommunikationsbrist uppstod även mellan högre ledarroller till 

organisatoriska medlemmarna inom dotterbolagen vilket skämtsamt men tydligt grupperades i 

en “vi” och “de” jargong. Resultatet utifrån medarbetarna visade på att det uppfattades vara 

möjligt att klättra i karriärstegen på dem uppdrag de tog sig an medan det var mycket ovanligt 

att göra det inom Avega Group då chanserna inte visar sig lika distinkt. 
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6. Slutsats 

Följande kapitel presenterar studiens slutsatser kring Employer Branding för det undersökta 

IT-konsultföretaget. Även studiens syfte besvaras för att tydligt summera undersökningens 

utgång.  

 

6.1 Studiens Slutsatser 

Utifrån det analyserade resultatet från de två genomförda forskningsmetoderna, vilka berör 

området Employer Branding, kan slutsatser för studiens syfte konkluderas. Denna studie 

valde att undersöka medarbetare på ett IT-konsultföretag samt företagets specifika 

rekryteringsmålgrupp i syfte att undersöka hur medarbetarna på ett IT-konsultföretag 

upplevde företagets Employer Brand, samt vad företagets rekryteringsmålgrupp söker hos en 

potentiell arbetsgivare. Genom att undersöka om det finns det en homogen uppfattning kring 

företagets Employer Brand och om denna överensstämmer med den specifika 

rekryteringsmålgruppens krav på en arbetsgivare, kan en bedömning av företagets möjlighet 

att effektivt attrahera rekryteringsmålgruppen framföras. 

 

Studiens empiriska data kunde konstatera att en tydlig definition samt motivering till 

företagets önskade rekryteringsmålgrupp saknades vilket skapar en skevhet inom företagets 

strategiska marknadssegmentering. Avega Group’s Employer Brand anses då svagt mot den 

önskade rekryteringsmålgruppen. Konsekvenserna omfattar företagets möjligheter att nå ut 

till rekryteringsmålgruppen, främst då företaget behöver skapa kontaktnät utanför nuvarande 

medarbetarnas sociala nätverk men även stärka varumärkeskännedomen. Resultatet antydde 

att Avega Group får svårt att attrahera rekryteringsmålgruppen utan varken stor 

varumärkeskännedom eller ett unikt varumärkeslöfte då de lockas till ”kända” företag. 

Genom att rikta Employer Branding ansträngningar mot interna och externa målgrupper, det 

vill säga rekryteringsmålgruppen samt dotterbolagens medarbetare, bör företaget få ett 

uppfattat Employer Brand som är enhetlig mot företagets strategiska mål. På grund av en 

frånvaro av en definition för rekryteringsmålgruppen visar resultatet på att Avega Group har 

lite information om den önskade rekryteringsmålgruppen och vad dem söker. Denna studie 

menar då på att IT-konsultföretagets uppfattade Employer Brand inte står redo att möta de 

villkor rekryteringsmålgruppen värderar hos en arbetsgivare. Studien menar på att företaget 

måste antingen anpassa och specificera den önskade rekryteringsmålgruppen eller det externa 

varumärkeslöftet om seniora specialister, innan de kan stå redo att möta 

rekryteringsmålgruppen. Studien hade som syfte att se styrkor samt svagheter inom företagets 

Employer Branding. Styrkor lyfts fram som den upplevda kulturen och organisationens miljö, 

trots konsultbranschens utformning som anses sakna en gemensam arbetsmiljö då alla sitter 

på olika uppdrag med kollegor från andra IT-konsultföretag. Uppdragens utformning, som 

ansågs vara stabila och långvariga, spelade troligtvis in en roll för dessa kulturella fördelar.  
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7. Avslutande Diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras tankar kring studiens resultat samt övergripande 

tolkningar om delar av studien. Ytterligare exponeras ett kort stycke om kritik mot studien 

med avslutande förslag för framtida forskning.

 

7.1 Resonemang 

Analysen visade på att de nyutexaminerade har en vilja att på kort tid klättra uppåt på 

karriärtrappan och detta genom att tilldelas fria tyglar och ansvar. Detta behöver 

nödvändigtvis inte bara gälla de individerna som ingick i rekryteringsmålgruppen utan anses 

gälla de flesta studerande, som snabbt vill ta igen förlorad tid för arbetslivserfarenhet under 

studieåren. Löneutveckling diskuterades flitigt inom rekryteringsmålgruppen men inte lika 

mycket vikt lades på ämnet av medarbetarna. Även detta kan anses vara generellt för de flesta 

nyutexaminerade som möjligtvis anser sig vara berättigade till en bättre lön eller en snabb 

utveckling än den de fick innan sina studier, studietiden ska inte endast bidra till individuell 

utveckling utan även ge något av värde för individer i arbetslivet, det vill säga en fördel 

gentemot de som inte studerat. Varför medarbetarna inte diskuterade löneutveckling med 

samma prioritering kan antas bero på att de redan har arbetat upp lönen till en god nivå och 

utveckling delvis avtagit.  Medarbetarna uppfattades vara positiva till den mindre erfarna 

rekryteringsmålgruppen genom att de ansåg det vara viktigt för företaget att göra sig mer 

synlig bland studenter. Samtidigt påpekades en osäkerhet kring att faktiskt anställa 

nyutexaminerade gentemot företagets varumärkeslöfte mot kunder, samt att Avega Group inte 

har någon organisatorisk funktion för inlärningsprocessen. Det visade på att de som anställts 

hos företaget vet vad de gör och hur det går till, de är seniora och har varit i branschen i 

många år, vilket nödvändigtvis inte gäller en mindre erfaren rekryteringsmålgrupp. Om 

Avega Group har som ambition att möta rekryteringsmålgruppens behov kan det påstås att de 

inte är redo att erbjuda målgruppens krav på frihet inom ramen för ansvarstagande utan att 

skada företagets varumärkeslöfte till sina kunder. Avega Group behöver utveckla samt 

implementera organisatoriska funktioner specifikt riktade mot rekryteringsmålgruppen innan 

de kan försöka nå ut till den mindre erfarna rekryteringsmålgruppen. 

 

Avega Groups interna diskurs, vad medarbetarna uppfattar, stämde överens med den externa 

diskursen, vad företaget säger utåt, när företaget påvisar vilket segment de vänder sig mot för 

rekrytering. Både hemsidan samt medarbetarna menade på att de endast anställer seniora och 

erfarna IT-konsulter. Detta tolkas vanligtvis som ett starkt Employer Brand, när det interna 

stämmer överens med det externa. Däremot visade urvalskriterierna för 

rekryteringsmålgruppen motsatsen, då företaget strategiskt vill försöka att nå ut till en 

rekryteringsmålgrupp med färre år av erfarenhet. Den strategiska segmenteringen stämmer 

således inte överens med den externa och interna segmenteringen. Avega Group behöver 

tydligare kommunicera den önskade strategiska segmenteringen internt samt externt innan 

den kan agera som en strategi, strategin bör realiseras genomgående inom organisationen och 
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inte endast vara en uttalad strategi. Segmenteringen blir även problematisk för företaget då 

rekryteringsmodellen oftast inom konsultbranschen baseras på de anställdas nätverk i 

kombination med ett gott rykte och rekommendationer. Organisatoriska strategier blir därav 

av extra vikt för att organisationer ska kunna nå målgrupper utanför de anställdas nätverk. 

 

De två genomförda forskningsmetoderna samt analysen visade tydligt på vikten av en god och 

trivsam arbetsmiljö. Medarbetarna på Avega Group lyfte tydligt fram en god företagskultur 

samt en stark tillhörighet till varandra där alla upplevs engagerade i den vardagliga 

arbetsmiljön. Detta tolkas som att förståelsen för Employer Brand bland medarbetarna är 

kopplat till dotterbolagens kultur snarare än till varumärkeskännedom för Avega Group som 

koncern, företagskulturen och känslan av tillhörighet är mellan kollegor och inte en relation 

till Avega Group som koncern vilket antas bero på bland annat låg varumärkeskännedom 

(internt som externt) samt Avega Group’s företagsstruktur. Företaget bör satsa mer på 

marknadsföring i syfte att skapa varumärkeskännedom för moderbolaget då, som teorin 

tidigare påvisat, reklam inte alltid påverkar kunder mest utan främst medarbetare och 

potentiella medarbetare. Varumärkeskännedomen anses även vara viktig för den specifika 

företagsstrukturen där flera dotterbolag skall kunna identifiera sig med ett moderbolag. Utan 

någon form av kännedom om företaget, kan det vara svårt för potentiella medarbetare att 

förstå “vilka de är” inför valet att byta arbetsgivare. Det kan argumenteras för att Avega 

Groups varumärkeskännedom präglar den interna debatten då resultatet visar på att 

medarbetarna känner till och kan referera till företagets ledande värdeord. Av den orsaken kan 

det även påstås att den interna debatten för Avega Group inte är unik då denna inte förmedlar 

särskild betydelse för dem organisatoriska medlemmarna, som menar att värdeorden är 

allmängiltiga. Den empiriska undersökningen tyder på att företagets interna debatt anses 

fungera utifrån premisserna att den är allmängiltig men att den bör agera särskiljande för att 

bidra till en effektiv Employer Brand kommunikation.  

 

Vidare kan det diskuteras om Avega Group uppfattas vara en bra arbetsplats och ha goda 

förutsättningar för att lyckas med sin Employer Branding. Även om Avega Group’s Employer 

Brand inte uppnår villkoren för att nå rekryteringsmålgruppen effektivt, tyder det empiriska 

resultatet på att företaget däremot har rätt grund för att utveckla ett starkt Employer Brand. 

Resultatet visar engagerade medarbetare som tror på företaget samt en generellt god 

organisationskultur.  

7.2 Kritik mot Studien 

Tidigare studier för Employer Branding studerar oftast begreppet ur ett organisatoriskt 

perspektiv, det vill säga empiriska undersökningar med ledningsgrupper och chefer vilka ofta 

visar teoretiska aspekter. Employer Branding begreppet bör undersökas utifrån 

ledningsperspektivet då den omfattar strategi byggande faktorer. Den tidigare forskning som 

finns inom Employer Branding undersöker till mesta del utifrån ledningsperspektivet och de 

strategier som finns att tillämpa är till för hur företaget ska kunna skapa alternativt öka sitt 

Employer Brand. Studiens utformning baseras på att det ansågs mer givande att anta ett 

mindre utforskat perspektiv och konkret försöka mäta ett företags Employer Brand, det vill 
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säga ur ett praktiskt angreppssätt. Ambitionen var att uppnå ett konkret mätverktyg för 

specifika indikatorer till Employer Brand. Den praktiska tillämpningen av Employer Brand 

visade sig diffus och nära besläktad med Corporate branding, ett brett begrepp som inom viss 

mån var öppet för tolkning. Employer Branding begreppet är abstrakt och går inte att ta på, 

oavsett hur mycket forskning försöker konkretisera det. Begreppets moderna utformning 

innebar begränsad forskning samt ett tvivel över undersökningens samtliga deltagare 

förståelse för vad egentligen begreppet innebär som helhet.  

7.3 Förslag för Vidare Forskning 

För att ge en bredare bild av problematiken som behandlas inom studien kan dessa utgöra 

förslag till vidare forskning inom ämnet. Problembakgrunden för denna studie baserades på 

en specifik bransch, konsultbranschen, en av få branscher där arbetssökande har mer makt än 

arbetsgivaren. En liknande studie som appliceras på en annan bransch hade möjligtvis breddat 

förståelsen för begreppet Employer Branding. Att undersöka Employer Branding begreppet 

hos till exempel en ideell organisation skulle ge ett nytt perspektiv till de faktorer studien 

menar påverkar Employer Brand och ifrågasätta vilket erbjudande företaget har. En faktor 

som tycks underlätta bedömning av Employer Brand är en redan befintlig 

varumärkeskännedom. Att alternativt undersöka hur mätningen av Employer Brand och 

Employer Branding strategier fungerar på ett stort och globalt företag kan kartlägga samt 

skapa riktlinjer för ett internationellt Employer Brand. Vidare kan ytterligare aspekter 

undersöka begrepps skillnader inom branding diskursen, för att skilja de åt. Förslag på̊ vidare 

forskning skulle kunna vara undersöka skillnader mellan Corporate och Employer Branding 

då begreppen står väldigt nära varandra. Även de praktiska tillämpningarna av de olika 

branding diskurserna skulle visa på om företag förstår skillnader mellan begreppen eller om 

branding begreppen fungerar likadant.  
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Figur 1 - Employer Brand Predictive Model 

 

 
 

 

  



33 

Figur 2 - Intervjuguide för fokusgrupp 

 

 

 

 

 

Tema 1: Konkurrens 

- Vanligt att man inom konsultbranschen får erbjudanden från andra konsultföretag 

(headhunted)? Vad gör att man tackar ja/nej? Finns lojalitet för arbetsgivaren? Vad 

skiljer Avega Group från andra IT-konsultföretag? Attraktionskraft? 

 

Tema 2: Värderingar 

- Om du skulle söka nytt jobb idag, vilka faktorer är avgörande? Vad söker du för 

erbjudande? Vad fick dig att börja jobba för Avega Group? Vilka värderingar tycker 

du representerar Avega Group? Vilka förväntningar har du på Avega Group som 

arbetsgivare? Hur skapar Avega Group mervärde för dig? 

 

Tema 3: Utveckling 

- Vilka förmåner finns? Hur ser löneutvecklingen ut? Upplever du att Avega Group ger 

dig erkännande och bekräftelse? Kompetensutveckling (finns en intern programvara 

Elevate för konsulter - medarbetare lär sig av varandra - upplevs denna fungera)?  

 

Tema 4: Kommunikation 

- Finns en teamkänsla inom Avega Group (åker på medelhavsresa varje år - uppskattas 

detta)? Hur fungerar Avega Groups nätverk bland medarbetare (får man hjälp av 

varandra)? Får du som medarbetare vara delaktig i vilka uppdrag du tar dig 

an/beslutsfattande?  
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Figur 3 - Strukturerad Intervju  

 

 

 

 

Från: Paula Norrmyr  

Skickat: den 09 december 2016 23:16 

Till: xxxxxxxxxxxxx 

Ämne: Employer Branding 

  

Hej xxxx, 

  

Vi är två tjejer från Södertörns Högskola som skriver kandidatuppsats inom företagsekonomi 

C med inriktning mot marknadsföring. Uppsatsen handlar om Employer Branding, dvs. 

effektiv rekrytering av en specifik målgrupp.  

  

Vi fann dig genom en sökning på LinkedIn då du matchar den kompetens- och 

erfarenhetsprofil som vi vill undersöka. Om du har möjlighet att besvara tre korta frågor (se 

nedan) skulle det vara av stor betydelse för vår uppsats. 

  

1. Vad fick dig att börja jobba på din nuvarande arbetsplats? 

  

2. Hur ser du att en arbetsgivare bäst möter dina behov och intressen? 

  

3. Om du var arbetssökande idag, vilka två faktorer skulle vara viktigast i valet av ny 

arbetsgivare? 

  

Alla dina personliga uppgifter förblir självklart anonyma genom hela uppsatsen. 

  

Tack på förhand! 

  

Varma hälsningar, 

Paula Norrmyr & Melanie Björk 

 

 

Skickades från Outlook 

     

    

   

 

http://aka.ms/weboutlook
http://aka.ms/weboutlook

