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Sammanfattning
I takt med att dagens marknader förändras i allt snabbare takt har det blivit allt viktigare för
företag att anpassa sig till förändringarna i syfte att behålla sin position.
Ett ökat fokus på immateriella värden, i detta fall företags varumärke, har fått en allt större
betydelse och många organisationers främsta prioritering de senaste 10 åren. Detta har i
synnerhet blivit viktigt för tjänsteföretag då de saknar fysiska produkter men även för
snabbväxande företag då detta beskrivs som en förutsättning för tillväxt.
Det beskrivs att det första steget till skapandet av ett starkt varumärke är en stark
varumärkeskultur inom organisationen. Forskning gällande ett företags varumärke med ett
ökat fokus på interna aspekter har gett upphov till begreppen internt varumärke och
arbetsgivarvarumärke. Då tidigare forskning många gånger behandlat dessa begrepp separat
ämnar denna studie att ge en ökad förståelse för hur ett företags interna varumärke och
arbetsgivarvarumärke samverkar samt påverkar företagets varumärke.
Denna

studie

undersöker

hur

medarbetare

och

ledningsgrupp

på

ett

digitalt

kommunikationsbolag upplever företagets interna varumärke och arbetsgivarvarumärke.
Studien har ett kvalitativt angreppssätt och den insamlade empirin är baserad på 8
semistrukturerade intervjuer där 3 representerar ledningsgruppen och 5 representerar
medarbetarna. Genom en deduktiv forskningsansats relateras teori och empiri i studiens
analys.
Studiens resultat visar att ett snabbväxande företag inte endast kan fokusera på tillväxt i sina
strategier utan måste även ta hänsyn till de interna frågorna samt hur de uppfattas som
arbetsgivare. Detta kan uppnås genom att underhålla och utveckla det interna varumärket och
arbetsgivarvarumärket i syfte att uppnå en hållbar och långsiktig tillväxt där de interna
frågorna inte blir lidande.

Nyckelord:

Snabbväxande,

Arbetsgivarvarumärke

Tjänsteföretag,

Varumärke,

Internt

varumärke,

1.	
  Inledning	
  ........................................................................................................................	
  1	
  
1.1	
  Bakgrund	
  ...............................................................................................................................	
  1	
  
1.2	
  Problemformulering	
  ..............................................................................................................	
  4	
  
1.3	
  Syfte	
  ......................................................................................................................................	
  5	
  

2.	
  Teori	
  ...............................................................................................................................	
  5	
  
2.1	
  Corporate	
  brand	
  -‐	
  företagets	
  varumärke	
   ...............................................................................	
  5	
  
2.1.1	
  Varumärkets	
  betydelse	
  i	
  tjänsteföretag	
  ................................................................................	
  6	
  
2.1.2	
  Medarbetarnas	
  betydelse	
  för	
  tjänsteföretags	
  varumärke.	
  ...................................................	
  6	
  
2.2	
  Internt	
  varumärkesbyggande	
  –	
  internal	
  branding	
  ..................................................................	
  7	
  
2.2.1	
  	
  Ett	
  ramverk	
  för	
  att	
  bygga	
  ett	
  internt	
  varumärke	
  ..................................................................	
  8	
  
2.3	
  Employer	
  Branding	
  ................................................................................................................	
  9	
  
2.3.1	
  Employer	
  Brand	
  Predictive	
  Model	
  .......................................................................................	
  10	
  
2.4	
  Kopplingen	
  mellan	
  ett	
  företags	
  varumärke,	
  interna	
  varumärke	
  och	
  arbetsgivarvarumärke.	
  .	
  12	
  

3.	
  Metod	
  ..........................................................................................................................	
  15	
  
3.1	
  Val	
  av	
  metod	
  .......................................................................................................................	
  15	
  
3.1.2	
  Studieobjekt	
  ........................................................................................................................	
  16	
  
3.2	
  Semistrukturerade	
  intervjuer	
  ..............................................................................................	
  17	
  
3.2.1	
  Urval	
  ....................................................................................................................................	
  18	
  
3.2.2	
  Intervjuguide	
  .......................................................................................................................	
  18	
  
3.2.2	
  Genomförande	
  och	
  analys	
  av	
  data	
  ......................................................................................	
  19	
  
3.3	
  Trovärdighet	
  och	
  äkthet	
  ......................................................................................................	
  20	
  
3.3.1	
  Tillförlitlighet	
  .......................................................................................................................	
  20	
  
3.3.2	
  	
  Överförbarhet	
  .....................................................................................................................	
  20	
  
3.3.3	
  Pålitlighet	
  .............................................................................................................................	
  20	
  
3.3.4	
  Konfirmering	
  ........................................................................................................................	
  21	
  
3.4	
  Etiska	
  aspekter	
  ....................................................................................................................	
  21	
  

4.	
  Empiri	
  och	
  Analys	
  .........................................................................................................	
  22	
  
4.1	
  Det	
  interna	
  varumärket	
  .......................................................................................................	
  23	
  
4.1.1	
  CIBF	
  -‐	
  ett	
  ramverk	
  för	
  att	
  utveckla	
  och	
  underhålla	
  det	
  interna	
  varumärket.	
  ......................	
  27	
  
4.2	
  Arbetsgivarvarumärket	
  ........................................................................................................	
  28	
  
4.2.1	
  Ledningen	
  syn	
  på	
  Visual	
  Art	
  som	
  arbetsplats	
  ......................................................................	
  29	
  
4.2.2	
  Medarbetarna	
  syn	
  på	
  Visual	
  Art	
  som	
  arbetsplats	
  ...............................................................	
  30	
  
4.2.3	
  ”En	
  enad	
  syn”	
  ......................................................................................................................	
  31	
  

4.2.4	
  Att	
  utveckla	
  och	
  underhålla	
  arbetsgivarvarumärket	
  ...........................................................	
  31	
  
4.3	
  Kopplingen	
  mellan	
  ett	
  företags	
  varumärke,	
  interna	
  varumärke	
  och	
  arbetsgivarvarumärke.	
  .	
  34	
  

5.	
  Slutsats	
  ........................................................................................................................	
  35	
  
6.	
  Avslutande	
  diskussion	
  ..................................................................................................	
  36	
  
6.1	
  Kritik	
  mot	
  studien	
  ................................................................................................................	
  39	
  
6.2	
  Förslag	
  för	
  vidare	
  forskning	
  .................................................................................................	
  39	
  

7.	
  Källförteckning	
  .............................................................................................................	
  39	
  
7.1	
  Tryckta	
  källor	
  .......................................................................................................................	
  39	
  
7.2	
  Elektroniska	
  källor	
  ...............................................................................................................	
  41	
  

Bilaga	
  1	
  –	
  Intervjuguide	
  medarbetare	
   ..................................................................................	
  	
  
Bilaga	
  2	
  -‐	
  Intervjuguide	
  ledningsgrupp	
  .................................................................................	
  	
  

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Marknader i förändring
Dagens marknader förändras i allt snabbare takt. De tekniska innovationerna och den ökade
globaliseringen har bidragit till såväl utvecklingsmöjligheter som ökad konkurrens bland
dagens företag. Enligt Parment (2015) karaktäriseras denna konkurrensintensiva värld av
ökade kundkrav, ett ökat fokus på immateriella värden samt globalisering. I takt med att
förändringen på dagens marknader sker i allt snabbare takt blir det allt viktigare för företag att
snabbt anpassa sig till förändringarna i syfte att bibehålla sin position.
Ett ökat fokus på immateriella värden
Keller och Richey (2006) menar att givna omständigheter på dagens marknader gör att företag
inte enbart kommer lyckas på grund av de produkter eller tjänster de erbjuder. Trots att dessa
grundläggande funktioner i organisationen fortfarande är avgörande har andra aspekter, såsom
immateriella värden, fått en ökad betydelse enligt Keller och Richey (2006). Ökat fokus på
företags immateriella värden har gjort att varumärket utvecklats till organisationers främsta
prioritering de senaste tio åren, enligt Keller och Lehmann (2006). Vidare menar författarna
att insikterna har växt kring att varumärket är ett av företags mest värdefulla immateriella
tillgång. Wheeler, Richey, Tokkman och Sablynski (2006) menar att immateriella värden, i
detta fall ett företags varumärke, i synnerhet är viktigt inom tjänstesektorn då fysiska
produkter saknas.
De immateriella värdena har även stor betydelse för ett företags tillväxt (Ind, 2004). De nya
tekniska innovationerna tillsammans med globaliseringen har gjort det möjligt för nya företag
att etablera sig på marknaden samt bidragit till förutsättningar för tillväxt. För att
verksamheter ska kunna bli snabbväxande måste de fokusera på tillväxt i sina strategier, i sitt
ledarskap och i företagskulturen (Ahrens, u.å.). Ind (2004) menar att ett integrerat varumärke i
hela organisationen, i syfte att få med alla delar av organisationen, är en förutsättning för
snabbväxande företag.
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Ett företags varumärke - Corporate brand
På dagens alltmer konkurrensintensiva marknader försöker organisationer skapa hållbara
fördelar i syfte att behålla sin position. Genom att bygga och stärka en organisations
varumärke, corporate brand, kan hållbara fördelar uppnås (King & Grace, 2005). Parment
(2015) menar att ett väl profilerat varumärke är en konkurrenskraft för dagens företag. I en
debattartikel publicerad i Dagens Media (2009) beskrivs det att det första steget till ett starkt
varumärke är en stark varumärkeskultur inom organisationen. Alla de som arbetar för
varumärket behöver ha en professionell förståelse för vad den egna arbetsinsatsen betyder för
varumärket. Michael Nilsson, varumärkeskonsult på Manifesto, menar att det inte krävs ett
varumärke i världsklass, så som Google och Apple, för att det ska löna sig att stärka
varumärket i de egna leden.
Mitchell (2002) menar att i de fall där medarbetarna känner stark koppling till företagets
varumärke finns det en tendens att medarbetarna har ett större engagemang och motivation i
sitt arbete. Detta leder i sin tur att deras lojalitet till företaget ökar (Mitchell, 2002). Inom
många företag är det interna varumärket svagt om ens befintligt (Mitchell, 2002). Ledningar i
företag förstår oftast innebörden av att informera medarbetare om företagets strategier,
visioner och mål men allt färre förstår vikten av att medarbetare ska vara en del och känna
stark koppling till företagets varumärke. Detta är något företag ofta tar för givet (Mitchell,
2002). De företag som lyckats utveckla framgångsrika varumärken har ofta gjort det genom
skapandet av en kultur där hela organisationen är delaktig i den process som utgör
varumärkesbyggandet. Denna delaktighet medför att medarbetarna får en central roll inom
varumärkesstrategier då de utgör samordningen mellan organisationen och marknaden (King
& Grace, 2005).
Rollen som medarbetare har förändrats, de kan inte längre endast ses som en specifik resurs
inom företaget utan måste även ses som varumärkets ambassadörer (Harris & de Chernatony,
2001). Medarbetarna måste ses som varumärkesambassadörer då de har ett stort inflytande på
kundernas syn på företagets varumärke samt organisationen i helhet (Harris & de Chernatony,
2001). Medarbetarna i en organisation, i synnerhet inom tjänsteföretag, är företagets främsta
resurs då de utgör grunden för företagets varumärke (Aaker, 2004).

2

Employer Branding vs. Internal Branding
Employer branding syftar till att stärka ett företags arbetsgivarvarumärke, det vill säga
företagets rykte som arbetsgivare samt dess värdeerbjudande till sina befintliga och
potentiella medarbetare (Minchington, 2010). Employer branding är ett koncept som vuxit
fram med ett primärt fokus på det externa i syfte att behålla och rekrytera talanger, med andra
ord hur ett företag uppfattas externt som arbetsgivare. Däremot har ett skifte skett inom
området där den interna delen av employer branding fått större utrymme. Den interna delen
syftar till att öka engagemanget hos medarbetarna samt utveckla en inflytelserik
organisationskultur (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen 2013). Universum (2017) menar att
ett viktigt syfte med ett internt fokus är att öka förmågan att behålla sina medarbetare genom
att se till att de är nöjda med sitt jobb. Men hur får man då sina medarbetare nöjda och
engagerade? För att göra medarbetarna verkligt engagerade behöver de känna att de är en del
av något viktigt. Företag behöver ta ställning och tydliggöra vad de står för, vilka värderingar
de har och syftet med verksamheten. Genom att hela tiden agera utifrån sina värderingar och
se till att alla medarbetare identifierar sig med företagskulturen säkerställs att den bild företag
förmedlar är den avsedda (Universum, 2017). För att uppnå detta krävs ett arbete med internal
branding (Foster, Punjaicsric & Cheng, 2010). Internal Branding innebär enligt Mosley
(2007) ett internt varumärkesbyggande i syfte att förankra en gemensam värdegrund hos alla
medarbetare inom en organisation. Detta indikerar på att det interna varumärket, och dess
fokus på att engagera medarbetare, har stor betydelse för såväl företagets varumärke som
arbetsgivarvarumärke. Mitchell (2002) menar att ett företags varumärke stärks av att engagera
medarbetarna och Heilmann et al. (2013) menar att engagerade medarbetare påverkar ett
företags arbetsgivarvarumärke. Det interna varumärkets stora betydelse antyder att begreppet
är överordnat de två andra varumärkesbegreppen. Detta likt ovan beskrivet eftersom ett starkt
varumärke kan kopplas till ett starkt internt varumärke där delaktigheten hos medarbetarna är
hög (King & Grace, 2005). Samt att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke förutsätter en
gemensam värdegrund inom organisationen – med andra ord ett internt varumärke.
Arbetsgivarvarumärket indikerar på att vara underordnat de två andra varumärkesbegreppen.
Detta då det är ett relativt nytt fenomen men dock något som blir allt viktigare för dagens
företag.
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1.2 Problemformulering
I samband med att organisationer växer i storlek ökar svårigheterna att ta hänsyn till, samt
förstå medarbetarna, vilket i förlängningen kan leda till organisationen fallerar. Ahrens (u.å.)
menar att företag som vill ha stark tillväxt måste fokusera på tillväxt i sina strategier, i sitt
ledarskap och i företagskulturen. Medarbetare vill uppnå och förstå meningen med sitt arbete
och företag kan dra fördelar av att förstå och möta dessa behov (Ind, 2004). Engagerade och
nöjda medarbetare är mer benägna att prestera i sitt arbete. Ind (2004) menar att ett starkt
varumärke integrerad i hela organisationen är en förutsättning för snabbväxande
organisationer. Detta är i synnerhet viktigt inom tjänstesektorn då medarbetarna utgör
företagets främsta resurs samt grunden för varumärket. Immateriella varumärkes egenskaper
är mycket svårare för konkurrenter att efterlikna än de operativa delarna i exempelvis en tjänst
(Aaker, 2004).
Foster et al. (2010) presenterar en modell där de beskriver relationen mellan begreppen
corporate-, internal- och employer branding. Författarna menar att tidigare forskning hanterat
dessa begrepp som enskilda element men att de i deras modell vill visa hur begreppen kan
integrera med varandra. Vidare beskriver Foster et al. (2010) att forskning kring ett företags
varumärke (corporate brand) har gett upphov till begreppen Internal branding, det interna
varumärkesbyggandet,

och

employer

branding,

uppbyggandet

av

företagets

arbetsgivarvarumärke. Framväxten av dessa begrepp beror enligt författarna i synnerhet på
tjänstesektorns framväxt där medarbetarna är en central del av företagets varumärke. Det
finns studier där internal branding och employer branding diskuteras tillsammans, exempelvis
Mosley (2007), däremot hävdar Foster et al. (2010) att det saknas en tydlig förklaring på hur
de två begreppen samverkar i syfte att säkerställa ett integrerat varumärke – ett integrerat
corporate brand. Författarna tillägger även att tidigare forskning förbisett hur de tre
begreppen, corporate-, internal- och employer branding, i grunden hänger ihop.
Denna studie ämnar empiriskt undersöka hur dessa tre begrepp kan samverka med varandra
med ett fokus på det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket. Då ett arbete med
employer branding förutsätter att företaget har en tydlig bild av vilka de är samt vad de står
för (Universum, 2017), med andra ord ett förankrat internt varumärke, krävs ett arbete med
internal branding. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga i att definiera vilka företaget är
och vad de står för har ett arbete med internal branding startat (Mahnert & Torres, 2007). Ju

4

mer personalen känner sig delaktiga, desto mer kommer de identifiera sig med företagets
varumärke (Mahnert & Torres, 2007). Detta kan i förlängningen leda till att medarbetarna blir
ambassadörer för varumärket och stärker företagets arbetsgivarvarumärke, vilket är ett av
employer branding huvudfokus (Foster et al., 2010).

1.3 Syfte
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur snabbväxande tjänsteföretags
interna varumärke och arbetsgivarvarumärke kan samverka samt påverka företagets
varumärke.

2. Teori
2.1 Corporate brand - företagets varumärke
Ett företags varumärke, vilket i varumärkeslitteraturen benämns som corporate brand (Keller,
1993; Balmer, 1998; Kapferer, 2012), har en mängd olika definitioner. Keller (1993) menar
att varumärket ska avspegla det företaget vill bli förknippade med. Vidare beskriver Keller
(1993) att varumärkets främsta syfte är att avspegla det företaget erbjuder sina kunder men
även att varumärket är ett verktyg för företag att differentiera sig gentemot sina konkurrenter.
Alla egenskaper för organisationens identitet måste definieras och göras kända för alla inom
organisationen, detta ligger i sin tur till grund för organisationens sätt att kommunicera,
differentiera och stärka sitt varumärke externt (Foster et al., 2010). Enligt Kapferer (2012) kan
ett företags varumärke beskrivas som ett identifikationssystem, en image eller en
personlighet. Vidare menar Kapferer (2012) att varumärket även kan ses som en
relationsskapare eller ett mervärde, dels från ett externt konsumentperspektiv och även ett
internt organisatoriskt perspektiv. Balmer (1998) beskriver att ett företags varumärke är ett
uttalat löfte mellan en organisation och dess viktiga intressenter. Foster et al. (2010) belyser
medarbetarnas roll för varumärket och menar att medarbetarnas beteende har stor betydelse
för hur externa intressenter uppfattar företagets varumärke samt dess identitet och image.
Vidare menar de att en nära anpassning av medarbetarnas värderingar och företagets
värderingar kan ge företaget en hållbar konkurrensfördel.
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Melin (1999) hävdar att varumärkets olika funktioner beror på ur vems perspektiv det
betraktas. Författaren menar att det finns fyra marknadskrafter med olika perspektiv, dessa är:
märkesinnehavarens, lagstiftaren, konsumentens eller konkurrenternas perspektiv. Vidare
menar Melin (1999) att de olika marknadskrafterna skapar olika förutsättningar som måste
beaktas vid formandet av ett varumärke i syfte att få en klar bild av dess värde. Den
marknadskraft som har störst vikt för denna studie är märkesinnehavaren, vilket innebär
företaget, då denna studie ämnar till att undersöka det interna perspektivet av varumärket. För
att lyckas med varumärkesbyggandet krävs intern märkeslojalitet från företagets sida,
företaget måste veta vad det egna varumärket står för i form av exempelvis kärnvärde och
identitet (Melin, 1997). Vilket går i linje med Foster et al. (2010) beskrivning av
medarbetarnas betydelse för företagets varumärke.
Med stöd från Kellers (1993), Foster et al. (2010), Kapferers (2012), Balmers (1998) och
Melins (1999;1997) beskrivningar av vad ett företags varumärke innebär väljer denna studie
att tolka begreppet enligt följande – ett företags varumärke är den image och identitet
företaget har ur ett externt perspektiv men som skapas av den interna organisationen. Vidare i
studien kommer begreppet varumärke användas i sammanhang där vi syftar till ovanstående
beskrivning.
2.1.1 Varumärkets betydelse i tjänsteföretag
Tjänsteproducerande företag skiljer sig mycket från varuproducerande företag, dels på grund
av att ingen fysisk produkt finns men även tjänstens komplexitet. Trots att tjänsteföretag blir
allt mer dominerande på den totala marknaden är många marknadsföringsteorier, exempelvis
varumärkesstrategier, utformade för och baserade på varuproducerande företag (Mosley,
2007). En anledning till att marknadsföringsteorier med fokus på tjänsteföretag är ett
begränsat område är att tjänsteproduktionen är mer komplex än varuproduktionen.
De karaktärsdrag som gör tjänstesektorn komplex är dess abstrakthet och heterogenitet samt
att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt (Wallace & de Chernatony, 2007).
2.1.2 Medarbetarnas betydelse för tjänsteföretags varumärke.
Foster et al. (2010) belyser att tjänsteföretags varumärken handlar om att leverera
varumärkets löfte genom personliga interaktioner mellan företagets medarbetare och kunder.
Medarbetarna utgör därmed en grund för att bygga organisationens varumärke. Även de
Chernatony, Cottam och Segal-Horn (2006) belyser medarbetarnas betydelse inom
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tjänsteföretag och menar att medarbetarna utgör den viktigaste rollen för kundens upplevelse.
Vidare menar de att utifrån detta bör tjänsteföretag inte enbart fokusera på kundupplevelsen
utan även på medarbetarna och deras upplevelse av det företaget vill förmedla ut till kunden.
De företag som fokuserar på att medarbetarna har en gemensam värdegrund och är
införstådda i denna kommer i slutändan få tillbaka medarbetarnas lojalitet och engagemang
till sitt arbete samt en kund som har en positiv upplevelse av tjänsten (de Chernatony et al.,
2006).
För att konkretisera det ytterligare beskriver Mosley (2007) ett begrepp som kallas för
”tjänsternas vinstkedja” vilket innebär att nöjda medarbetare oftast leder till nöjda kunder,
vilket i slutändan kommer ge företaget ett positivt resultat. Mosley (2007) beskriver vidare att
den viktigaste faktorn för att få nöjda och återkommande kunder som är lojala till varumärket
är deras uppfattning om beteendet hos medarbetarna. Det är svårare för konkurrenter att
kopiera strategier för att få engagerade medarbetare än att exempelvis kopiera tekniska
lösningar. Trots detta är det fortfarande vanligt att medarbetarna inte utgör en viktig roll i
företagets varumärkesbyggande och företag tenderar många gånger att fokusera på förbättring
av tekniska delarna för att bygga sitt varumärke (Mosley, 2007).
”Employees have the potential to make or brake the corporate brand”
(Ind 1998, s.324).

2.2 Internt varumärkesbyggande – internal branding
När varumärkeslitteraturen berör områden som handlar om medarbetarnas attityder och
beteenden används begreppet internal branding (Foster et al., 2010). Internal branding
benämns vidare i denna studie som internt varumärkesbyggande och syftar till arbetet med att
bygga ett internt varumärke. Det interna varumärket är enligt Mosley (2007) ett förankrat
varumärke

inom

organisationen.

Mosley

(2007)

beskriver

att

det

interna

varumärkesbyggandets främsta syfte är att förankra en värdegrund vilken är gemensam för
alla inom en organisation baserat på företagets mål och visioner. Det interna varumärket ska
eftersträva att vara starkt förmedlad och integrerad inom organisationen för att i förlängningen
stärka kundens upplevelse av företagets varumärke. Mosley (2007) menar att företag som har
ett starkt förankrat varumärke inom organisationen har bättre framgångar än ett företag som
inte har förankrat varumärket internt.
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Mahnert och Torres (2007) beskriver sju olika dimensioner inom det interna
varumärkesbyggandet. De sju olika dimensionerna är: organisation, information, ledning,
kommunikation, strategi, personal och utbildning. Dessa dimensioner verkar enskilt och i
samverkan med varandra för att lyckas med ett internt varumärkesbyggande. Vidare menar
författarna att det interna varumärkesbyggandet måste inkludera medarbetarna i själva
utformandet. Om medarbetarna inte stödjer det interna varumärket uppnår företaget ingen
effektivitet (Mahnert & Torres, 2007). Även de Chernatony et al. (2006) menar att
medarbetarna måste få en större roll i varumärkesbyggandet. Om det interna varumärket inte
avspeglar medarbetarnas känsla och upplevelser kan det leda till att de inte kan ”stå” för
varumärket vilket i sin tur kan påverka företagets kundrelationer (Mosley, 2007).
Medarbetarna inom en organisation blir allt viktigare, såväl för företagets utveckling som för
företagets hållbarhet och service (Mosley, 2007). Företagets medarbetare är de som har det
största inflytandet på företagets kunder och andra intressenter (Dortok, 2006) samt att nöjda
medarbetare tenderar att leverera bättre i sitt arbete (Mosley, 2007). Om medarbetarna inte
har en bra relation till sin arbetsplats samt är engagerade i det interna varumärket finns inga
förutsättningar för ett starkt varumärke (Dortok, 2006). Mahnert och Torres (2007) menar att
ett företags interna varumärke anses vara mest effektivt när medarbetarna varit delaktiga i det
interna varumärkesbyggandet.
2.2.1 Ett ramverk för att bygga ett internt varumärke
Mahnert och Torres (2007) har utformat ett ramverk för det interna varumärkesbyggandet
som de benämner: The Consolidate Internal Branding Framework (CIBF). CIBF utgörs av tre
nivåer: 1. Planering, 2. Utförande, 3. Utvärdering.
Under första nivån, planeringen, beskriver Mahnert och Torres (2007) att det är viktigt att
tänka strategiskt när företaget ska bygga det interna varumärket. Det interna
varumärkesbyggandet kan kombineras med en annan typ av förändring inom organisationen
för att få det mer effektivt. Medarbetarna tenderar att bli mer öppna för förändring om flera
delar i organisationen utvecklas samtidigt (Mahnert & Torres, 2007).
Utförandet är den andra nivån i CIBF. Under denna fas belyser Mahnert och Torres (2007)
vikten av att medarbetarna ska känna delaktighet i processen att bygga det interna varumärket.
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Det interna varumärkesbyggandet bör ske multidisciplinärt inom organisationen, det vill säga
att det ska vara representativt för alla delar av organisationen. Detta kan exempelvis ske
genom att utse ”varumärkesambassadörer” från alla delar av organisationen (Mahnert &
Torres, 2007).
Den tredje nivån inom CIBF är utvärdering. Under denna fas av ramverket ska det ges
utrymme för medarbetarna att ge feedback på det interna varumärket. Denna feedback måste
vara tillgänglig för alla medarbetare att kunna ge (Mahnert & Torres, 2007).

2.3 Employer Branding
I takt med att företag insett vikten av att engagera de befintliga medarbetarna i varumärket har
en insikt vuxit fram gällande att rekrytera ”rätt” medarbetare, potentiella medarbetare som
även dem går i linje med företagets varumärke (Foster et al., 2010). Detta kan uppnås genom
att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, ett employer brand, vilket syftar till att skapa en
uppfattning om organisationen som en önskvärd plats att arbeta på. Arbetet med att utveckla
ett starkt employer brand benämns i litteraturen som employer branding (Foster et al., 2010).
Då begreppen employer brand och employer branding är snarlika benämns employer brand
vidare i studien som arbetsgivarvarumärket i syfte att öka studiens läsvänlighet. När
begreppet employer branding används i studien syftar det till arbetet med att utveckla och
underhålla arbetsgivarvarumärket.
Arbetsgivarvarumärket är en organisations rykte som arbetsgivare och dess upplevda
värdeerbjudande till såväl befintliga som potentiella medarbetare. Attraktiva arbetsmiljöer
uppstår inte av en slump utan är snarare ett resultat av avsiktliga och strategiska initiativ som
syftar till att attrahera, engagera och behålla medarbetare (Dabirian, Kietzmann & Diba,
2017). Minchington (2010) menar att en organisation kan dra fördelar av att arbeta med
employer branding då organisationen anses vara en bra plats att arbeta på. Barrow och Mosley
(2005) beskriver employer branding som ett verktyg för att stärka varumärket. Detta eftersom
att employer branding syftar till att engagera medarbetarna. Även Chhabra och Sharma (2014)
beskriver att employer branding bidrar till skapandet av ett företags varumärke som i sin tur
gör arbetsplatsen attraktiv för såväl befintliga medarbetare och potentiella ”talanger” som
företag kan ha nytta av.
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Företag har allt mer börjat använda sig av employer branding. Chhabra och Sharma (2014)
beskriver att ökningen beror på en ökad insikt om varumärkets kraft för organisationen, ett
ökat fokus på medarbetarnas engagemang samt konkurrensen om talangerna. De företag som
har

ett

starkt

arbetsgivarvarumärke

tenderar

att

kunna

hålla

nere

framförallt

personalkostnader, då medarbetare attraheras av att stanna eller börja på arbetsplatsen just på
grund av dess arbetsgivarvarumärke snarare än lönen (Berthon, Ewing & Hah, 2005).
Sammanfattningsvis är employer branding ett företags ansträngning för att kommunicera att
deras arbetsplats är attraktiv till såväl befintliga som potentiella medarbetare. Dock kan
employer branding inte endast styras av ledningen i ett företag utan styrs till mesta dels av
befintliga och potentiella medarbetares uppfattning av företagets attraktivitet som
arbetsgivare. Hur starkt ett företagets arbetsgivarvarumärke är handlar med andra ord om hur
väl ledningens uppfattning om företagets attraktivitet stämmer överens med medarbetarnas
syn på företagskulturen och företagets värderingar (Foster et al., 2010).
2.3.1 Employer Brand Predictive Model
Botha, Bussin och De Swardt (2011) menar att det idag är vanligt att större företag arbetar
aktivt för att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Som arbetsgivare förväntas man erbjuda mer
än bara ett starkt varumärke, de ska även erbjuda ett starkt arbetsgivarvarumärke (Backhaus &
Tikoo, 2004). Däremot tenderar många företag att vara ineffektiva i att utveckla, underhålla
eller omforma sitt arbetsgivarvarumärke och riskerar därmed att gå miste om talangfulla
medarbetare (Botha et al., 2011). Backhaus och Tikoo (2004) menar att företag kan dra nytta
av att ha en utarbetad strategi för sitt arbetsgivarvarumärke. Genom att ha en strategi för sitt
arbetsgivarvarumärke och visa upp det externt blir det lättare för företaget att locka till sig
“rätt” talanger då de får större möjlighet att identifiera sig med exempelvis företagets kultur,
värderingar och befintliga medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Botha et al. (2011) hävdar
att talangfulla medarbetare är en förutsättning för att företag ska nå ekonomisk tillväxt. Vidare
beskriver författarna även att medarbetarnas färdigheter och kunskaper är ett starkt
konkurrensmedel vilket gör att dagens företag inte kan bortse från arbetsgivarvarumärkets
stora betydelse.
Då företag tenderar att vara ineffektiva i att underhålla och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke
beskriver

Botha

et

al.

(2011)

olika

faktorer

som

kan

påverka

ett

företags

arbetsgivarvarumärke i syfte att kunna förutsäga, locka och behålla talangfulla medarbetare.
De faktorer som är av störst vikt för denna studie är: Personalens behov, A Differentiated
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Employer

Value

Proposition

(EVP),

Personalstrategi,

Varumärkesportfölj

och

Kommunikation. En del av dessa faktorer återfinns även i Backhaus och Tikoo (2004)
beskrivning av employer branding.

2.3.1.1  Personalens  behov  
Backhaus och Tikoo (2004) menar att arbetsgivarvarumärket ska innefatta organisationens
rykte, hur det är att arbeta på företaget, hur företaget tar hand om sin personal samt de
fördelar som kommer med anställningen. Enligt Botha et al. (2011) lockas människor att börja
arbeta hos ett företag med förmåner som passar deras personliga behov. Personalens behov
inkluderar funktionella, ekonomiska och psykologiska preferenser. Botha et al. (2011) menar
att hur väl personalens behov uppfylls påverkar företagets arbetsgivarvarumärke. Genom att
undersöka och utgå från personalens behov och därefter tillämpa relevanta strategier kan
företaget stärka sitt arbetsgivarvarumärke (Botha et al. 2011).

2.3.1.2  Differentiated  EVP  -‐  Arbetsgivarens  erbjudande  till  medarbetare.    
”Differentiated Employer Value Proposition” (EVP) innebär enligt Botha et al. 2011 en
beskrivning av ett framtida önskat tillstånd för företagets arbetsgivarvarumärke.
Beskrivningen ska visa hur företag skiljer sig åt som arbetsgivare samt definiera de unika
egenskaper företaget har för att locka nya rekryteringar och behålla befintliga medarbetare
(Botha et al., 2011). Med stöd från Botha et al. (2011) definition av EVP väljer denna studie
att tolka det som arbetsgivarens erbjudande till medarbetare. Backhaus och Tikoo (2004)
beskriver att det är viktigt att ledningen har en tydlig bild av vilka frågor som är viktiga för
medarbetarna samt vad de värdesätter i syfte att försäkra sig om att medarbetarna vill stanna
kvar på företaget. Vidare menar författarna att en bra start är att lyssna till de befintliga
medarbetares åsikter och upplevelser. Det är även viktigt att arbetsgivarens erbjudande till
medarbetarna är unikt och baserat på en strategi som är anpassad till företagets
affärsstrategier, mål och företagskultur (Botha et al., 2011).

2.3.1.3  En  personalstrategi
Som tidigare nämnt omfattas ett företags arbetsgivarvarumärke av företagets värderingar samt
av målet att attrahera, motivera och behålla såväl potentiell som befintlig personal (Botha et
al., 2011). Detta kan enligt Botha et al. (2011) definieras som arbetsgivarens målinriktade
personalstrategi för att leverera det löfte företagets arbetsgivarvarumärke står för. För att
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kunna leverera arbetsgivarens varumärkeslöften krävs det att en anpassning till de
identifierade behoven hos medarbetarna samt att arbetsgivarens varumärkeslöfte är i linje med
företagets varumärke (Botha et al., 2011). Om personalstrategin inte går i linje med
arbetsgivarens varumärkeslöfte kommer företagets arbetsgivarvarumärke att påverkas
negativt enligt Botha et al. (2011). Sammanfattningsvis menar Botha et al. (2011) att en
fungerande personalstrategi påverkar företagets arbetsgivarvarumärke positivt. Om företaget
däremot

inte

har

en

fungerande

personalstrategi,

kommer

såväl

företagets

arbetsgivarvarumärke som organisationen i helhet att påverkas negativt (Botha et al. 2011).

2.3.1.4  Brand  Consistency  -‐  Ett  företags  varumärkesportfölj.    
Ett företags totala varumärkesportfölj menar Botha et al. (2011) måste integreras och anpassas
i organisationens strategier och bör återspeglas i kärnan av företagets arbetsgivarvarumärke.
Detta är enligt författarna en förutsättning för att kunna säkerställa en enhetlig leverans av
varumärkeslöftet. Företag som har överlägsna anställningserbjudande är de som har ett
arbetsgivarvarumärke som går i linje med företagets varumärke. Erbjudandet företaget anser
sig ha till medarbetarna måste även överensstämma med utfallet av medarbetarnas arbete
(Botha et al., 2011). Vidare menar författarna att en av de viktigaste komponenterna i ett
företags arbetsgivarvarumärke är en konsekvent leverans av företagets varumärkesportfölj.

2.3.1.5  Kommunikation  
I syfte att skapa en förståelse för företagets arbetsgivarvarumärke krävs kommunikation enligt
Botha et al. (2011). Vidare menar författarna att när internkommunikationen inte fungerar
mellan företagets olika delar gällande arbetsgivarvarumärket kan onödiga kostnader uppstå
samt skapa en cynisk inställning hos medarbetarna. Botha et al. (2011) beskriver
kommunikationen som den viktigaste faktorn för att uppnå ett starkt arbetsgivarvarumärket
men också en av de största utmaningarna.

2.4 Kopplingen mellan ett företags varumärke, interna varumärke och
arbetsgivarvarumärke.
Foster et al. (2010) beskriver att ett integrerat och framgångsrikt internt varumärke innebär en
samordning mellan mänskliga resurser (medarbetare) och företagets marknadsföring. Vidare
menar författarna att ett framgångsrikt internt varumärke, en gemensam värdegrund, leder till
att medarbetarna kan identifiera sig med företagets varumärke. Även de Chernatony et al.
(2006) menar att en gemensam värdegrund hos medarbetarna leder till lojalitet och
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engagemang. Detta leder enligt författarna till en positiv upplevelse hos företagets kunder och
som i sin tur stärker företagets varumärke.
En viktig del inom processen för att bygga upp det interna varumärket är att använda sig av
intern marknadsföring där utbildning av medarbetare är en viktig del (Foster et al., 2010).
Men författarna belyser att det även är andra faktorer som är avgörande för att bygga upp det
interna varumärket, exempelvis rekrytering och bibehållande av befintliga medarbetare, vilket
enligt Foster et. al (2010) är faktorer som ingår i ett företags arbetsgivarvarumärke. Med
bakgrund av ovanstående förklaring finns en samverkan mellan ett företags interna varumärke
och arbetsgivarvarumärke (Foster et. al, 2010). Att rekrytera rätt personer är en viktig faktor,
särskilt för företag där medarbetarna har en avgörande roll när det gäller att representera
företagets varumärke, vilket ofta är synonymt med tjänstesektorn (Foster et al. 2010). Dortok
(2006) beskriver att medarbetarna har det största inflytandet på företagets kunder och Foster
et al. (2010) menar att företagets medarbetare är avgörande för företagskulturen samt
företagets rykte. Detta är i sin tur är avgörande för framgången av företagets varumärke
(Foster et al., 2010; Dortok, 2006).
Foster et al. (2010) menar att arbetsgivarvarumärket kan betraktas som ett psykologiskt avtal
mellan arbetsgivaren och dess medarbetare. Därmed är likheten till företagets varumärke stor
där företagets varumärke betraktas som ett löfte till kunden (Keller, 1993). För att löftet
mellan arbetsgivaren och medarbetarna ska infrias är det viktigt att se till att de rationella och
emotionella fördelarna med arbetsgivarvarumärket överensstämmer med medarbetarnas
förväntningar (Foster et al., 2010). Detta kan enligt Backhaus och Tikoo (2004) arbetsgivaren
uppnå genom att ta del av medarbetarnas upplevelser och åsikter.
Foster et al. (2010) poängterar vikten av att företag anpassar sitt varumärke med sitt
arbetsgivarvarumärke. Författarna menar att befintliga och potentiella kunder, särskilt inom
tjänstesektorn,

baserar

sina

uppfattningar

om

varumärket

utifrån

företagets

kommunikationsaktiviteter som reklam samt interaktionen mellan kunder och medarbetare.
För att effektivt kunna leverera företagets varumärkeslöften krävs engagemang från
medarbetarna i hela organisationen, särskilt inom tjänstesektorn där medarbetarna utgör själva
varumärket (Foster et al., 2010). Sammanfattningsvis menar alltså Foster et al. (2010) att utan
integration mellan företagets varumärke och arbetsgivarvarumärke kan inkonsekvenser
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uppkomma i medvetandet hos allmänheten vilket kan leda till att företagets varumärke och
arbetsgivarvarumärke får negativ inverkan på varandra.
Foster et al. (2010) beskriver ett primärt fokus för arbetsgivarvarumärket är hur en
organisation externt kommunicerar sitt varumärke till potentiella medarbetare snarare än hur
detta bör göras internt till befintliga medarbetarna, samtidigt som det interna varumärket
fokuserar på de befintliga medarbetare men tar inte hänsyn till hur potentiella medarbetare
kan rekryteras från. Därför menar författarna att det finns ett behov att anpassa det interna
varumärket och arbetsgivarvarumärket i syfte att säkerställa ett effektivt varumärke. Eftersom
ett företags varumärkeslöften uppstår ur företagets identitet och kultur menar Foster et al.
(2010) att ett företags varumärke ska fungera som riktlinje för det interna varumärket och
arbetsgivarvarumärket.
Foster et al. (2010) har tagit fram ett ramverk (Figur 1.) utifrån de relationerna som finns
mellan ett företags varumärke, interna varumärke och arbetsgivarvarumärke. Ramverket
belyser områden där det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket kan stödjas och
förbättras med hjälp av varandra för att uppnå ett framgångsrikt varumärke. Kopplingen enligt
författarna är att det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket ska stödja de
varumärkeslöften som finns gentemot intressenter från olika perspektiv. Det interna
varumärket har ett internt fokus medan arbetsgivarvarumärket oftast har ett primärt fokus på
externa intressenter (Foster et al., 2010).
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Corporate branding - Ett
företags varumärke

Internt fokus

Externt fokus

Internt varumärkesbyggande

Employer branding

Potentiella medarbetare

Befintliga medarbetare

Figur 1. Tolkning av ”The relationship between internal, employer and corporate branding”, Foster et al.
(2010).

3. Metod
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur snabbväxande tjänsteföretags
interna varumärke och arbetsgivarvarumärke kan samverka samt påverka företagets
varumärke. Då studien har ett tolkande angreppssätt, vilket enligt Denscombe (2009) är ett
kvalitativt angreppssätt, har en kvalitativ forskningsmetod valts där semistrukturerade
intervjuer utgör basen för det empiriska materialet. Genom en deduktiv forskningsansats
relateras sedan teori och empiri i studiens analys.

3.1 Val av metod
Ett kvalitativt angreppssätt är att föredra då studien ämnar undersöka hur ett företag kan
stärka sitt varumärke, ett varumärke integrerat i hela organisationen där såväl
ledningsgruppens som medarbetarnas åsikter och värderingar speglas. För att uppnå studiens
syfte har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer valts då den enligt
Bryman och Bell (2013) ger möjlighet till en djupare kontextuell förståelse kring studiens
ämne. För att lyfta och få med både ledningsgruppens och medarbetarnas åsikter ämnar
studien att fokusera på öppen och mångtydig empiri, vilket enligt Alvesson och Sköldberg
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(2008) är ett viktigt kriterium för kvalitativa metoder. För att uppnå detta kriterium bygger
studiens empiri på intervjuer med 8 individer, alla med olika roller på det valda företaget.
Genom att intervjua individer med olika roller baseras empirin på olika perspektiv, i syfte att
få en bredare förståelse av ämnet (Alvesson & Sköldberg, 2008).

3.1.2 Studieobjekt
Genom en personlig kontakt kom vi i kontakt med företaget Visual Art. Visual Art grundades
1997 och är ett företag som arbetar med platsbaserad digital kommunikation och har under de
senaste åren haft en stark tillväxt. Visual Art beskriver sig själva som en av de mest
omfattande digitala kommunikationsbyråerna i världen. Visual Art startades från början som
ett produktionsbolag för att sedan utvecklas till att arbeta med digitala skärmlösningar. Visual
Art gick från att vara en produktionsbyrå till ett digitalt media företag. Visual Art byggde sitt
företagskoncept med de erfarenheter från när de var ett produktionsbolag och sammanförde
det med sina digitala skärmlösningar. Utifrån detta har Visual Art blivit ett företag som
erbjuder unika lösningar för sina kunder. Visual Art beskriver sig själva som en strategisk
affärsdrivande partner till deras kunder genom platsbaserad digital kommunikation och
teknologi. Verksamheten består dels av ett omfattande utomhusnätverk, Digital Out of Home
(DOOH) bestående av digitala skärmar som visar annonser. Visual Arts digitala skärmar ses
främst i gallerior och på tågstationer, exempelvis i Mall of Scandinavia och på Stockholm
centralstation. En annan stor del av Visual Arts verksamhet är Digital Signage, där Visual Art
arbetar nära sina kunder gällande deras digitala kommunikationsstrategier, några av de största
kunderna är ICA, McDonalds och Circle K. Deras huvudkontor ligger i Stockholm men
företaget har även kontor i Göteborg, Danmark, Chicago, New York samt ett kontor som snart
kommer öppnas i Norge. Företaget har även ett dotterbolag i Tyskland. I takt med att Visual
Art växer händer det mycket internt på företaget, nya medarbetare rekryteras och nya kunder
tillkommer. Idag har Visual Art cirka 100 anställda. Visual Art är idag marknadsledande i
Sverige inom områdena Digital Signage och Digital Out of Home.
I studiens inledande fas kom vi i kontakt med Carolinné Sjöstedt, Communication Manager
på Visual Art. Ett möte bokades in med Carolinné där vi tillsammans diskuterade kring hur
vår studie skulle kunna appliceras på Visual Art. Under mötet berättade Carolinné att
företaget fokuserat mycket på tillväxt och baserat många beslut på ett “inifrån och ut tänk”
utan att reflektera mycket kring strategier. Vidare menar Carolinné att taktiken de använt sig
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av har fungerat men i takt med att företaget växer ligger det i tiden att samla kompetensen och
arbeta mer strategiskt. Under mötet framgick det även att Visual Art medarbetare är deras
främsta resurs då de utgör kontakten och arbetet med företagets kunder. Då Visual Art är ett
företag verksamma på en marknad som ständigt förändras och utvecklas samt att de växer
snabbt finns ett behov av att definiera Visual Art interna varumärke. Med andra ord ett
varumärke integrerat i hela organisationen i syfte att behålla en långsiktig tillväxt och stärka
sitt varumärke. Då medarbetarna har en så stor betydelse för företaget växte även ett intresse
hos oss att undersöka hur företaget kan arbeta med fenomenet employer branding.

3.2 Semistrukturerade intervjuer
Då studien ämnar lyfta medarbetarnas och ledningsgruppens åsikter, uppfattningar, känslor
och erfarenheter kring studiens syfte är intervjuer en lämplig metod att använda enligt
Denscombe (2009). För att uppnå en öppen och flexibel intervjuprocess där den intervjuade
tillåts utveckla egna idéer och svar valdes den semistrukturerade intervjuformen (Denscombe,
2009). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att de intervjuade ges möjlighet att
utveckla sina egna svar (Denscombe, 2009). Att de intervjuade har denna möjlighet är en
central del för studien då de intervjuades egna uppfattningar och åsikter är viktiga för den
kommande analysen. Den semistrukturerade intervjuformen gjorde det möjligt för oss och de
intervjuade att frångå intervjuguiden i syfte att få ett mer flytande samtal. Eftersom den
semistrukturerade intervjuformen är mer flexibel (Denscombe, 2009) kunde vi under
intervjuernas gång avvika från frågornas ordningsföljd och därmed låta de intervjuade tala
mer fritt och ge mer utvecklande svar. Vi upptäckte väldigt snabbt att vi under samtliga
intervjuer avvek från frågornas ordningsföljd då många av respondenterna svarade väldigt
utförligt och besvarade flera frågor i ett och samma svar.
Intervjuerna var personliga intervjuer (Denscombe, 2009), vilket innebär att intervjuerna hölls
med en respondent i taget. Att intervjuerna genomfördes med en respondent i taget skapade
förutsättning att enbart fokusera på den intervjuades åsikter och tankar. Redan vid den första
kontakten med Visual Art informerades företaget om studiens omfattning och att den slutligen
ska publiceras offentligt. Vid detta tillfälle gavs företaget möjligheten att vara anonyma.
Visual Art visade ett stort intresse för studiens syfte och delade gärna med sig av den
information vi behövde för att genomföra vår studie. För oss var det viktigt att upprätthålla en
kontinuerlig kontakt med företaget under studiens gång och hela tiden bekräfta att tolkat dem
på rätt sätt.
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3.2.1 Urval
Eftersom studiens syftar till att skapa en ökad förståelse inom det valda ämnet valdes ett icke
sannolikhetsurval där fokus låg på att medvetet välja personer med en särskild position eller
inblick i organisationen (Denscombe, 2009). Studiens urval består av 8 personer uppdelade i
två kategorier: Medarbetare och Ledningsgrupp. Tre stycken representerar ledningsgruppen
och fem stycken representerar medarbetarna. De fem medarbetarna som valdes ut arbetar alla
inom olika delar av organisationen, detta i syfte att få en så bred bild av företaget som möjligt.
Respondent
Emilia Sjöberg
Carina Hägglund
Adam Ringqvist
Annie Axell-Johannesson
Jessica Gunnarsson
Johanna Jägerståhl
Peter Karlsson
Hoss Kohsravi

Kategori
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Ledningsgrupp

Roll inom Visual Art
Art Director
Produktionsledare
Key Account Manager (DOOH)
Service- och supportchef
Head of Production
CFO (Ekonomichef)
Vice VD, Affärsområdeschef
Ledningsgrupp DS,
Ledningsgrupp Affärsområdeschef DOOH

Intervjuform
Personlig intervju
Personlig intervju
Personlig intervju
Personlig intervju
Personlig intervju
Personlig intervju

Intervjuns längd
25 min
25 min
25 min
30 min
40 min
28 min

Personlig intervju
Personlig intervju

90 min
26 min

Tabell 1. Urval

3.2.2 Intervjuguide
Genom att utgå från vårt teoriavsnitt fick vi en tydlig bild av vilka områden vi ville beröra
under intervjuerna för att uppnå studiens syfte. Utifrån det skapade vi två intervjuguider, en
till medarbetarna och en till ledningsgruppen. Intervjuguiderna användes som en minneslista
över de frågorna vi ville beröra under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiderna
bestod av två teman med underliggande frågor: Tema 1: Internt varumärke Tema 2:
Arbetsgivarvarumärke. Anledningen till att intervjuguiderna bestod av två teman var för att
skapa en struktur för både oss och den intervjuade samt underlätta bearbetningen av den
insamlade data. Intervjuguiden som låg till grund för intervjuerna med medarbetarna
fokuserade på medarbetarnas upplevelse av företagets interna varumärke, företaget som
arbetsgivare samt vad som behövde förbättras inom dessa områden. Medan intervjuguiden
som användes vid intervjuerna med ledningsgruppen mer fokuserade på hur de vill att
företaget ska uppfattas som arbetsgivare och hur de beskriver det interna varumärket.
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3.2.2 Genomförande och analys av data
Efter att respondenterna valts ut skickades ett informationsmail till vardera person där vi
beskrev studiens syfte och varför vi valt att intervjua dem. Efter att respondenterna accepterat
förfrågan om deltagande i intervjun bokades en tid för intervju på Visual Arts huvudkontor i
Stockholm där båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer inleddes
med en kort beskrivning av studiens syfte samt intervjuns upplägg. Intervjuerna hölls på
Visual Arts huvudkontor för att underlätta för respondenternas deltagande samt en miljö som
respondenterna kände sig trygga med (Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades in i samtycke
med respondenterna, det gavs även möjlighet för respondenterna att vara anonyma, detta för
att skapa en tillit redan i inledningsfasen av intervjun (Denscombe, 2009). För att skapa en
känsla av bekvämlighet hos respondenten handlande den inledande frågan om dess roll på
Visual Art, vilket var lätt för respondenten att svara på (Denscombe, 2009). När vi ansåg att
de aktuella diskussionsområdena berörts avslutades intervjun med en fråga om respondenten
hade något att tillägga, vilket också Denscombe (2009) anser är ett viktigt att avsluta med i en
intervju. Detta upplevde vi vara ett gynnsamt avslut då många av respondenterna tog tillfället
att sammanfatta sina åsikter och tankar.
Efter genomförda intervjuer gjordes ett arbete med att transkribera inspelningarna.
Transkriberingen lades mycket tid på då det är en tidskrävande uppgift för att det är viktigt att
samtidigt analysera den data som framkommit ur intervjuerna. Detta för att få så relevant
information utifrån studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). På grund av att intervjuerna hade
spelats in kunde författarna kontrollera samt lättare transkribera den information som den
intervjuade gav. Det är också vanligt att i kvalitativa studier analysera vad den intervjuade
säger och hur denne säger detta, därför gjorde inspelningarna av intervjuerna en viktig roll vid
transkriberingen (Bryman & Bell, 2013). Utifrån två olika huvudämnen, internt varumärke
samt arbetsgivarvarumärke, valde vi att kategorisera data och utefter detta genomföra en
analys. Detta gjordes för att underlätta utformandet av en väl genomförd analys och skapa en
enkelhet för läsarna (Denscombe, 2009). Vi valde utifrån kategorierna att dela upp
empiriavsnittet för att därefter göra jämförelser med tidigare teorier. Efter att ha analyserat de
två kategorierna, utformades också en metaanalys där de separata analyserna av de två
kategorierna slogs samman för att skapa en analys för samverkan av dessa kategorier.
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3.3 Trovärdighet och äkthet
Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier ska bedömas och analyseras på andra
kriterier än kvantitativa studier där kriterierna för en studie benämns som validitet och
reliabilitet. Istället för att använda reliabilitet och validitet för att bedöma kvaliteten i en
kvalitativ studie används termer som trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013). Under
trovärdighet finns fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering
3.3.1 Tillförlitlighet
Att skapa en tillförlitlighet i en kvalitativ studie krävs det att författarna sett till att
forskningen har genomförts i enlighet med givna regler och att meddela forskningens resultat
till de personer som finns inom den sociala verklighet som studerats (Bryman & Bell, 2013).
Att meddela forskningens resultat till berörda personer inom den sociala miljön gör att de kan
bekräfta författarnas tolkning, vilket gör studien tillförlitlig (Bryman & Bell, 2013). Under
studiens gång har vi efter genomförda intervjuer och analys av den insamlade data bett om ett
godkännande av respondenternas citat som studien använt sig av. Detta för att ge dem en
chans att invända eller konfirmera den analys författarna gjort utifrån intervjun. Författarna
har även utfört studien i enlighet med de regler som finns uppsatta från Södertörns högskola.
3.3.2 Överförbarhet
Inom kvalitativa studier är målet oftast att få ett djup inom området snarare än bredden
(Bryman & Bell, 2013), vilket också är syftet med denna studie. På grund av att vi vill nå
djupet och inte bredden för valt område är det svårt att göra studien generaliserbar, däremot
menar Bryman och Bell (2013) att bedömningen av överförbarheten till forskning inom andra
områden är viktig för kvalitativa studier. Genom att noggrant utföra en redogörelse för det
empiriska innehållet kan överförbarheten i en studie tillfredsställas (Bryman & Bell, 2013).
Denna studies empiri redogjordes grundligt för analysering av data, vilket gör det enkelt för
en läsare att kontrollera överförbarheten.
3.3.3 Pålitlighet
För att öka denna studies pålitlighet har en tydlig och tillgänglig redogörelse gjorts av alla
delar i forskningsprocessen, vilket går i linje med Bryman och Bell (2013) krav för att en
studie ska anses vara pålitlig. I syfte att stärka studiens pålitlighet har utgångspunkten i alla
avsnitt varit att göra en tydlig uppdelning av begreppen internt varumärke och employer
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branding då begreppen i en del avseenden går in i varandra. Detta för att visa på att vi inte
blandar ihop dessa begrepp samt öka läsvänligheten.
3.3.4 Konfirmering
Inom kvalitativa studier går det inte att uppnå en fullständig objektivitet, istället pratar man
om att forskaren agerar i god tro, vilket innebär att forskaren utifrån personliga värderingar
inte medvetet ska ha påverkat utfallet av studiens slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Denna
studie har, för att öka konfirmeringen, inte ställt ledande frågor samt låtit respondenterna
svara utifrån sina egna personliga värderingar där författarna endast haft en roll som åhörare
under intervjuerna. Studien har även tydligt skiljt på tidigare teorier och egna slutsatser för att
ytterligare stärka studiens konfirmering.

3.4 Etiska aspekter
Under undersökningens gång resonerade vi och tog hänsyn till etiska aspekter, såsom
informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitets- och anonymitetskrav (Bryman & Bell,
2013). Det valda studieobjektet fick under studiens gång löpande information om studiens
förfarande för att få respondenterna att känna delaktighet och förståelse. Samtycket om
deltagandet i studien från samtliga respondenter var något vi ansåg viktigt för att öka
trovärdigheten för studien. Vi tog även hänsyn till konfidentialitets- och anonymitetskrav
genom att respondenterna gavs möjlighet att vara anonyma men valde bort anonymiteten.
Gällande anonymitet för studieobjektet i sig, Visual Art, fick vi tillåtelse att använda
företagets namn. Vi, i samtycke med respondenterna, ansåg att den empirin som insamlats
gällande studieobjektet inte berörde så pass känsliga områden där anonymitet hade varit att
föredra. Då samtliga respondenter fick godkänna den empirin där deras namn angetts som
källa ökar hänsynstagandet till de etiska aspekterna som en studie bör ta hänsyn till för att
göra denna trovärdig. Då såväl företagets namn som respondenternas namn används i studien
kan cyniska ögat fråga sig om och hur respondenterna påverkats av detta. Känslan vi fick
under intervjuernas gång var att respondenterna besvarade frågorna på ett ärligt sätt. Med
hjälp av den mängden följdfrågor vi ställde upplevde vi att en god förståelse uppnåddes. Då
både ledning och medarbetare på Visual Art skulle intervjuas, togs ett beslut tidigt i processen
av att intervjua medarbetarna först för att sedan intervjua ledningen. Detta för att inte
påverkas för mycket av hur ledningen beskriver företaget utan istället ta del av medarbetarnas
åsikter och upplevelser först.
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4. Empiri och Analys
Studiens empiri och analys presenteras tillsammans i syfte att uppnå läsvänlighet och minska
risken för upprepningar. Detta avsnitt delas in i tre delar: Internt varumärke,
Arbetsgivarvarumärke och en avslutande metaanalys där de två ovanstående kopplas ihop i
syfte att analysera om dessa begrepp kan samverka med varandra samt stärka ett företags
varumärke. Att detta avsnitt delas upp i tre delar går även i linje men hur studiens teori är
uppdelad samt de två teman empirin bygger på.

Respondent
Emilia Sjöberg

Carina Hägglund

Adam Ringqvist

Annie Axell-Johannesson

Jessica Gunnarsson

Arbetsbeskrivning
Art Director: Jobbar med koncept och design.
Uppstart av nya projekt. Kundkontakt om vad kunden vill ha,
utfrån det gör ett koncept där projektledaren sen tar vidare
Produktionsledare: Främsta kontakten med kunden,
där hon får information om hur skärmarna ska se ut från kunden.
Mellanhanden för kunden, ser till att kundens önskemål finns på skärmar när det önskas.
Produktionsledaren tar efter när KAM sålt in.
Key Account Manager (DOOH): Ansvarig för stort antal befintliga kunder på Visual Art
kommersiella
utomhusnätverk där Visual Art jobbar med
digital utomhusreklam i köpcentrum och centralstationer
Service- och supportchef: Ansvarar för hårdvaruhanteringen och övervakningen
av samtliga skärmar. Leder supportavdelningen
som ska svara på kundernas frågor och anta vissa proaktiva
åtaganden gentemot kunden
Head of Production: Ansvarig för Visual Art digitala designstudio.
Digitala designstudion består av cirka 30 personer med rollerna projektledare,
produktionsledare, art directios m.fl.

Johanna Jägerståhl

Peter Karlsson

CFO (Ekonomichef) - Del av ledningsgrupp: Ansvarar för all ekonomisk uppföljning av
verksamheten samt all finansiering och
rapportering till ledning, styrelse och ägarna.
Vice VD, Affärsområdeschef DS - Del av ledningsgrupp: Ansvarig för affärsområde
Digital Signage med budget- och resultatansvar för området.
Övergripande ansvar för lokalen samt vissa HR-frågor i sin roll som vice VD

Hoss Khosravi

Affärsområdeschef DOOH - Del av ledningsgrupp:
Övergripande ansvarig för Visual Art digitala Nätverk, allt som har med försäljningen,
hanteringen, utökningen av
nätverket och tar hand om Visual Art partners.
Tabell 2. Kort beskrivning av respondenternas arbetsroll
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4.1 Det interna varumärket
Empirins första del baseras på intervjuguidens första tema, internt varumärke.
Visual Art satte för några år sedan upp företagsmål för 2022 där 100 procent nöjda
medarbetare har högst prioritet och ett annat mål är att bolagets omsättning ska öka med 30
procent varje år. Utifrån företagets uppsatta mål utformades företagets ledord. Dessa ledord
ska utgöra Visual Art gemensamma värdegrund baserat på företagets mål. Detta går i linje
med Mosleys (2007) beskrivning av det interna varumärkets främsta syfte. De Chernatony et
al. (2006) menar att de företag som fokuserar på att medarbetarna har en gemensam
värdegrund och är införstådda i denna kommer vinna de medarbetarnas lojalitet och
engagemang samt få en kund som har en positiv upplevelse av företaget. Under intervjuerna
med medarbetarna framgick det att Visual Art inte explicit har en varumärkesplattform som
allt grundar sig i men att företagets interna varumärke mer är en känsla av hur de är, vilket
enligt Kapferer (2012) kan beskrivas som ett företags personlighet.
“Det här är mer ledord för hur vi ska vara här på Visual Art, hur vi ska vara mot varandra
och hur vi ska genomföra våra arbetsuppgifter” Jessica, head of production
Under intervjun med Jessica, head of production, berättade hon om den process företaget gick
igenom för att utforma ledorden. Ledorden utformades under en gemensam kickoff i Nice
2015 där alla, såväl ledningsgrupp som medarbetare, var med i utformningen. Alla
medarbetare fick under en workshop skriva ner vad de tyckte om företaget. Därefter
analyserades dessa ord i grupper och renderade i fem stycken ledord: Happiness, Together,
Passionate, Believe och Knowledge. Av de 8 respondenter som vi intervjuat var 7 stycken
med i Nice och utformade ledorden. Mycket av ledorden bygger på att medarbetarna ska våga
tro på nya idéer, våga testa och om man tror på att lösningen finns där - våga utmana och
ifrågasätta. De bygger även på tron på varandra och att hålla fast vid våra mål, berättar
Jessica.
Att Visual Art valde att utforma företagets ledord tillsammans går i linje med det flera
forskare beskriver, nämligen vikten av att engagera medarbetarna i det interna
varumärkesbyggandet (de Chernatony et al., 2006; Mosley, 2007; Mahnert & Torres, 2007).
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Genom att Visual Art inkluderade medarbetarnas känslor och upplevelser av företaget i
utformningen av deras ledord ökar chansen att uppnå en lojalitet enligt de Chernatony et al.
(2006). Även Dortok (2006) menar att medarbetarnas engagemang i det interna varumärket
samt att det finns en positiv relation till arbetsplatsen är en förutsättning för ett starkt internt
varumärke.
Trots att det snart gått två år sedan Visual Art utformade sina ledord är alla de intervjuade,
såväl ledningsgrupp som medarbetare, överens om att de fortfarande kan identifiera sig med
orden samt att orden speglar organisationen väl. Detta kan bero på att Visual Art utformade
ledorden tillsammans, då Mosley (2007) menar att det finns en risk att medarbetarna inte kan
identifiera sig med varumärket om de inte har varit delaktiga att ta fram det.
Däremot var det 3 av 8 respondenter som kunde namnge alla ledorden utantill, detta indikerar
på att ledorden inte är integrerade till 100 procent hos alla medarbetare. Annie, service- och
supportchef, menar att det viktigaste för henne inte är att alla medarbetare kan orden utantill
men att det är viktigt att alla förstår innebörden av orden. Att ledorden ska kommuniceras
kontinuerligt är av stor vikt enlig Botha et al. (2011) och enligt de intervjuade sker den
kommunikationen på olika sätt idag. Johanna, CFO, beskriver att hon går igenom ledorden i
samband med en nyanställning och Hoss, affärsområdeschef DOOH, menar att företaget
refererar till ledorden i saker de gör.
“När man börjar säga att ledorden sitter i väggarna och inte kommunicerar dem kommer de
mattas ut”- Hoss, affärsområdeschef
Trots att inte samtliga respondenter kunde de givna ledorden kunde vi konstatera att orden de
valde för att beskriva Visual Art, när vi inte refererade till ledorden, tenderade att beskriva
Visual Art givna ledord fast med andra ord.

Respondent

Beskriv VA med fyra ord

Jessica

Tillväxtbolag. Växtverk. Glädje. Kreativitet

Adam

Familjärt. Modernt. Roligt. Utvecklande.

Carina

Dynamiskt. Livligt. Öppet. Positivt.

Annie

Framtid. Trivsamt. Modernt. Omtänksamt

Emilia
Frihet. Ansvar. Bra stämming. Roligt
Tabell 3. Medarbetarnas beskrivning av Visual Art med fyra ord
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Peter, vice VD, beskrev under intervjun att han upplever att medarbetare som inte kan
ledorden återger dem med andra ord, vilket han anser är mycket bättre.
”Det är ännu bättre om alla talar utifrån sig själva och att det ändå stämmer överens med
ledorden som vi utformad tillsammans fast med andra ord” - Peter, vice VD
Mahnert och Torres (2007) presenterar olika dimensioner för att lyckas med det interna
varumärkesbyggandet, dessa är: organisation, information, ledning, kommunikation, strategi,
personal och utbildning. Nedan används Mahnert och Torres (2007) dimensioner för att
beskriva Visual Art styrkor och utmaningar med deras interna varumärke idag.
De av Mahnert och Torres (2007) dimensioner som tydligast går att applicera på Visual Art
och deras interna varumärke är: organisation, ledning, personal, strategi, information och
kommunikation. Visual Art styrkor sett till Mahnert och Torres (2007) dimensioner är:
organisation, ledning och personal. Utbildning är den dimension som inte kommer att beröras
då studiens empiri inte behandlat den delen av organisationen. Såväl ledningsgrupp som
medarbetare beskriver Visual Art som en glad och lärande organisation. Mosley (2007) menar
att nöjda medarbetare tenderar att leverera bättre i sitt arbete. Enligt Mosley (2007) leder
nöjda medarbetare oftast till nöjda kunder och att kundernas uppfattning om varumärket har
stark anknytning till beteendet hos medarbetarna. Att samtliga respondenter beskriver att de är
stolta över att arbeta på Visual Art samt att företaget har en stark tillväxt indikerar på det
samband Mosley (2007) beskriver. Johanna, CFO, menar att Visual Art är snabbrörliga och
flexibla. Vidare beskriver hon att det händer mycket på företaget och det är även så de arbetar
mot sina kunder.
Visual Art utmaningar finns i Mahnert och Torres (2007) dimensioner: strategi, information
och kommunikation. Många av de intervjuade upplever att den interna kommunikation och
informationen kan vara bristfällig och behöver struktureras upp.
“Och om det är något som är en utmaning så är det just det här att vi har lite växtvärk, det
kan spreta mer och mer. Vi jobbar väldigt mycket med varumärket hos våra kunder men hur
vårt varumärke är, det hamnar lite åt sidan.”- Emilia, art director
En del av medarbetarna anser att information som kan vara viktig för alla medarbetare att ta
del av ibland faller mellan stolarna. Emilia, art director, anser att det saknas ett “system” för
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hur information ska spridas, att någon form av plattform för att få information skulle vara
behövlig. Carina, produktionsledare, menar det faktum att Visual Art växer så mycket som de
gör leder till att det kan vara svårt att hänga med i saker som sker inom bolaget. Vidare
beskriver hon att bättre kommunikation mellan avdelningarna krävs för att bättre kunna hänga
med. Carina tar även upp att det är “de små sakerna” som kan göra stor skillnad. När allt bara
rullar på hela tiden så glöms det bort att ge varandra feedback på varandras arbete.
“Det som jag kanske har märkt, som jag tror beror på att man har mycket att göra, att det är
så lätt att glömma bort de här små grejerna som faktiskt gör att man blir motiverad och
betydelsefull.” - Carina, produktionsledare
Även Adam, key account manager, understryker att en utmaning för Visual Art är just den
interna kommunikationen. I synnerhet eftersom att det hela tiden anställs nya medarbetare,
nya avdelningar skapas och fusioner mellan avdelningar genomförs. Han menar att den
interna kommunikationen mellan avdelningarna kan bli bättre. Jessica, head of production,
anser också att på grund av den snabba tillväxttakten hos Visual Art har kommunikationen
blivit “spretig” och att alla jobbar på ett “eget sätt”.
Under intervjun med Annie, service- och supportchef, framkom en oro för att kommunikation
gällande hur Visual Art ska uppnå sina mål är oklar. Hon menar att det finns en risk för att det
kommer komma en “dipp” för företaget och att det då behövs en strategi för att förebygga
eller hantera en sådan nedgång. Utifrån detta menar hon att just den interna kommunikationen
är väldigt viktig för att kunna arbeta kring eventuella risker. Hon anser att ledningen hos
Visual Art behöver ha en tydligare kommunikation gällande vad som går mindre bra och inte
bara tala om de framsteg som görs. Om det inte talas om det som går sämre är det svårt att
förebygga att det ska hända igen.
“Utmaningen kan bli att det kanske kommer en dipp. Nu lever vi i de blå molnen, det kan
komma en dipp, hur hanterar vi den?” - Annie, service- och supportchef
Peter, vice VD, anser att det är en stor utmaning att få den interna kommunikationen att nå ut
till alla. Han menar att mångfalden hos medarbetarna är både deras styrka men också en
utmaning. Att skapa förståelse för varandras arbetsuppgifter och arbetsroller, speciellt hos
Visual Art där tillförseln av nya medarbetare är hög, är en svår utmaning men att om det
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lyckas så har man kommit långt med interna kommunikationen. Han understryker också
vikten av ge beröm till samtliga medarbetare. Att inte bara säljaren ska få beröm för en ny
kund utan även medarbetarna som har lagt ner mycket tid på samma kund ska få ta del av
berömmet. De nystartade mötet som kallas “Informera och Inspirera” och hålls en gång i
månaden, ska vara ett tillfälle där det ska kommuniceras beröm och feedback.
”Det är en jätteutmaning att ha flera olika individstyper som medarbetare och få ihop det
samtidigt som det är hela vår styrka och kan du få en säljare och ta en spontan fika med en
installationstekniker och utvecklare och bygga förståelse mellan dessa, då har man kommit
långt” – Peter
4.1.1 CIBF - ett ramverk för att utveckla och underhålla det interna varumärket.
För att sammanfatta detta första avsnitt gällande det interna varumärket används Mahnert och
Torres (2007) ramverk – The Consolidate Internal Branding Framework (CIBF) – för att
analysera Visual Art interna varumärke samt hur företaget kan arbeta vidare med deras
interna varumärke. Visual Art ledord och dess innebörd går att knyta an till Mosley (2007)
definition av ett internt varumärke. Mosley (2007) menar att det interna varumärket ska vara
en gemensam värdegrund för hela organisationen, vilket är det Jessica, head of production,
beskriver är ledordens syfte – att de beskriver hur Visual Art ska agera och vara mot varandra
i organisationen. Däremot går det inte entydigt att säga att dessa ledord fullt ut representerar
företagets interna varumärke, mer en grund att bygga vidare på.
CIBF modellens första och andra steg planering och utförande (Mahnert & Torres, 2007), går
i linje med hur Visual Art arbetade fram deras ledord. Det första steget planering innebär att
det är viktigt att företaget tänker strategiskt (Mahnert & Torres, 2007) vilket var det Visual
Art gjorde då ledorden på ett tydligt sätt kopplades samman till företagets uppsatta mål för
2022. Utförandet, den andra nivån av CIBF, innebär att det är viktigt att medarbetarna känner
sig delaktiga i processen av att bygga det interna varumärket (Mahnert & Torres, 2007). Då
hela organisationen var delaktig i att ta fram Visual Art ledord går det helt i linje med det
Mahnert och Torres (2007) beskriver. Då Visual Art består av många olika avdelningar samt
att de intervjuade belyst att det interna kommunikationen skulle kunna bli bättre kan Mahnert
och Torres (2007) beskrivning av varumärkesambassadörer vara något Visual Art kan
använda sig av för det fortsatta arbetet med deras interna varumärke. Mahnert och Torres
(2007) menar att varumärkesambassadörerna ska bestå av personer från alla olika delar i
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organisationen, detta för att göra det interna varumärket till något hela organisationen kan
identifiera sig med. Genom att utse varumärkesambassadörer kan Visual Art arbeta vidare
med sitt interna varumärke och utifrån deras ledord definiera ”detta är Visual Art”, då det idag
saknas en gemensam beskrivning av vad Visual Art är.
Vidare kan dessa varumärkesambassadörer även diskutera kring frågor som utvärdering och
feedback, vilket är den tredje nivån i CIBF (Mahnert & Torres, 2007). Utvärderingen
beskriver Mahnert och Torres (2007) som en fas där det ska ges utrymme för medarbetarna att
ge feedback på det interna varumärket, feedbacken ska dessutom vara tillgänglig för alla
medarbetare att ge. Många av de intervjuade beskriver att denna del är en utmaning för Visual
Art. I och med att tillväxten är så stark händer det saker hela tiden, nya kunder tillkommer och
nya medarbetare anställs. Både Peter som är en del av ledningsgruppen och Carina som är
medarbetare beskriver att Visual Art idag inte varken har en struktur för hur feedback ska ges
eller en plattform för utvärdering. Peter efterlyser en ”feedback-kultur” i syfte att göra alla
inom företaget bekväma att såväl ge som ta emot feedback. Carina menar att det sällan
utvärderas om något projekt eller dylikt gått mindre bra, vidare beskriver hon att det kan vara
utvecklande att även utvärdera saker som gått mindre bra i syfte att belysa de delar som går
att göra bättre.

4.2 Arbetsgivarvarumärket
Empirins andra del baseras på intervjuguidens andra tema, arbetsgivarvarumärke.
Visual Art har inte aktivt arbetat med strategier gällande sitt arbetsgivarvarumärke. Däremot
läggs mycket fokus på att medarbetarna ska vara nöjda och uppleva att det ska vara kul att gå
till jobbet. Många av de intervjuade beskriver Visual Art som en positiv arbetsplats vilket går
i linje med det Foster et al. (2010) beskriver vara en faktor till ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Att Visual Art inte strategiskt arbetat med sitt arbetsgivarvarumärke går emot Dabirian et al.
(2017) teori där de hävdar att det krävs strategiska initiativ för att uppnå ett starkt
arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket är starkt om ledningen och medarbetarnas syn
på företagskulturen och företagets värderingar stämmer överens (Foster et al., 2010). Nedan
följer en redogörelse för vad ledningsgruppen och medarbetarna anser gör Visual Art till en
attraktiv arbetsplats.
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4.2.1 Ledningen syn på Visual Art som arbetsplats
Johanna, CFO, anser att det som gör Visual Art till en attraktiv arbetsplats är lärandet och
tilltron till individen. Lärandet och tilltron till individen kan vara exempel på de avsiktliga
initiativ Dabirian et al. (2017) hävdar är viktiga för att engagera, attrahera och behålla
medarbetare. Johanna menar också att miljön, företagskulturen och stämningen bland alla
medarbetare gör Visual Art till en attraktiv arbetsplats.
“Miljön, företagskulturen och stämningen bland medarbetarna går i linje med ledordet
happiness, det ska vara kul att gå till jobbet varje dag. Här på Visual Art kan jag verkligen
längta till att gå till jobbet.” – Johanna, CFO
Peter, vice VD, menar att det som gör Visual Art till en attraktiv arbetsplats är att
medarbetarna får vara med och skapa någonting unikt och att de alltid får vara sig själva
samtidigt som de alltid ska leverera kundnytta. Han menar att glädjen som finns på Visual Art
är av största vikt, han anser att Visual Art ska vara en arbetsplats där det alltid är kul att gå till
jobbet. Peter lägger mycket tid på att Visual Art ska behålla den positiva stämningen och
sammanhållningen som finns hos medarbetarna för att göra Visual Art till en attraktiv
arbetsplats. Han beskriver bland annat att avsiktliga initiativ tas gällande inredningen och
utformningen av kontoret för att upprätthålla den positiva stämningen. Dabirian et al. (2017)
menar att attraktiva arbetsplatser inte uppstår av en slump utan att avsiktliga och strategiska
initiativ krävs, vilket går i linje med Peters arbete att göra Visual Art till en bra arbetsplats.
”Detta ska vara en trygg arbetsplats. Vi är här för att stanna och för att göra något bra, mina
barn ska vilja jobba här! Jag brukar beskriva oss om nästa Spotify eller Google, helt utan att
tycka att det är konstigt!”- Peter, vice VD
Även Hoss, affärsområdeschef, beskriver Visual Art på liknande sätt som Peter och Johanna.
Hoss menar att Visual Art är glatt, det finns ”kolsyra” i luften och denna kolsyra utgörs av
den här glädjen att alla vet vad som krävs och alla är passionerade för arbetet. Den “kolsyra”
Hoss beskriver är ett exempel på det Mosley (2007) beskriver som en viktig konkurrensfördel
då det är svårare för konkurrenter att kopiera medarbetarnas beteenden än exempelvis
tekniska lösningar. Hoss beskriver att Visual Art arbetar för att bibehålla glädjen, exempelvis
genom att fira segrar och ha roligt tillsammans. Han hänvisar till ledorden happiness och
together och menar att Visual Art verkligen lever efter dessa.
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”Alla medarbetare är med och påverkar och det är högt i tak, och är det så man vill utveckla
och känner sig passionerad för något så får man det. Och det är på detta sätt vi blir bättre
som organisation.” – Hoss, affärsområdeschef
4.2.2 Medarbetarna syn på Visual Art som arbetsplats
Emilia, art director, anser att Visual Art är en bra arbetsplats då de satsar på medarbetarnas
utveckling och att medarbetarna ska hitta sin egen nisch. Hon menar att detta gör att det är få
medarbetare som slutar. Carina, produktionsledare, beskriver att Visual Art som arbetsplats är
attraktiv för att hon alltid känner sig välkommen och alla människor är öppna och trevliga.
Hon beskriver också att hon får gehör när hon har en idé vilket hon tycker är en väldigt viktig
aspekt. När Adam, key account manager, började på Visual Art hade det sålts in till honom
som en arbetsplats där det fanns stora utvecklingsmöjligheter inom arbetet som Visual Art
jobbar med och han menar att det har visat sig vara rätt. Adam beskriver att dessa löften som
utlovats när han började på Visual Art har gått snabbare än vad han hade trott och att
arbetsplatsen har överträffat hans förväntningar. De löften Adam fick av Visual Art innan han
påbörjade sin anställning går i linje med Foster et al. (2010) beskrivning av det psykologiska
avtalet mellan arbetsgivare och medarbetare. Adam tycker att Visual Art som arbetsplats ger
mycket bekräftelse och att de lyfter fram sina medarbetare väldigt mycket. Stämningen på
Visual Art beskriver han som fantastisk, han beskriver att det händer mycket roliga saker hela
tiden. Han trodde innan anställningen började att han endast skulle stanna något år men att
åsikten har ändrats och nu verkligen vill stanna på Visual Art. Adams vilja att stanna på
Visual Art går i linje med ett av arbetsgivarvarumärkets primära fokus, vilket enligt Chhabra
och Sharma (2014) är att engagera och behålla medarbetare.
”Mycket bekräftelse och det får verkligen alla, oavsett vilken roll man egentligen har. Folk
känner sig väldigt delaktiga och det är därför ingen nästan slutar här heller.” – Adam, key
account manager
Annie, service- och supportchef, beskriver Visual Art som en glad och positiv arbetsplats med
mycket aktiviteter för att underhålla stämningen, exempelvis den gemensamma frukosten
varje måndag. Hon menar också att själva lokalen, som det läggs mycket fokus på att den ska
vara trivsam, är en bidragande faktor till den positiva stämningen. Hon beskriver Visual Art
ur dessa aspekter som en väldigt generös arbetsgivare som månar om medarbetarna och att
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hon verkligen trivs och tycker arbetsplatsen är underbar. Detta går i linje med Dabirian et al.
(2017) beskrivning av arbetsgivarens värdeerbjudande till sina medarbetare.
”Om någon skulle fråga mig om jag är stolt över att jobba här så är jag det. Jag är stolt över
att säga att jag jobbar här. Det tror jag är viktigt att känna!” – Annie, service- och
supportchef
Jessica, head of production, anser att Visual Art är en attraktiv arbetsplats för att de har ett
mål om att ha 100 procent nöjda medarbetare. Hon menar att medarbetarna agerar stolta
ambassadörer och att de kan rekommendera Visual Art som arbetsplats till sin omgivning.
Vidare beskriver Jessica att Visual Art aktivt arbetar med att medarbetare ska säga till om det
är något och att ledare alltid har fem minuter över att lyssna. Jessica beskriver att Visual Art
har uttalat att: ”Här ska man trivas, gör man inte det - hojta till”.
”Vi har ett gott rykte bland de som jobbar här och bland deras vänner. Mycket på grund av
att vi dagligen jobbar med att skapa god stämning och förutsättningar” - Jessica, head of
production

4.2.3 ”En enad syn”
Utifrån dessa beskrivningar av ledningsgrupp och medarbetare angående vad som gör Visual
Art till en attraktiv arbetsplats kan vi konstatera att medarbetarna och ledningsgruppen har en
enad syn gällande företagskulturen och företagsvärderingar, vilket Foster et al. (2010) menar
är en förutsättning för att arbetsgivarvarumärket ska vara starkt.
Om ett företag har ett starkt arbetsgivarvarumärke med stolta medarbetare kommer företagets
personalomsättning vara låg (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Visual Art har en låg
personalomsättning. Peter, vice VD, bekräftar att det endast var en person som slutade förra
året. Utifrån det Berthon, Ewing och Hah (2005) indikerar det starka arbetsgivarvarumärket
som Visual Art vara en bidragande faktor till den låga personalomsättningen.
4.2.4 Att utveckla och underhålla arbetsgivarvarumärket
Jessica, head of production, menar att Visual Art inte har formaliserade processer – att det
inte finns ett ”arbetsdokument” på servern som beskriver hur de jobbar med sitt
arbetsgivarvarumärke. Vidare hävdar Jessica att de dock jobbar aktivt med employer branding
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genom det ledarskap vi har här. Visual Arts avsaknad av formaliserade processer bekräftar
Botha et al. (2011) teori om att företag tenderar att vara ineffektiva i att utveckla och
underhålla sitt arbetsgivarvarumärke.
Botha et al. (2011) beskriver i sin modell fem perspektiv som ska förutsäga, locka och behålla
talangfulla medarbetare. Nedan redogörs Visual styrkor och utmaningar baserat på dessa fem
perspektiv i syfte att utveckla och underhålla det redan starka arbetsgivarvarumärket.

4.2.4.1  Personalens  behov  
Medarbetarna på Visual Art beskrev olika personliga behov som gjorde att de började arbeta
på företaget, deras beskrivningar går i linje med Botha et al. (2011) beskrivning av varför
människor lockas till en arbetsplats. Trots att dessa behov skiljde sig åt upplevde samtliga att
Visual Art tillfredsställer deras behov. Både Peter, Johanna och Hoss som ingår i
ledningsgruppen på Visual art beskriver vikten av att ha tilltro till medarbetarna och ständigt
låta de utvecklas.
”Jag brinner väldigt mycket för medarbetarna” – Peter

4.2.4.2  Arbetsgivarens  erbjudande  till  medarbetarna  och  personalstrategi
I detta stycke väljer vi att koppla samman perspektiven: arbetsgivarens erbjudande till
medarbetarna och personalstrategi då analysen av dessa samverkar med varandra
Då Visual Art saknar en struktur gällande deras arbetsgivarvarumärke menar bland annat
Johanna, CFO, att det är svårt att sätta fingret på vad som gör Visual Art
arbetsgivarvarumärke starkt och vad de erbjuder till befintliga och potentiella medarbetare.
Baserat på det Johanna berättar finns det inte en entydig definition av vad Visual Art unika
erbjudande (Botha et al., 2011) är till medarbetarna, samt vilket önskat framtida tillstånd
Visual Art har för sitt arbetsgivarvarumärke. I och med målet att ha 100 procent nöjda
medarbetare 2022 menar Johanna att det behövs ett strukturerat arbetssätt och en plan för att
uppnå målet. Detta går i linje med Botha et al. (2011) beskrivning av en personalstrategi.
Botha et al. (2011) menar att det krävs en personalstrategi för att kunna leverera de löften
arbetsgivaren har gentemot sina medarbetare. Om ett strukturerat arbetssätt och en plan
gällande hur Visual Art ska nå 100 procent nöjda medarbetare etableras blir det lättare att
definiera vad företagets unika erbjudande (Botha et al., 2011) är till befintliga och potentiella
medarbetare. Idag saknar de en gemensam beskrivning av vad Visual Art erbjuder en
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potentiell medarbetare och i samband med att definiera vad Visual Art erbjuder som
arbetsgivare är det lättare att locka fler talanger till företaget. Ett tecken på att detta är att
medarbetarna många av de intervjuade medarbetarna inte riktigt visste vad Visual Art erbjöd
som arbetsplats förrän de fysiskt träffade företaget.
Utifrån de intervjuer som genomförts anser vi att Visual Arts erbjudande till befintliga och
potentiella medarbetare är att det är en lärande och glad arbetsplats där man sätter mycket
tilltro till medarbetarna och ser till deras personliga egenskaper i deras uppgifter. Visual Art
är en arbetsplats som ger utrymme för att uttrycka sina åsikter och anser att varje medarbetare
ska känna sig sedda. De arbetar också mycket utifrån ”frihet under ansvar” och lägger stor
vikt vid att det ska kul vara på jobbet och att man ska vilja vara där länge. Utifrån de
beskrivningar av såväl medarbetarnas och ledningsgruppens är personalstrategin framförallt
anpassad efter företagskulturen, vilket går i linje med Botha et al. (2011) beskrivning av vad
personalstrategin ska anpassas efter.
”Vi ska visa att vi är ett företag som anser att det ska var kul att gå till jobbet, det är liksom
nummer ett! Du ska också utvecklas här och du ska samtidigt också leverera!”- Peter

4.2.4.3  Ett  företags  varumärkesportfölj  
Johanna, CFO, menar att både gentemot medarbetare och kunder är Visual Art snabbrörliga
och flexibla. Hoss, affärsområdeschef, beskriver att Visual Art är öppna som bolag både för
kunder och medarbetare. Han menar att Visual Art ser möjligheter istället för problem och att
de alltid utgår från medarbetarnas styrkor för att se hur dessa kan styrka dem som bolag.
Utifrån Johanna och Hoss ovanstående beskrivningar kan Visual Art skapa ett bra
anställningserbjudande, eftersom att arbetsgivarvarumärket går i linje med företagets
varumärke (Botha et al., 2011). Det Visual Art erbjuder sina medarbetare överensstämmer
med utfallet av medarbetarnas arbete.
”Om vi vill att alla medarbetare ska bry sig om det vi gör till våra kunder, där alla detaljerna
ska sitta på plats då måste ju vi som ledare visa att vi bryr oss om medarbetarna.”- Peter

4.2.4.4  Kommunikation  
Kommunikationen är det många av ledningsgruppen och medarbetarna beskrev som Visual
Art utmaning gällande deras arbetsgivarvarumärke. Detta stärker det Botha et al. (2011)
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hävdar; att kommunikationen är den viktigaste faktorn men även den största utmaningen. Det
finns en stolthet och glädje på arbetsplatsen men den interna kommunikationen kan bli bättre.

4.3 Kopplingen mellan ett företags varumärke, interna varumärke och
arbetsgivarvarumärke.
Enligt Foster et al. (2010) ramverk finns en samverkan mellan ett företags varumärke, interna
varumärke och arbetsgivarvarumärke. Enligt ramverket kan det interna varumärket och
arbetsgivarvarumärket ta stöd från varandra och tillsammans bidra till ett framgångsrikt
varumärke. Enligt många av de intervjuade finns en tydlig bild och process för hur Visual Art
varumärke presenteras ut mot kund, detta väljer vi att tolka som företagets varumärke (Keller,
1993).
”Vi jobbar med digital platsbaserad kommunikation som driver av våra kunders affärer” –
Peter, vice VD
Däremot beskriver en del av de intervjuade att den interna delen hamnat lite åt sidan då
företagets främsta fokus de senaste åren har varit tillväxt. De intervjuade menar att Visual Art
inte aktivt arbetat med deras arbetsgivarvarumärke men i och med att ett av deras företagsmål
är att ha 100 procent nöjda medarbetare finns ett tydligt fokus på hur medarbetarna uppfattar
dem som arbetsgivare.
”Vi är ju ett företag som man kan vara stolt över att jobba på och där vill jag bygga ännu
mer på att vi ska synas mer som bolag.” – Peter, vice VD
Eftersom Visual Art växer snabbt är det viktigt att företaget bibehåller den kompetens
medarbetarna besitter samt rekryterar nya medarbetare i takt med att de växer. Foster et al.
(2010) menar att viktiga faktorer för att bygga ett internt varumärke är just rekrytering och
bibehållande av befintliga medarbetare, vilket också är de främsta faktorerna inom ett företags
arbetsgivarvarumärke. Visual Art beskriver medarbetarna som deras främsta resurs vilket går
i linje med Foster et al. (2010) teori om att ett integrerat internt varumärke samt ett starkt
arbetsgivarvarumärke i synnerhet är viktigt för företag där medarbetarna har en avgörande roll
när det kommer till att representera ett företags varumärke. Foster et al. (2010) beskriver att
det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket ska stödja företagets varumärkeslöften från
olika perspektiv, det interna perspektivet och externa intressenter. Sett till de två perspektiven
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Foster et al. (2010) beskriver kan Visual Art stärka sitt interna varumärke genom att fortsätta
engagera medarbetarna samt etablera en struktur för hur information sprids och en plattform
för utvärdering och feedback. Då företaget växer och därmed är i behov av nya medarbetare
är rekrytering en viktig del, genom att dra nytta av den glädje och stolthet som idag utgör
företagets arbetsgivarvarumärke kan nya talanger lockas att söka sig till företaget. De
intervjuade förmedlar en gemensam bild av vad det är som gör Visual Art till en attraktiv
arbetsplats, däremot kan företaget förtydliga detta i exempelvis sina platsannonser. Detta för
att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare.
Med stöd från intervjuerna och Foster et al. (2010) modell har Visual Art ett etablerat
varumärke och delar av ett internt- och arbetsgivarvarumärke. Om Visual Art underhåller och
utvecklar sitt interna- och arbetsgivarvarumärke baserat på den stolthet medarbetarna
beskriver samt företagets ledord kommer företagets varumärke att stärkas. Detta är något som
enligt Peter ligger rätt i tiden då företaget växer snabbt och vill fortsätta växa. Företagsmålen
gällande 100 procent nöjda medarbetare och 30 procent ökning i omsättning varje år är
tydliga och något hela organisationen är införstådda med. Däremot krävs det strategier för hur
feedback och utvärdering ska ske samt att företaget har en styrka de måste underhålla och
utveckla, nämligen den enorma glädjen såväl ledningsgruppen som medarbetare beskriver.
”Kontentan av det vi gör kännetecknas av våra ledord, att vi ska känna glädje i det vi gör
eller att vi ska göra det bästa vi kan genom att skapa kunskap, att vi är passionerade mot
våra kunder” - Hoss, affärsområdeschef
”Vågar tro på framtiden, våga tro på varandra och att vi måste göra det tillsammans, alla
måste med!” – Peter, vice VD

5. Slutsats
Studiens resultat visar på att snabbväxande företag har en utmaning att få alla medarbetare
engagerade och införstådda i organisationen samtidigt som en hållbar och långsiktig tillväxt
ska uppnås. Den ökade förståelsen studiens resultat bidragit till är även att snabbväxande
företags primära fokus indikerar på att vara just tillväxt och att strategier för det interna
varumärket och arbetsgivarvarumärket kan bli lidande. Information och kommunikation är två
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faktorer som är av stor betydelse för det interna varumärket men som tenderar att bli lidande
när ett företag växer snabbt. Om en gemensam värdegrund i form av ett internt varumärke inte
är etablerad kan det påverka arbetsgivarmärket negativt. Studien har bidragit till insikt om hur
det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket kan samverka med varandra i syfte att
stärka företagets varumärke. Den samverkan vi ser är att både det interna varumärket och
arbetsgivarvarumärket fokuserar på att engagera medarbetarna, däremot fokuserar det interna
varumärket endast på de befintliga medarbetarna medan arbetsgivarvarumärket även tar
hänsyn till de potentiella medarbetarna. Genom att förbättra informationen och
kommunikationen i syfte att stärka det interna varumärket kommer medarbetarnas förståelse
och engagemang för sin arbetsplats öka vilket i sin tur leder till att arbetsgivarvarumärket
stärks. Studien visar att en samverkan av det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket i
syfte att stärka företagets varumärke måste omfatta etablering av strategier för att skapa ett
internt varumärke vilket är en förutsättning för att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Befintliga medarbetare som känner delaktighet, engagemang och är införstådda med det
interna varumärket kommer bli lojala och stolta till sin arbetsplats och arbetsgivarvarumärket
blir stärkt. I synnerhet för tjänsteföretag där medarbetarna är den främsta resursen kan även
företagets varumärke stärkas om medarbetarna känner sig stolta och lojala mot sitt företag
samt förmedlar samma känsla till företagets kunder.
Sammanfattningsvis kan ett företag inte endast fokusera på tillväxt i sina strategier utan måste
även ta hänsyn till de interna frågorna och hur de uppfattas som arbetsgivare. Detta kan
uppnås genom att underhålla och utveckla det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket i
syfte att uppnå en hållbar och långsiktig tillväxt där de interna frågorna inte blir lidande.

6. Avslutande diskussion
Efter genomförd studie är vår uppfattning att en stor faktor till snabbväxande företags
framgång kan vara att de inte fokuserar på strategier utan istället vågar gå på en magkänsla
samt en stark tro på individernas driv i organisationen. Detta kan däremot påverka företag
negativt i förlängningen då företags interna delar blir lidande. Utmaningen som vi ser, baserat
på studiens analys, är att engagera medarbetarna samtidigt som tillväxttakten bibehålls. De
åsikter medarbetarna delade med sig av under intervjuerna visar på att ett mer strukturerat
arbetssätt gällande hur information sprids och kommunikation genomförs efterfrågas. Därmed
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kan information och kommunikation ses som de faktorer med störst betydelse för hur företags
interna varumärke och arbetsgivarvarumärke upplevs av de befintliga medarbetarna.
Ytterligare en insikt vi fått efter genomförd studie är att trots företaget vi studerat inte aktivt
arbetat med strategier gällande deras interna varumärke samt arbetsgivarvarumärke har
företaget delar av ett internt varumärke, i form av ledord samt att medarbetarna känner en
stolthet för sin arbetsgivare. Detta visar på att trots företaget inte aktivt arbetat med dessa två
områden så har de ett starkt arbetsgivarvarumärke men att det interna varumärket kan bli
tydligare. Vi anser att företaget kan dra stor nytta av deras arbetsgivarvarumärke och att de
har stor möjlighet att göra det ännu starkare, vilket enbart skulle vara till deras fördel då
företaget växer så pass snabbt och behovet av flera medarbetare växer. Då Foster et al. (2010)
menar att arbetsgivarvarumärket inte enbart kan styras av ledningen utan av medarbetarna
samt potentiella medarbetare gäller det att Visual Art drar nytta av den stolthet medarbetarna
idag känner för sin arbetsplats. För att kunna göra detta tror vi att företaget måste definiera sitt
interna varumärke tydligare samt att en struktur för kommunikation, vilket är deras utmaning,
samt fortsätta engagera medarbetarna i detta arbete. Om strategier gällande den interna
kommunikationen

inte

används

finns

en

risk

för

att

Visual

Art

idag

starka

arbetsgivarvarumärke kan försämras.
Hos Visual Art har vi sett att det finns en gemensam värdegrund som tenderar att utgå från de
givna ledorden som är satta. Men i och med att kommunikationen och informationen stundtals
kan vara bristfällig behöver dessa delar förbättras, framförallt för ett arbetssätt hur
värdegrunden ska förmedlas. Detta är extra viktigt då företaget växer så pass snabbt och
många nya medarbetare tillkommer. För att integrera de nya rekryteringarna samt behålla den
”familjära” känslan anser vi att ett on-boarding-program för nyanställda bör etableras, något
som även de intervjuade belyste. Detta program kan exempelvis innehålla en historia om
Visual Art som mynnar ut i de ledord företaget har. Detta för att öka medvetenheten hos de
nya samt göra dem insatta i verksamhetens historia. Baserat på företagets ledord samt de
intervjuades åsikter och känslor anser vi att Visual Art interna varumärke är – ett företag som
tillsammans (Together) drivs (Passionate) av att utveckla sina medarbetare och kunder
(Knowledge). En lärande organisation som har en stark tilltro till individen (Believe) och som
värdesätter glädje, det ska alltid vara kul att gå till jobbet (Happiness).
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Vår definition av Visual Art interna varumärke anser vi är något Visual Art kan använda i sitt
fortsatta arbete med såväl det interna varumärket som deras arbetsgivarvarumärke.
Då många av de intervjuade upplever att de ibland saknar att få ta del av information anser vi
att en plattform där information kan spridas vore bra för företaget. Detta för att nå ut med
information kontinuerligt, öka delaktigheten samt dra nytta av ledorden och förstärka dess
innebörd. Företaget växer, medarbetarna blir fler och uppdragen ökar - plattformen skulle
därmed fungera som en ett bra verktyg.
En insikt vi kommit till under studien efter att ha fått en förståelse för Visual Arts
organisation är att det finns en utmaning inom branschen som handlar om komplexiteten inom
B2B-tjänster. Det Visual Art erbjuder sina kunder är tjänster som oftast kräver att kunden är
delaktig i utformandet av tjänsten, med andra ord handlar det om högengagemangstjänster.
Däremot är målet för Visual Art och deras kund att nå ut med kundens erbjudande till den
slutgiltiga konsumenten där för den slutgiltiga konsumenten handlar om lågengagemang för
att ta till sig erbjudandet.

Vi tror att detta är en ständig utmaning för Visual Art, att

tillsammans med deras kunder skapa det mest optimala utformandet på deras skyltar för att nå
ut till den slutgiltiga konsumenten. Men vi tror också att en stor del av framgångarna för
Visual Art är det är duktiga på detta utformande i samverkan med deras kunder. Vi tror också
att för att kunna utforma dessa bra erbjudanden till den slutgiltiga konsumenten i samverkan
med Visual Arts kunder handlar om att Visual Art har stolta medarbetare som är så pass
engagerade i deras arbetsuppgifter. Utan Visual Art stolta och engagerade medarbetare tror
inte vi att erbjudandet till slutkonsumenten hade blivit lika slagkraftig. Om erbjudandet till
den slutgiltiga kunden uppnår önskad effekt kan såväl Visual Arts som kundens varumärke
stärkas.
Sammanfattningsvis tror vi att en av de främsta orsakerna till att Visual Art har växt så pass
mycket är känslan som företaget förmedlar, inte bara internt utan även externt till sina kunder.
Det vill säga att deras arbetsgivarvarumärke och det interna varumärket avspeglar det
varumärkeslöfte företaget har gentemot sina kunder. Detta anser vi är något som fler företag
kan ta i beaktning. Känslan ett företag har inom organisationen även påverkar hur de
uppfattas externt av kunder och andra intressenter.
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6.1 Kritik mot studien
Då de tre varumärkesbegreppen (ett företags varumärke, interna varumärke och
arbetsgivarvarumärke) denna studie fokuserat på är väldigt snarlika har en utmaning varit att
på ett tydligt sätt skilja dem åt. Tidigare studier har behandlat dessa begrepp enskilt och inte
fokuserat på hur de samverkar med varandra och därav väcktes ett intresse av att kombinera
dessa begrepp i vår studie. I efterhand anser vi att en djupare förståelse för ämnet hade kunnat
uppnås om den insamlade data baserats på en kombination av semistrukturerade intervjuer
med utvalda respondenter och enkäter som hela företaget kunnat besvara. En
generaliserbarhet i en kvalitativ studie är svår att uppnå men genom att skicka ut enkäter till
samtliga medarbetare på Visual Art hade det kunna ge en bredare bild och högre förståelse för
studiens syfte.

6.2 Förslag för vidare forskning
Med facit i hand kan vi säga att den interna kommunikationen har stor betydelse för såväl det
interna varumärket som ett företags arbetsgivarvarumärke. Ett förslag på vidare forskning
skulle därför vara att undersöka hur den interna kommunikationen kan påverka ett företags
interna varumärke och arbetsgivarvarumärke. Detta för att ge en mer djupgående förståelse
för hur dessa två begrepp samverkar med varandra samt belysa hur stor betydelse den interna
kommunikationen har för ett företags varumärke. Då denna studie fokuserade på ett
snabbväxande företag med låg personalomsättning skulle det även vara intressant att applicera
dessa teorier på ett företag med hög personalomsättning. Då med ett fokus på att undersöka på
vilket sätt det interna varumärket och arbetsgivarvarumärket påverkar den höga
personalomsättningen. Känslan vi fått efter genomför studie är att ett företags
arbetsgivarvarumärke kommer få allt större betydelse och därmed något som fler branscher
kan ta i beaktning och ett intressant område att studera närmare.
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Bilaga 1 – Intervjuguide medarbetare
Beskriv din roll på Visual Art.
Beskriv Visual Art med fyra ord?
Vad står Visual Art för i dina ögon?

Tema 1: Interna varumärket
Vilka är Visual Arts ledord?
Hur väl tycker du att ledorden kommuniceras till er i personalen?
Hur förankrade är ledorden och kan du identifiera dig med dem?
Vilka utmaningar tror du finns för att det interna varumärket ska vara förankrat hos alla i
personalen?
Hur upplever du den interna kommunikationen på Visual Art?
Vad tycker du skulle kunna bli bättre på Visual Art?

Tema 2: Arbetsgivarvarumärke
Vad fick dig att börja jobba för Visual Art?
Har Visual Art levt upp till de förväntningar som fick dig att börja jobba hos Visual Art?
Vad skiljer Visual Art från andra företag inom branschen?
Vad gör Visual Art attraktivt som arbetsgivare?
Vilka förväntningar har du på Visual Art som arbetsgivare?
Upplever du att Visual Art ger dig erkännande och bekräftelse?
Kompetensutveckling - upplever du att du utvecklas?
Får du som medarbetare vara delaktig i vilka uppdrag du tar dig an/beslutsfattande?

Bilaga 2 - Intervjuguide ledningsgrupp
Beskriv din roll på VA.
Hur skulle du beskriva VA med fyra ord?
VA främsta styrkor
VA främsta utmaningar

Tema 1: Interna varumärket
Vilka är VA ledord?
Känner du att du idag kan identifiera dig med dessa ledord idag?
Hur arbetar ni strategiskt med ledorden?
Hur kommuniceras ledorden internt?
Hur väl anser du att ledorden är integrerade i verksamheten?
Vilka utmaningar anser du finns för att få ett internt varumärke som är förankrat av alla
medarbetare?

Tema 2: Arbetsgivarvarumärket
Hur vill ni bli uppfattade som arbetsgivare?
Vad skulle du säga gör VA till en plats man vill arbeta på? (en attraktiv arbetsgivare?)
Vad skulle du säga är VA “erbjudande” till medarbetare?
Vad skiljer Visual Art från andra företag inom branschen?

