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Problemformulering: Hur arbetar chefer inom IT-branschen för att attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare, sett ur ett employer branding perspektiv, för att öka organisationens attraktionskraft? 

 

Syfte: Att förklara hur chefer inom IT-branschen i Jönköping arbetar strategiskt samt operativt med 

employer branding i praktiken för att öka organisationens attraktionskraft. 

 

Metod: Studien har baserats på tidigare forskning. Således har ett deduktivt angreppssätt antagits och 

ett hermeneutistiskt förhållningssätt genomsyrar den kvalitativa fallstudien. Den valda 

insamlingsmetoden är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

 

Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram utgör följande avsnitt; branding → employer 

branding, employer branding en tre-stegsprocess och employer branding: varför? 

 

Empirisk insamling: Insamlad empiri består av fem semistrukturerade intervjuer med chefer inom IT-

branschen i Jönköping. 

 

Slutsats: Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi kunnat förklara hur chefer inom IT-branschen 

i Jönköping strategiskt samt operativt arbetar med olika aspekter av employer branding för att öka sin 

attraktionskraft.  
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Question: How do managers in the IT sector attract, recruit and retain employees, seen from an 

employer branding perspective, to increase the organisation's attractiveness? 

 

Purpose: To explain how managers in the IT-sector in Jönköping is working strategically and 

operationally with employer branding in practice, to increase the organisation’s attractiveness.  

 

Method: The study has been based on previous research; thus, a deductive approach has been adopted 

and a hermeneutic approach permeates the qualitative case study. The chosen collection method is 

qualitative semi-structured interviews. 

 

Theoretical framework: The study’s theoretical reference frame constitutes of the following sections; 

branding → employer branding, employer branding as a three-step process and employer branding: 

why? 

 

Empirical framework: Collected empirical data consists of five semi structured interviews with leaders 

within the IT sector in Jönköping. 

 

Conclusion: Based on the study's purpose and research questions, we have been able to explain how 

managers in the IT sector in Jönköping work strategic and operative with various aspects of employer 

branding in order to increase their attractiveness. 
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1. Inledning 

 

I det inledande avsnittet ges en beskrivning av den rådande digitaliseringen i Sverige och i Jönköping, 

där yrken inom IT- och den digitala sektorn har en stark tillväxtkraft. Tillväxten kräver att 

organisationer arbetar både strategiskt och operativt för att behålla sina kompetenser inom 

verksamheten samt att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Employer branding kan vara ett 

sätt för organisationer att behålla sin konkurrenskraft och sina kompetenser. Vår studies syfte ämnar 

förklara hur chefer inom IT-branschen i Jönköping arbetar strategiskt samt operativt med employer 

branding i praktiken för att öka organisationens attraktionskraft.  

 

 

1.1 Digitaliseringen, kompetensbristen och IT-sektorn i Jönköping 

Ekonomin i Sverige och Europa genomgår en industriell revolution vad gäller den digitalisering som 

råder (Svenskt näringsliv, 2016). Digitaliseringen som pågår har lett till att den branschen med generellt 

starkast tillväxtkraft är den inom den digitala sektorn (IT & Telekomföretagen, 2017). De allra flesta 

företag och organisationer i Sverige, inom alla branscher, använder sig idag av samt utvecklar 

digitalisering på ett eller annat sätt (Arbetsförmedlingen, 2018). Svenskt Näringsliv (2016) presenterar 

att Sverige är ett av de länder som på global nivå rankas högt vad gäller IT-användningen i näringslivet, 

vilket innebär att det finns en hög efterfrågan på personer med IT-kompetens i landet 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Generellt sett bidrar digitaliseringen till ett effektiviserat arbetssätt vilket 

är en stor konkurrensfördel (Vinnova Rapport, 2018). Det kan alltså vara avgörande för organisationers 

överlevnad att hänga med i den digitala tillväxten. Undersökningar över de närmsta fem åren visar att 

den digitala utvecklingen kommer att fortsätta öka i landet och likaså behovet av kompetens inom 

området (Arbetsförmedlingen, 2018). Trots att antalet personer som utbildar sig inom sektorn har blivit 

fler (Arbetsförmedlingen, 2018) visar Arbetsförmedlingens undersökning (2018) att efterfrågan på 

kompetensen kommer att överstiga tillgången de närmaste åren. År 2022 beräknas det i Sverige vara ett 

underskott på omkring 70 000 personer med IT- eller digital kompetens (IT & Telekomföretagen, 2017). 

Detta leder till att det skapas en hård konkurrens om kompetensen mellan organisationer på 

arbetsmarknaden. Jönköping är ett av alla områden i Sverige som uppger att det finns stora 

rekryteringssvårigheter kopplat till IT-kompetens och att det är en hög brist på arbetstagare inom denna 

sektorn (Arbetsförmedlingen, 2018). Trots detta uppger en Google-sökning på IT- bolag i Jönköping att 

företag som specialiserar sig inom IT uppgår till 170 stycken. I Jönköping innebär det att inom en 

bransch där tillgången på kompetens är låg finns det 170 bolag vars affär bygger på att vara specialister 

inom området och som konkurrerar, inte bara med varandra utan med samtliga organisationer, om 

arbetskraften (Google, 21 mars 2019). Det blir således högst väsentligt för företag att utforma ett starkt 

varumärke, som utmärker dem från deras konkurrenter på arbetsmarknaden om de skall lyckas fortleva 

i branschen (Parment, Dyhre, & Lutz, 2017). 

 

1.2 Employer branding - att attrahera, rekrytera och behålla kompetensen 

Ett varumärke representerar ett företag, en produkt eller en tjänst och definieras enligt Kotler (1997, s. 

819) som:  
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” A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these, intended to identify the 

goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 

competitors.” 

 

Ett starkt varumärke kännetecknas således av att vara slagkraftigt, egenartat, lätt att minnas och något 

som sticker ut från mängden (Parment et al., 2017). Att bygga ett trovärdigt och slagkraftigt varumärke 

är grunden för att locka till sig potentiella kunder men även att behålla sina befintliga intressenter 

(Parment et al., 2017). En stark organisationsidentitet har kommit att bli en förutsättning för att skapa 

ett hållbart varumärke och medarbetarnas förbehållslösa åsikter och berättelser kring organisationen 

spelar en avgörande roll i varumärkets styrka (Rampl & Kenning, 2014; Drury, 2016; Parment et al., 

2017). Det har av denna anledning blivit högst väsentligt för företag att arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla, inte bara kunder utan också medarbetare 

(Anselmsson, Bondesson, & Melin, 2016). Arbetsmarknaden i Sverige har under det senaste decenniet 

gått från att vara arbetsgivarens marknad till att bli arbetstagarens marknad (Drury, 2016). 

Världsekonomin går från att ha en bristvara på fysiskt kapital till att den stora bristvaran är det humana 

kapitalet i form av kompetenta och kvalificerade experter (IT & Telekomföretagen, 2017). För att sticka 

ut på den konkurrenskraftiga arbetsmarknaden krävs det att organisationer använder sig av strategier för 

att lyckas attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & 

Davidsson, 2011). Ett sätt att göra detta på kan vara genom employer branding. Begreppet employer 

branding har sedan dess uppkomst på slutet av nittiotalet (Ambler & Barrow, 1996) kommit att bli ett 

hett fenomen. Antalet träffar vid en Google-sökning på begreppet uppgår till 146 miljoner (Google, 21 

mars 2019) vilket är en massiv ökning med cirka 145,9 miljoner träffar sedan år 2004 (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Begreppet har gått från att vara ett buzzword som främst används i rekryteringssyfte till 

att få fäste i organisationers inre kärna i det strategiska arbetet (Parment et al., 2017).  

 

1.3 Kompetensbristen inom IT-sektorn; en av vår tids största utmaningar 

IT och Telekomföretagen (2017, s. 3) redogör i sin artikel följande citat: 

 

“(…) det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ännu ligger framför oss och att behovet av 

kompetens på̊ området ökar exponentiellt, gör kompetensbristen inom IT-sektorn/den digitala sektorn 

till en av vår tids största utmaningar. “ 

 

I denna tid när det råder stor brist på kompetens inom den digitala sektorn uppkom ett intresse av att 

undersöka hur företag inom IT-branschen i Jönköping lyckas attrahera, rekrytera och behålla kompetens 

som är så pass efterfrågad inom samtliga branscher landet runt. Sett till att attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare återfinns employer branding som begrepp i alla tre aspekter (Nilsson et al., 2011). 

Rampl och Kenning (2014) motiverar att de sett en ökning i behovet av att byta arbetsplats mer frekvent 

varpå risken att förlora betydelsefull kompetens till ett konkurrerande företag ökar. Således kan 

employer branding spela en avgörande roll vad gäller en verksamhets framgång i att attrahera, rekrytera 

och behålla kompetens. Employer branding syftar till att öka ett företags attraktionskraft och har enligt 

tidigare studier visat sig göra det om det görs på rätt sätt (Parment et al., 2017). Enligt Parment et al. 

(2017) ska ett employer brand vara integrerat med hela organisationens varumärke och skall representera 

en sanningsenlig bild över hur en anställning på företaget ser ut. Det finns en tendens bland arbetsgivare 

att slänga sig med begreppet employer branding främst i rekryteringssyfte för att uppvisa en attraktiv 

bild men att skapa sig ett attraktivt arbetsgivarvarumärke sträcker sig bortom enbart extern 

kommunikation (Rampl & Kenning, 2014; Parment et al., 2017). Employer branding ska vara förankrat 

i hela verksamheten för att få genomslag (Parment et al., 2017). Detta innebär att verksamheter måste 
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ha en strategisk plan för sitt employer brand för att försäkra sig om att det operativa arbetet i den dagliga 

verksamheten präglas av varumärket (Parment et al., 2017). Arbetet med employer branding måste 

således börja på en hög strategisk nivå då arbetsgivarvarumärket bygger på företagets värderingar, 

organisationskultur och struktur (Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008; Parment et al., 

2017). Följaktligen måste dessa delar kommuniceras ut externt så att de potentiella medarbetare som 

organisationen eftersöker attraheras av att söka sig dit (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett problem som har 

identifierats är det faktum att vad som utgör en attraktionskraft hos ett företag är komplext. En 

attraktionskraft till en organisation kan för en individ vara en sak men för en annan individ kan det vara 

något helt annat. Vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare är således högst individuellt (Sengupta, 

Bamel, & Singh, 2015). Tidigare forskning presenterar sju värdeskapande faktorer som i litteraturen 

definieras som employee value propositions (Dabirian, Kietzmann, & Diba, 2017). Dessa sju faktorer 

sägs påverka hur attraktiv nuvarande och potentiella medarbetare upplever arbetsgivare (Dabirian et al., 

2017). Således står verksamheter inför den stora utmaningen att uppfylla dessa faktorer genom att 

strategiskt och operativt efterleva dem internt samt belysa dem externt i hopp om att attrahera, rekrytera 

och behålla rätt medarbetare som delar företagets värderingar (Barrow & Mosley, 2005). 

 

1.4 Employer branding ur ett arbetsgivarperspektiv 

Employer branding är som ovan diskuterat ett oerhört komplext begrepp och en verksamhet bör arbeta 

aktivt med företagets värderingar, extern branding och inte minst den interna brandingen för att lyckas 

få ett genomslag på den konkurrenskraftiga marknaden. Att bli en attraktiv arbetsgivare kan således ses 

som lättare sagt än gjort. För även om de flesta arbetsgivare idag är väl medvetna om att en måste vara 

attraktiv för att attrahera och behålla sina medarbetare så är förståelsen för hur detta skall göras 

strategiskt och operativt till synes ett outforskat område inom IT-branschen i Jönköping. Hur går 

organisationer tillväga för att differentiera sig från sina konkurrenter på arbetsmarknaden? Hur belyser 

dem de organisatoriska aspekterna, den externa marknadsföringen av sig själva som arbetsgivare samt 

hur ser det operativa arbetet ut internt? Tidigare forskning presenterar att employer branding inom IT-

branschen i Sverige främst har studerats ur ett arbetstagarperspektiv (Eriksson & Karlsson, 2018). Vi 

har identifierat ett forskningsgap gällande hur organisationer ur ett arbetsgivarperspektiv arbetar 

strategiskt och operativt med employer branding inom IT-branschen i Jönköping för att öka 

organisationens attraktionskraft. Vi har således för avsikt att förklara detta fenomen i vår studie. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur chefer inom IT-branschen i Jönköping arbetar strategiskt 

samt operativt med employer branding i praktiken för att öka organisationens attraktionskraft.  

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas i denna uppsats: 

 

i. Hur arbetar chefer inom IT-branschen i Jönköping för att attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare? 

 

ii. Hur arbetar chefer inom IT-branschen i Jönköping för att öka företagets attraktionskraft? 
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2. Metodologi 

 

Kapitlet ämnar beskriva studiens vetenskapliga förhållningssätt, roll av teori, val av 

undersökningsdesign samt typ av studie. Vårt syfte ”(...) att förklara hur chefer inom IT-branschen i 

Jönköping arbetar strategiskt samt operativt med employer branding i praktiken för att öka 

organisationens attraktionskraft”, tillsammans med våra frågeställningar ligger till grund för de val 

som gjorts, där det hermeneutistiska förhållningssättet genomsyrar studien. Vår studie är en kvalitativ 

fallstudie med en deduktiv ansats och dessa val beskrivs ingående i detta avsnitt.  

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Hermeneutik 

Inför en studie skall forskaren tillämpa ett specifikt förhållningssätt som ska skildra dennes syn på 

verkligheten och fungera som ett filosofiskt ramverk som styr konstruktionen av den vetenskapliga 

forskningen (Jacobsen, 2002). Inför denna studie ställde vi två olika förhållningssätt i relation till 

varandra för att kunna göra en bedömning om vilket sätt som gick i linje med det valda syftet och vår 

syn på verkligheten; positivistiskt och hermeneutiskt.  Ett positivistiskt förhållningssätt lämpar sig i 

studier med avsikt att generalisera för att kunna redogöra för säker kunskap och förhåller sig till 

lagmässigheter samt empirisk insamling av kvantitativ typ (Jacobsen, 2002). Då syftet är av förklarande 

karaktär är vi benägna om att kunna skildra sambandet mellan två variabler inom den sociala kontext 

där det nyttjas och vårt intresse ligger inte i att generalisera eller objektifiera begreppet utan snarare att 

redogöra för individuella tolkningar. Därmed har studien antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt då 

detta ramverk möjliggör att kunna studera sambandet mellan employer branding och attraktionskraft 

genom att beakta alla olika aspekter som framgår utifrån individuella tolkningar (Jacobsen, 2002; 

Bryman & Bell, 2017). Vi kommer genom detta förhållningssätt kunna studera och lägga fokus på 

förklaring samt förståelse av företeelsen på individnivå (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.2 Roll av teori: Deduktiv  

Inom metodologin finns det i huvudsak två stora angreppssätt gällande en studies roll av teori och dessa 

två är deduktion och induktion (Jacobsen, 2002; Blomkvist, Hallin, & Lindell, 2018). I ett induktivt 

förhållningssätt ligger empirin till grund för teorin och syftet med detta förhållningssätt är att insamling 

av empirin skall ske helt utan begränsningar från teoretiska ställningstaganden (Jacobsen, 2002). Det 

deduktiva förhållningssättet är motsatsen till den induktiva ansatsen och i detta förhållningssätt är det 

den teoretiska referensramen som istället ligger till grund för den insamlade empirin (Blomkvist et al., 

2018). Tidigare forskning får således visa vägen i empiriinsamlingsprocessen (Blomkvist et al., 2018). 

Det deduktiva angreppssättet går följaktligen i linje med vår studies syfte, där sambandet mellan chefers 

arbetssätt med employer branding och ett företags attraktionskraft skall förklaras. Då syftet utgår ifrån 

ett begrepp är det således relevant att som forskare samla in teoretisk kunskap kring begreppet inför 

studien (Blomkvist et al., 2018). Detta för att möjliggöra en tydlig referensram att använda sig av i den 

empiriska insamlingen (Blomkvist et al., 2018). Vår studie baseras på tidigare forskning kring de olika 

aspekterna av begreppet employer branding och teorierna ligger sedan till grund för den 

empiriinsamling, baserat på vårt syfte, som skall förklaras. 
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Det finns en del invändningar och kritik emot det deduktiva angreppssättet, där kritiken som framförs 

främst handlar om att angreppssättet inte förespråkar en öppenhet som anses viktig inom forskningen 

(Jacobsen, 2002). Det påstås att forskning med ett deduktivt angreppssätt tenderar att få resultat som 

speglar forskarens förväntningar och inte det faktiska resultatet då forskarna sägs leta efter den empiri 

som bekräftar hypoteserna (Jacobsen, 2002) I studien har vi utgått från ett hermeneutistiskt 

förhållningssätt som har genomsyrat alla de val vi gjort och utifrån ett hermeneutistiskt, tolkande, 

perspektiv är vi måna om att se till individens egna tolkningar av fenomenet employer branding. Vi 

lägger således inte vikt vid att generalisera det resultat som framkommer av studien. Den deduktiva 

ansatsen blir således ett sätt att fylla vårt kunskapsgap inför vår empiriinsamling och inte ett verktyg för 

att generalisera vårt resultat. 

 

2.3 Undersökningsdesign: Fallstudie 

I tidigare litteratur definieras en fallstudie som en undersökningsdesign där endast ett specifikt fall 

studerades (Jacobsen, 2002) Begreppet har på senare tid kommit att innefatta många olika enheter som 

kan begränsas i både tid och rum (Jacobsen, 2002). I vår studie görs avgränsningen till en viss typ av 

bransch, IT-branschen, och vi har således inte valt att rikta in oss på ett specifikt företag likt Bryman 

och Bell (2017) beskriver i sin definition av ett typiskt fall. En annan avgränsning som görs är valet av 

deltagare. Som syftet beskriver har vi valt att rikta in vår studie mot chefer och deras arbetssätt kring 

employer branding. Fallstudien anses vara en lämpad design i de fall då forskare vill få en utökad 

förståelse för en specifik händelse och fallstudier tenderar att ge en detaljrik empiri som speglar 

verklighetens komplexitet (Jacobsen, 2002; Blomkvist et al., 2018). Undersökningsdesignen kan ge 

forskaren möjlighet att upptäcka olika dimensioner av fallet (Blomkvist et al., 2018) och tillsammans 

med studiens hermeneutiska förhållningssätt kan fallets olika dimensioner tolkas av forskarna.  

 

Studien utgår från en intensiv förklarande uppläggning av fallstudien vilket enligt Jacobsen (2002) 

innebär att vi studerar jämförelsen mellan ett eller fåtalet enheter för att kunna urskilja om ett samband 

existerar. I vår studie är fallet sambandet mellan employer branding och en organisations 

attraktionskraft. 

 

2.4 Typ av studie: Kvalitativ 

I studier som rör organisatoriskt beteende argumenterar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) för att 

använda en empirisk insamling av kvalitativ karaktär som följer ett hermeneutiskt förhållningssätt. En 

forskare kan främst välja mellan två olika typer av datainsamlingsmetod: kvantitativ eller kvalitativ 

(Bryman & Bell, 2017). Kvantitativa data är ofta av numerisk form medan kvalitativa data är icke-

numerisk form (Blomkvist et al., 2018). En studie som tillämpar kvantitativ metod brukar ämna för 

studier avsedda att generalisera och redogöra för en kunskapssanning (Bryman & Bell, 2017). Kritik 

brukar riktas mot studier av kvantitativ typ som ska skildra en social verklighet då en sådan metod inte 

beaktar verklighetens komplexitet (Bryman & Bell, 2017). Detta är något vårt hermeneutiska 

förhållningssätt förutsätter varpå vi beslutade att en kvantitativ ansatsmetod inte skulle följa vårt 

filosofiska ramverk. 

 

Vår studies syfte och det hermeneutiska ramverk som denna studie följer förespråkar metoder av 

kvalitativ karaktär. Kritik som kan förekomma mot studier av kvalitativ karaktär är att den anses vara 

för subjektiv och ej generaliserbar (Bryman & Bell, 2017). Men då vårt intresse ligger i att fånga ett 

samband mellan två variabler i en social kontext, genom att se till olika tolkningar på individnivå, lämpar 

sig ändå en sådan metod bäst. Kvalitativa metoder syftar till att generera forskaren mycket och detaljrik 



 6 

empiri genom antingen intervjuer, observationer eller fokusgrupper (Blomkvist et al., 2018), och i och 

med det hermeneutiska förhållningssättet tillåts vi även att kunna tolka respondenternas svar. Blomkvist 

et al. (2018) belyser även att metoder av kvalitativ typ lämpar sig bäst i en fallstudie då denna 

undersökningsdesign kan ge en detaljrik empiri vilket behövs för att kunna förklara det fenomen som 

uppsatsen handlar om. Vårt mål med empiriinsamlingen är att chefer inom IT-branschen fritt ska kunna 

berätta om deras strategiska samt operativa arbete med employer branding i praktiken för att kunna 

studera sambandet mellan arbetssättet och en organisations attraktionskraft. Vi har av denna anledning 

valt en kvalitativ ansatsmetod i studien som tillsammans med vårt deduktiva angreppssätt, vilket medför 

att vi har en god förkunskap på området, kan hjälpa oss att studera och analysera den inkomna empirin.  

 

2.5 Metodologisk modell 

För att redogöra för vår metodologi har vi illustrerat en modell som övergripande visar våra 

metodologiska val. Härigenom klargörs att vårt hermeneutiska förhållningssätt har fungerat som ett 

ramverk för hela studiens upplägg med utgångspunkt ur kärnan till vår studie; syftet. Följaktligen har 

studien antagit en deduktiv ansats varpå vi utgått från kända teorier i vår undersökning av sambandet 

mellan två variabler i en fallstudie som undersökningsdesign. I linje med fallstudien och präglat av det 

hermeneutiska förhållningssättet är ansatsmetoden av kvalitativ typ då detta tillåter en interaktion med 

respondenterna för att kunna bilda oss en förståelse och studera individuella tolkningar. Präglat av den 

deduktiva ansatsen kommer insamlingsmetoden hålla sig nära ämnet.  

 

 
Bild 1. Modell över studiens metodologi (Ahl & Elmeke, 2019).  
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3. Teoretisk referensram 

 

Detta avsnitt ämnar förklara studiens teoretiska bakgrund där begreppet employer branding, dess 

uppkomst, framväxt och betydelse för arbetsmarknaden står i fokus. Studiens syfte avser att förklara hur 

chefer inom IT-branschen i Jönköping arbetar strategiskt samt operativt med employer branding i 

praktiken för att öka organisationens attraktionskraft. Vi har med valet av en deduktiv ansats använt 

oss av tidigare erkänd forskning inom kunskapsområdet för att studera ämnet. Avsnittet utgörs således 

av en vetenskaplig referensram i form av olika företagsekonomiska teorier inom branding och employer 

branding.  

 

 

3.1 Branding → Employer Branding 

Det är inte mer än 23 år sedan som employer branding introducerades i teorin. Ambler och Barrow 

(1996, s. 187) myntade begreppet i sin studie om hur företag implementerar varumärkestekniker i sitt 

HR-arbete för att attrahera, rekrytera och behålla personal och beskriver det som följande:  

 

“the package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 

identified with the employing company". 

 

Kotler (1997) beskriver att ett varumärke i relation till kunder innefattar en säljares löfte att konsekvent 

leverera en specifik uppsättning funktioner, fördelar och tjänster till köparna. Varumärket är avsett för 

att identifiera varor och tjänster kopplade till en specifik säljare och det är varumärket som särskiljer 

säljarna från sina konkurrenter (Kotler, 1997). Ambler och Barrow (1996) motiverar att detsamma skulle 

kunna sägas om arbetsgivarvarumärket, varpå säljaren istället blir arbetsgivaren och kunden blir 

arbetstagaren. Likväl som marknadsföring av ett varumärke kan bidra till lojala kunder bör 

marknadsföringen av ett arbetsgivarvarumärke bidra till lojala medarbetare (Ambler & Barrow, 1996). 

Ambler och Barrow (1996) motiverar således att marknadsförings- och personalarbetet borde gå̊ hand i 

hand. Teorin bekräftas år senare av Parment et al. (2017) som beskriver att begreppet har fört samman 

två funktioner inom en organisation; marknad och HR. Det ligger till marknadsavdelningens intresse att 

externt formulera arbetsgivarvarumärket och till HR-avdelningens intresse att internt arbeta konsekvent 

med att det formulerade varumärket efterlevs inuti organisationen (Parment et al., 2017).  

 

Backhaus och Tikoo (2004) belyser att sedan år 1996 har flertalet företag börjat lägga betydande resurser 

på employer branding och allt vad konceptet innebär vilket indikerar att de finner arbetet lönsamt. 

Begreppet har sedan år 2004 kommit att definieras som en målinriktad och långsiktig strategi för att 

höja medvetenheten hos de anställda, potentiella medarbetare och intressenter i ett företag (Sullivan, 

2004). Employer branding kan även definieras som processen att bygga ett identifierbart och unikt 

arbetsgivarvarumärke, där varumärket differentierar sig från konkurrenterna på arbetsmarknaden 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Rampl och Kenning (2014) beskriver att ett effektivt employer branding-

arbete hjälper organisationen att konkurrera om talangerna på arbetsmarknaden genom att locka till sig 

och behålla begåvad personal och handlar, som definierat av Ambler och Barrow (1996), om att 

attrahera, rekrytera och behålla personal.  
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I teorin benämns begreppet ofta som tudelat bestående av intern employer branding och extern employer 

branding (Backhaus & Tikoo, 2004; Sengupta et al., 2015). Kortfattat är definitionen av dessa två uttryck 

som det låter, internt står för att behålla sina nyckelpersoner kvar i företaget och externt står för att 

rekrytera nya kompetenta medarbetare till organisationen (Sengupta et al., 2015). Vad som i teorin utgör 

ett employer brand kommer följaktligen att presenteras utifrån Backhaus och Tikoos (2004) tre-

stegsmodell.  

 

3.2 Employer branding: en tre-stegsprocess 

I Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell beskrivs de tre stegen värdeskapande, extern employer 

branding och intern employer branding som en process där de tre komponenterna tillsammans kan 

komma att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

 

3.2.1 Värderingar 

Urde (2003) beskriver att kärnvärdena i en organisation måste vara väl etablerade och stabila innan ett 

arbetsgivarvarumärke kan implementeras i verksamheten. Detta motiverar även Backhaus och Tikoo 

(2004) som det inledande steget i deras tre-stegsmodell. Barrow och Mosley (2005) illustrerar att det är 

värderingarna som utgör företagets DNA och som skall prägla allt vad gäller de organisatoriska 

aspekterna. Backhaus och Tikoo (2004) belyser att de centrala delarna i en organisations värdegrund är 

kulturen, visionen, strategierna, policyerna samt de etiska aspekterna och att dessa skall speglas i 

organisationens värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är sedan genom värderingarna som en 

organisation skall locka potentiella medarbetare, kunder och andra intressenter till organisationen 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Kopplingen mellan ett företags värderingar och dess påverkan på arbetssökande studerades redan under 

tidigt nittiotal innan employer branding hade introducerats. Det identifierades redan då att ett företags 

värderingar påverkar vilka och hur många jobbansökningar organisationen får (Judge & Bretz, 1992). 

Judge och Bretz (1992) motiverar att detta beror på att individers personliga värderingar är så pass djupt 

rotade inuti dem att deras intuition om vad som är rätt och fel kommer att avspeglas i deras val av 

arbetsgivare.  

 

Likväl som arbetstagare vill arbeta för ett företag som delar deras värderingar vill företag ha arbetstagare 

som delar organisationens värderingar (O’Neill, 2011; Punjaisri & Wilson, 2011). Employer branding 

handlar således inte enbart om att skapa sig ett attraktivt arbetsgivarvarumärke generellt utan i själva 

verket pekar teorierna på att det handlar om att nå ut till önskvärd målgrupp (Punjaisri & Wilson, 2011). 

Följaktligen kan en organisation ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och få in många ansökningar 

men nå en felaktig målgrupp (Moroko & Uncles, 2008). Det spelar egentligen ingen roll hur många 

ansökningar organisationen lyckas få in om ansökningarna inte lyckats förse organisationen med den 

rätta kompetensen för att göra den konkurrenskraftig på marknaden (O’Neill, 2011). Moroko och Uncles 

(2008) motiverar att denna situation kan lösas genom att strategiskt utveckla sitt kommunikationssätt 

för att nå̊ ut till en önskad målgrupp som delar samma värderingar.  

 

3.2.2 Extern employer branding 

Extern employer branding är det andra aspekten i modellen och här beskrivs hur företagets värderingar 

formuleras och kommuniceras ut externt med avsikt att attrahera och rekrytera potentiella, önskade 

medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är redan uppenbart för de flesta arbetsgivare att upprätthålla 

ett starkt varumärke för intressenterna och konsumenterna men det är minst lika viktigt sett ur ett 
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personalperspektiv (Drury, 2016). Vilka kandidater som attraheras till organisationen är avgörande för 

vilken kvalitet som levereras till kunden (Rampl & Kenning, 2014). Hur ett företag delar och 

kommunicerar sina värderingar externt kan vara avgörande för vilka och hur många arbetssökande 

organisationen lyckas att attrahera (Näppä, Farshid, & Foster, 2014). Backhaus och Tikoo (2004) belyser 

att det är viktigt att extern employer branding hänger ihop med företagets externa marknadsföring 

generellt för att intressenter ska se en helhet i företaget. Employer branding gör det möjligt för företag 

att differentiera sig från andra arbetsgivare som konkurrerar om kompetensen genom att locka till sig 

sökande som delar organisationens värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004; O’Neill, 2011; Rampl & 

Kenning, 2014). Potentiella medarbetare som söker sig till en organisation jämför sina behov, 

personligheter och värderingar till det varumärke som organisationen formulerar utifrån sin avsikt att 

locka till sig dem (Foster, Punjaisri, & Cheng, 2010; Șupeală, 2018). Det ligger således i betraktarens 

öga, de vill säga de potentiella medarbetarnas ögon, att se till vilka egenskaper dem lockas av hos en 

arbetsgivare (Näppä et al., 2014; Sengupta et al., 2015).  

 

Näppä et al., (2014) presenterar att det finns två komponenter som utgör ett företags helhetsbild bland 

arbetssökande och dessa är instrumentella attribut och symboliska föreställningar. Instrumentella 

attribut är egenskaper likt placering och finansiell kompensation medan de symboliska föreställningarna 

avser de mjukare elementen såsom upplevelsen av att ens egna personliga värderingar delas inom 

organisationen (Näppä et al., 2014). Organisationer vars vision och värderingar delas av medarbetarna 

har visat sig vara en stor konkurrensfördel då dessa har lägre personalomsättning och högre 

välbefinnande inom organisationen (Foster et al., 2010; Näppä et al., 2014). Backhaus och Tikoo (2004) 

väljer att benämna denna konkurrensfördel som en så kallad person-organization-fit, det vill säga att 

organisationen och medarbetarna matchar värderingsmässigt. För att potentiella arbetstagare ska kunna 

göra en bedömning av om de kommer att passa in i en organisation krävs det att organisationen har 

formulerat ut externt vad det innebär att vara en del av verksamheten (Backhaus & Tikoo, 2004; 

Punjaisri & Wilson, 2011). Den information som en arbetssökande har om organisationen som 

arbetsgivare är det som organisationen själva har valt att dela med sig av samt vad de fått reda på ifrån 

en tredje part (Drury, 2016). Dabirian et al. (2017) menar att organisationer, genom att implementera 

employer branding i sin verksamhetsstrategi, får en större medvetenhet och kontroll över vilken 

information som sprids vidare. Wilden, Gudergan och Lings (2010) motiverar att arbetssökande är 

mycket måna om att ha så mycket information som möjligt om företaget inför en ansökan och huruvida 

lättillgänglig och vad den här informationen är kan vara avgörande för om personen väljer att söka. I 

kombination med att digitaliseringen och sociala medier har utvecklats hastigt de senaste åren är 

möjligheten att få tag på information från en tredje part mycket lättare att tillgå än det var förr (Dabirian 

et al., 2017). Det finns numera hemsidor avsedda till att ranka olika arbetsgivare vilket kan göras 

anonymt av nuvarande anställda, något som sätter organisationer i en mycket utsatt position (Dabirian 

et al., 2017).  

 

Att en organisation externt kan formulera hur en anställning på företaget ser ut påverkar vilka som söker 

sig till den men organisationen är också beroende av att den formulerade bilden efterlevs internt för att 

medarbetarna ska stanna kvar och sprida önskvärd information som en tredje part (Sengupta et al., 

2015). Således präglas de externa aspekterna av det interna arbetet med employer branding.  

 

3.2.3 Intern employer branding 

I den interna delen av brandingen är det viktigt för organisationen att leva upp till det löfte som 

uppvisades i den externa marknadsföringen och som härledde till en rekrytering (Backhaus & Tikoo, 

2004). Ett företags interna employer branding kan i många fall efterliknas vid en organisations interna 
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marknadsföring där den interna marknadsföringen handlar om hur medarbetarna identifierar sig med de 

produkter eller tjänster som organisationen säljer (Mosley, 2007). Begreppet intern employer branding 

belyser istället vikten av att arbetstagarna själva skall känna en identifikation och tillhörighet till 

arbetsgivarvarumärket (Mosley, 2007). Moroko och Uncles (2008) menar att intern employer branding 

handlar om ett förtroendeskapande mellan arbetsgivare och arbetstagare. De belyser att organisationer 

med starka värderingar som arbetstagarna kan knyta an till och känna sig stolta inför är en indikation på 

en stark intern branding (Moroko & Uncles, 2008). Det finns således en underliggande logik i att företag 

som tar väl hand om sina anställda, har anställda som i sin tur tar väl hand om företagets kunder, vilket 

bidrar till både ett attraktivt varumärke och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke (Anselmsson et al., 

2016). Genom de interna processerna kan organisationen sedan bygga upp ett arbetslag som har ett 

engagemang, en hängivenhet och en vilja att sträva efter att nå företagets mål och vision (Backhaus & 

Tikoo, 2004).  

 

3.2.3.1 Det psykologiska kontraktet 

En stark intern employer branding växer fram ur ett företags värderingar och sedan kommuniceras dessa 

värderingar ut externt där de slutligen når individer som känner en identifikation och tillhörighet till 

dessa värderingar (Näppä et al., 2014). Det är redan vid inledandet av relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, det vill säga vid rekryteringstillfället, viktigt att båda parter uppvisar en 

verklighetstrogen bild (Foster et al., 2010). Det är utifrån denna bild som förväntningar byggs upp och 

det psykologiska kontraktet skapas (Foster et al., 2010). En stark intern branding grundar sig i att 

organisationen lever upp till sitt kommunicerade löfte och håller det psykologiska kontraktet då detta är 

något som förväntas av medarbetarna (Näppä et al., 2014). Det har i otaliga fall visat sig ha stor betydelse 

för en individ att organisationen faktiskt efterlever sitt löfte då det annars löper stor risk att medarbetare 

lämnar kort efter sin anställningsstart (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta menar Edwards (2009) kan bero 

på att organisationer uppvisar en alltför orealistisk och verklighetsvriden bild i hopp om att differentiera 

sig och sticka ut från deras konkurrenter på arbetsmarknaden. I de fall där organisationer inte kan 

införliva sina realisationer kan konsekvensen komma att bli ett brustet psykologiskt kontrakt samt en 

brusten lojalitet i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (Edwards, 2009). Således menar 

Edwards (2009) att detta kan medföra ett skadat rykte och en sänkt attraktivitet av organisationens 

arbetsgivarvarumärke. 

 

3.2.3.2 Employer value propositions 

Employer value propositions uttrycktes redan år 1996 av Ambler och Barrow i samband med att de 

myntade begreppet employer branding. Deras definition av en attraktiv arbetsgivare innehåller tre 

väsentliga komponenter som bör tillgodoses för att uppnå en attraktivitet. Dessa komponenter är 

funktionella, psykologiska och ekonomiska attribut (Ambler & Barrow, 1996). Attributen bekräftas 

senare av Berthon, Ewing och Hah (2005, s. 151) som definierar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som 

följande: 

 

“The envisioned benefits that a potential employee sees in working for a specific organisation.” 

 

De betonar fem faktorer i sin studie som potentiella arbetstagare belyser är viktiga för att en organisation 

skall uppfattas som en attraktiv arbetsgivare (Berthon et al., 2005). Dessa fem faktorer är socialt värde, 

intressevärde, applikationsvärde, ekonomiskt värde samt utvecklingsvärde (Berthon et al., 2005). 

Socialt värde betonar vikten av att trivas i den sociala atmosfären på arbetsplatsen och att finna det roligt 

och givande att gå till arbetet (Berthon et al., 2005). Intressevärdet belyser om än mer att finna det 

givande att gå till arbetet, att se sina arbetsuppgifter som utmanande men uppnåeliga och där individens 
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kreativa- och innovativa sida får ges uttryck åt i arbetet (Berthon et al., 2005). Det är även viktigt för 

individer att de får möjlighet att visa upp sina kunskaper och färdigheter samt får applicera dessa inuti 

organisationen vilket applikationsvärdet syftar till (Berthon et al., 2005). Det ekonomiska värdet belyser 

vikten av att organisationen kan erbjuda arbetstagaren den lön och de förmåner som individen finner 

rimligt för arbetsuppgiften (Berthon et al., 2005). I den femte och sista faktorn utvecklingsvärde läggs 

vikt vid att organisationen kan tillgodose medarbetarna med kompetensutveckling samt ge möjlighet till 

karriärsutveckling (Berthon et al., 2005).   

 

Berthon et al. (2005) teori om employer attractiveness bekräftades senare av Dabirian et al. (2017) som 

genomförde en liknande studie kring vad arbetstagare uppfattar som attraktivt hos potentiella 

arbetsgivare. I studien framkom att utöver de fem identifierade faktorerna finns ytterligare två 

komponenter som sägs ha en påverkan på attraktiviteten i arbetsgivarvarumärket (Dabirian el al., 2017). 

Dessa två komponenter är ledarskapsvärde samt balansen mellan arbete och fritid (Dabirian et al., 

2017). Enligt Dabirian et al. (2017) har ledarskapsvärdet en stor inverkan på huruvida en medarbetare 

trivs på sin arbetsplats eller ej och dåligt ledarskap sägs vara en av de främsta orsakerna till att 

medarbetare lämnar en organisation. Värdefaktorn balans mellan arbete och fritid betonar vikten av att 

behärska sina olika identiteter utan konflikt och stress (Dabirian et al., 2017). Människor har en roll i 

arbetet och andra roller vid andra typer av aktiviteter och det bör finnas en harmoni mellan dessa roller 

om en balans skall uppstå (Dabirian et al., 2017).  

 

 
Bild 2. De sju värdeskapande faktorerna identifierade av Dabirian et al. (2017).  

 

Enligt Berthon et al. (2005) är det först när organisationer implementerar värdefaktorerna som en del i 

sin employer branding-strategi som en verksamhet kan lyckas attrahera, rekrytera och behålla sina 

medarbetare. Dabirian et al. (2017) styrker Berthon et al. (2005) påstående och belyser att samtliga sju 

värdefaktorer har en påverkan på hur attraktiv organisationen är. Dock belyser Dabirian et al. (2017); 

Berthon et al. (2005) att alla medarbetare värdesätter de sju faktorerna olika högt. En arbetstagares 

preferenser av vad som anses attraktivt hos en arbetsgivare har till stor del att göra med personliga 

egenskaper, det vill säga ålder, kön, etnicitet, utbildning och erfarenhet i arbetslivet med mera. (Punjaisri 

& Wilson, 2011). Det är således högst individuellt vilka faktorer en arbetstagare attraheras av och som 

arbetsgivare är det ett gediget arbete med dessa faktorer som krävs för att skapa ett attraktivt employer 

brand (Dabirian et al., 2017). 
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3.3 Employer branding: varför? 

Att ovanstående strategier är någonting som kostar företaget pengar är oundvikligt. Frågan 

organisationer måste ställa sig är om intäkterna av arbetet kommer att vara högre än kostnaderna. 

Tidigare forskning belyser att fördelarna med employer branding övervinner nackdelarna i flera fall 

(Barrow & Mosley, 2005). Långsiktigt bidrar ett starkt arbetsgivarvarumärke till lägre kostnader då 

rekryterings-, sjuk- och personalomsättningskostnaderna minskar och medarbetarna blir mer engagerade 

samt arbetar effektivare vilket genererar mer intäkter till företaget (Barrow & Mosley, 2005). Ambler 

och Barrow (1996), när de först introducerade begreppet på marknaden, hade en teori om den positiva 

cykel employer branding medför. Utgå ifrån att ditt företag har affärer. Har företaget nöjda anställda 

leder detta sannolikt till den bästa affären. Den bästa affären har sannolikt ett gott rykte och ett företag 

med gott rykte får flest jobbansökningar samt lojala kunder. Med många jobbansökningar har företaget 

fler kandidater att välja på och sannolikheten att få tag i de bästa, lojala kandidaterna ökar och därefter 

går cykeln runt (Ambler & Barrow, 1996). Se hur Ambler och Barrow (1996) demonstrerar denna 

koppling i bild nedan.  

 

 
Bild 3. Link between quality of employees and quality of product/service (Ambler & Barrow, 1996). 

 

Denna teori bekräftas tjugo år senare av Anselmsson et al. (2016) som hävdar att det finns en 

underliggande logik i att företag som tar väl hand om sina anställda, har anställda som i sin tur tar väl 

hand om företagets kunder vilket genererar mer intäkter för företaget. Således medför employer 

branding en ökad kundnöjdhet och ett högre ekonomiskt resultat (Barrow & Mosley, 2005). Gaddam 

(2008) motiverar att employer branding bidrar till medarbetarnas engagemang, lojalitet och 

tillfredsställelse vilket i sin tur säkerställer marknadsandelar, lönsamhet, tillväxt samt respekt från 

intressenter och konkurrenter. Detta motiverar Sartain och Schumann (2006) kan bero på att 

medarbetare som utvecklar en känslomässig koppling till verksamheten kommer att vara mer villiga att 

stödja och tro på organisationen samt göra vad som krävs för att organisationen ska lyckas. En viktig 

aspekt kopplat till employer branding och dess bidrag till ökad lönsamhet är således att lyckas skapa ett 

känslomässigt band mellan medarbetarna och organisationen (Gaddam, 2008). Huruvida lönsamt ett 

företag är mäts inte enbart på finansiella index, likt balansräkning, utan det är vinsten per anställd som 

är nyckeln till att förstå företagets riktiga välstånd (Bryan, 2007). Det bör således ligga till företagens 

intresse att varje anställd genererar lönsamma intäkter vilket employer branding har visats göra 

motiverat från mätningar som påvisar att företag som utsetts till bästa arbetsplats generellt har högre 

vinst per anställd (Hewapattu Arachchige, & Robertson, 2012).  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt, metodval samt analysprocess. I linje med 

uppsatsens syfte samt den deduktiva ansatsen valdes en litteraturöversikt att tillämpas vid insamlandet 

av de valda teorierna. Studiens deduktiva ansats tillsammans med vårt hermeneutistiska förhållningssätt 

resulterade i valet av insamling av data genom semistrukturerade intervjuer. Vi valde att därefter 

analysera den insamlade empirin genom en tematisk analys som går i linje med vår 

undersökningsdesign som är fallstudie. I detta avsnitt diskuteras även vikten av reliabilitet, validitet 

samt etiska aspekter som är av betydelse för uppsatsens kvalitet. 

 

 

4.1 Skrivbordsundersökning 

Vi valde att bygga vidare på den litteraturöversikt som genomfördes under kursen Tillämpningsarbete 

företagsekonomi I. I detta arbete studerades begreppet employer branding sett till frågeställningar 

kopplade till vad, hur och varför. Vi fann då att begreppet var relativt nytt och hade vuxit sig starkt på 

kort tid och blev då intresserade av att få en utökad förståelse för hur employer branding kan tillämpas 

i praktiken. Utifrån tidigare arbete har vi kännedom om att employer branding avses stärka 

organisationers arbetsgivarvarumärke sett till att attrahera, rekrytera och behålla personal. Detta gjorde 

att vi intresserade oss för att undersöka fenomenet inom en bransch som tros ha svårigheter med dessa 

aspekter. Vi har hört talas om kompetensbristen inom IT-branschen vilket gjorde att vi undersökte 

Arbetsförmedlingens (2018) prognoser över arbetsmarknaden 2019 och fann då att mätningar bekräftar 

att IT-branschen är en konkurrensutsatt bransch. Detta ledde fram till vårt syfte att förklara hur chefer 

inom IT-branschen i Jönköping arbetar strategiskt samt operativt med employer branding i praktiken för 

att öka organisationens attraktionskraft. Syftet ligger sedan till grund för de frågeställningar vi anser 

väsentliga, som avser att studera hur chefer inom IT-branschen arbetar för att attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare samt hur de arbetar för att öka organisationens attraktionskraft. 

 

4.2 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten gjordes i enlighet med Jesson, Matheson och Laceys (2011) beskrivning av 

genomförandet av en systematisk litteraturöversikt. Tillvägagångssättet lyder att samla in all relevant 

fakta inom det forskningsområde som är av intresse för uppsatsens syfte samt frågeställningar (Jesson 

et al., 2011). Vid insamling av relevanta teorier användes specifika sökord, årtalsavgränsningar samt 

endast litteratur som var peer reviewed. I en litteraturöversikt skall all litteratur vara tillförlitlig och då 

kan artiklar som är peer reviewed vara ett bra riktmärke i tillförlitlighet (Jesson et al., 2011). Vi valde 

att använda oss av Jönköping Universitys databas Primo men även Google Scholar vid insamling av 

relevant litteratur. Sökningarna utgick från våra nyckelord vilka är branding, internal branding, external 

branding, employer brand, employer branding och employer value propositions. Nyckelorden 

identifierades i samband med vår tidigare litteraturöversikt som genomfördes i kursen 

Tillämpningsarbete företagsekonomi I under hösten 2017. I denna process hade vi enbart employer 

branding som nyckelord men identifierade utifrån den litteratur vi fann då de nyckelord som används i 

denna studie. En större mängd sökord ger oss således ett större omfång av litteratur och teorier som är 

av relevans för vårt syfte och våra frågeställningar. Slutligen gjordes även avgränsningar i årtal där 
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artiklar mellan år 1992 till 2004 främst användes för att förklara uppkomsten av begreppet. Sedan 

användes artiklar och teorier från de senaste femton åren för att förklara utvecklingen av begreppet. 

 

Nedan visas en modell över hur vårt urval i vår litteraturöversikt var utformad. 

 

 
Bild 4. Modell över studiens litteraturöversikt (Ahl & Elmeke, 2019). 

 

4.2.1 Argumentation kring valda teorier 

I vår teoretiska referensram valde vi att använda oss av källor mellan årtalen 1992 till 2017. Begreppet 

employer branding myntades år 1996 och artiklarna emellan år 1992 till och med 1997 innehåller således 

teorier som stödjer bakgrunden samt uppkomsten av begreppet. Backhaus och Tikoos forskning från år 

2004 är återkommande i andra forskares studier genomförda under tjugohundratalet och deras teorier 

har kommit att bekräftas av andra forskare. Vi ser av denna anledning att deras forskning är högst 

relevant för vår studies syfte. Dock är vi medvetna om att källan kan anses daterad med tanke på hur 

mycket aktuell forskning det finns kring ämnet men vi anser att deras sätt att förklara begreppets tre 

delar bekräftas i nyare forskning. Då ämnet är högst aktuellt, relevant och intressant finns det otaliga 

forskare som studerat begreppet och dess infallsvinklar och vi har följaktligen försökt få in så många 

olika aspekter som möjligt sett till att det passar vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

I en fallstudie av kvalitativ karaktär presenterar Blomkvist et al. (2018) följande 

empiriinsamlingsmetoder som genererar mycket och detaljrika data: intervjuer, observationer och 

insamling av skriftliga eller personliga dokument. Vårt val av datainsamlingsmetod har baserats på 

vilken typ av material vi tror kommer att hjälpa oss få svar på vårt syfte och våra frågeställningar samt 

baserat på den tids- och resursbegränsning studien har präglats av. Detta ledde fram till beslutet om 

intervjuer som insamlingsmetod. Dels för att denna metod är den mest flexibla metod av de olika 

(Bryman & Bell, 2017) men främst då vi i linje med vårt förklarande syfte och hermeneutiska 

förhållningssätt kan lära oss och tolka hur cheferna inom IT-branschen som enskilda individer resonerar 

kring noga utvalda frågeställningar (Blomkvist et al., 2018).  

 

4.3.1 Semistrukturerad intervju 

En intervju kan anta en strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad utformning (Bryman & Bell., 

2017; Blomkvist et al., 2018). I linje med vår deduktiva ansats har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer då vi på detta sätt kan ställa ämnesriktiga frågor samtidigt som det tillåts 

en viss öppenhet i linje med vårt tolkande angreppssätt. I och med att vi väljer en semistrukturerad 

utformning snarare än strukturerad tillåts vi att ändra ordningsföljd på frågorna samt att ställa följdfrågor 
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under intervjun (Blomkvist et al., 2018). Det är respondenternas individuella tolkningar som står i 

centrum och en semistrukturerad utformning minimerar på så sätt risken för bortfall av relevant data då 

vi tillåts att förhålla frågorna någorlunda efter individens enskilda berättelser (Blomkvist et al., 2018). 

Samtidigt som det är de individuella tolkningarna som står i centrum utgår vi från relevant teori som vi 

vill undersöka. Av denna orsak var en ostrukturerad utformning inte ett alternativ då denna metod 

snarare lämpar sig vid studier med en induktiv ansats där forskaren inte har någon teori att undersöka 

(Bryman & Bell, 2017; Blomkvist et al., 2018). Vi valde på så vis att studera litteraturen innan vi 

utformade vårt ramverk av frågor. Frågorna utformades utifrån de områden vi identifierat i litteraturen 

för att undersöka om cheferna inom IT-branschens strategiska och operativa arbete med employer 

branding efterliknar vad tidigare forskning presenterar.  

 

De områden vi fann relevanta var: 

• Employer branding - generellt 

• Betydelsen av företagets värderingar 

• Externa aspekter kopplade till begreppet 

• Interna aspekter kopplade till begreppet 

• Vad employer branding genererar/genererat 

 

Följaktligen utformade vi ett ramverk av frågor (se bilaga 1). I enlighet med Blomkvist et al. (2018) 

formulerade vi korta och tydliga frågor som skulle generera långa och uttömmande svar. Vi diskuterade 

och reflekterade över eventuella svar och utformade diverse följdfrågor som skulle kunna vara av 

relevans beroende på respondentens svar. Dessa följdfrågor presenteras som kursiva i intervjuguiden (se 

bilaga 1).  

 

Då vi inte ville riskera att nekas till att få göra vår studie på de företag vi önskade beslutade vi om en 

maxtid på en timme och förhöll antalet frågor till att hinnas med under denna tid. I enlighet med Jacobsen 

(2002) önskade vi att få genomföra intervjuerna ansikte-mot-ansikte då empirin blir detaljrikare genom 

ansiktsuttryck och svaren på frågorna blir mer sanningsenliga då respondenten känner en högre 

tillförlitlighet till en forskare under ett personligt möte.  

 

4.3.2 Urval av respondenter 

Vi fick upp ögonen för den hårt konkurrensutsatta IT-branschen efter att ha läst om den på diverse forum 

och i olika artiklar. För att försäkra tillförlitligheten och granska hur nutida informationen vi fått till oss 

var beslutade vi att studera statistiska mätningar gjorda av Näringslivsförbundet och 

Arbetsförmedlingen från de senaste tre åren. Med anledning av våra resursbegränsningar samt våra 

önskemål om att genomföra intervjuerna ansikte-mot-ansikte granskade vi mätningar som visade på hur 

aktuellt fenomenet är i Jönköping. Dessa mätningar visade att kompetensbristen inom IT-branschen i 

Jönköping är ett högst aktuellt problem och kommer fortsätta att vara det inom de närmsta fem åren. 

Till följd av detta beslutade vi att göra en sökning på IT-bolag i Jönköping varpå vi fick 170 träffar. Vi 

valde att i studien tillämpa ett bekvämlighetsurval vilket Blomkvist et al. (2018) belyser som ett riktat 

val från författarnas sida. Det innebär således att de respondenter som svarade att de ville deltaga i 

studien var de som intervjuades. Valet av företag som skulle kontaktas baserades på organisationernas 

storlek, i form av antal anställda, då vi intresserade oss för hur dessa lyckats attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare i den mån de har. Fem av de 13 som kontaktades var intresserade av att delta i 

studien, en respondent återkopplade att de ej hade tid och övriga sju svarade varken på det första mailet 

eller på vårt påminnelsemail. Då vårt syfte var att studera fenomenet ur arbetsgivarens perspektiv valde 
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vi att kontakta chefer på bolagen som arbetar med frågor kopplade till employer branding och vars 

arbetsställe är Jönköping.   

 

4.3.3 Genomförande av intervju 

Varje respondent intervjuades ansikte-mot-ansikte i en avgränsad lokal på respektive företag. Vi valde 

att vara väldigt flexibla med tid och plats då vi inte ville riskera att vår möjlighet till att genomföra 

intervjun skulle försvinna. Samtliga respondenter ville att genomförandet av intervjun skulle ske i 

avgränsade lokaler på respektive företag vilket uppskattades från vår sida då risken för störningar 

minimerades, samt att detta enligt Jacobsen (2002) är en naturlig kontext för respondenten vilket anses 

mer reliabelt.  

 

Vi var noga med att komma i tid, ha en positiv attityd, titta respondenten i ögonen och uppföra oss på 

ett trevligt sätt då dessa är kriterier som Blomkvist et al. (2018) motiverar förutsätter att en intervju blir 

av hög kvalité. Hur informationsrika svar en respondent tillger påverkas av graden tillförlitlighet denne 

känner till forskaren (Jacobsen, 2002). Genom att uppträda på ett trevligt sätt som får respondenten att 

känna sig bekväm kan svaren på frågorna bli mer uttömmande (Jacobsen, 2002).  

 

För att försäkra oss om att ingen viktig data gick förlorad inför analysarbetet spelade vi in hela 

intervjuerna. Varje respondent blev tillfrågad om ljudinspelning var okej att tillämpa, varpå samtliga 

gav sitt samtycke. Blomkvist et al. (2018) motiverar att dokumentationen av intervjuerna är något av 

det viktigaste inför efter-processen då forskaren i analysen ska kunna gå tillbaka till vad som sades 

specifikt. Då Blomkvist et al. (2018) belyser att det inte enbart är en ljudinspelning som utgör viktig 

dokumentation såg vi även till att anteckna respondentens ansiktsuttryck, spontana personliga tankar 

och känslomässiga reaktioner under intervjun. Således var det alltid en av oss som ställde 

intervjufrågorna och den andre antecknade, för studien, relevanta uppföranden av respondenten. 

 

I följande tabell redovisas en sammanfattning av respondentens titel, företag, datum, intervjuns 

tidslängd, plats och återkommande tema under intervjun.  

 

Tabell 1: Sammanfattande tabell över faktorer vid intervjutillfällena (Ahl & Elmeke, 2019). 

 
 
Respondent 

 
 
Position 

 
 
Företag 

 
 
Datum 

 
 
Intervjuns 
längd 

 
 
Plats 

 
 
Återkommande  
tema 

 
R1 

 
Brand 
Manager 

 
Consid 

 
25 mars 
2019 

 
41:03 

 
Loungeavdelning 
Företag  

 
Framåtsträvande 
Familjära 

 
R2 

 
Kontorschef 
Jönköping 

 
Atea 

 
27 mars 
2019 

 
47:46 

 
Konferensrum 
Företag  

 
Laganda 

 
R3 

 
VD 

 
Office IT- 
partner 

 
29 mars 
2019 

 
54:10 

 
Konferensrum 
Företag 

 
Intern branding 
Nytt varumärke 

 
R4 

 
Anonym 

 
Företag X 

 
1 april 
2019 

 
40:39 

 
Konferensrum 
Företag 

 
Trygghet  
Mognad 

 
R5 

 
Platschef 

 
Koneo 

 
8 april 
2019 

 
40:07 

 
Konferensrum 
Företag 

 
Varierande 
arbetsuppgifter 
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4.3.4 Efter intervjuerna 

Efter varje intervju tog vi oss tid att tillsammans reflektera över intervjutillfället. Vi dokumenterade då 

personliga tankar, känslor och hur vi upplevde respondentens svar kopplat till de olika ämnesområdena 

vi valt att undersöka. Vi valde att göra på detta vis då vi ville se om en samstämmighet kring intervjun 

fanns eller om vi uppfattade saker under intervjuns gång på olika sätt.  

 

Direkt efter genomförandet av intervjun och reflektionen transkriberade vi ljudinspelningen. Vi valde 

att göra på detta sätt så att transkriberingsarbetet skulle fördelas över tid och inte bli alltför omfattande 

vid ett och samma tillfälle. Transkriberingen gjordes inte på en ordagrann nivå då vi i enlighet med 

Blomkvist et al. (2018) ej fann det relevant för vår typ av studie att notera exempelvis upprepningar 

eller pauser. Här fann vi även att de ansiktsuttryck och gestikulationer vi noterat vid intervjutillfället ej 

var väsentliga för studien då tillräcklig empiri kom från det transkriberade materialet. Vi transkriberade 

respondenternas svar på våra frågor och allt som sades utöver det, som ej var kopplat till ämnet vi 

studerar, sållades således bort.  

 

4.4 Tematisk analys 

Blomkvist et al. (2018) presenterar tre vanligt förekommande problem som uppkommer vid slutskedet 

av en empiriinsamling; att forskaren har för mycket empiri, att forskaren har svårt för att bestämma 

vilken data som är väsentlig för studien och att forskaren har svårt för att formulera på vilket sätt sin 

studie bidrar med något nytt inom området. För att undvika dessa problem bör forskaren, på ett 

strukturerat och systematiskt sätt, sortera och reducera sin data så att enbart den väsentliga empirin finns 

kvar (Blomkvist et al., 2018). Blomkvist et al. (2018) presenterar tre typer av analysmetoder lämpade 

för att sortera och reducera kvalitativa data; tematisk analys, narrativ analys och diskursanalys. Vi valde 

att göra en tematisk analys. Den tematiska analysen har som syfte att strukturera insamlad empiri, 

sammanställa och tolka kvalitativa data utifrån förbestämda teman i syfte att kunna besvara 

frågeställningarna (Blomkvist et al., 2018). Detta innebär således att forskaren fördelar sin empiri utifrån 

olika teman som innehåller intressant information om det fenomen som studeras (Blomkvist et al., 

2018). Denna analysmetod lämpade oss bäst då vi redan inför datainsamlingen i enlighet med vår 

deduktiva ansats hade funnit olika ämnesområden i teorin som vi hade för avsikt att studera. Dessa 

utgjorde senare de olika teman som vår empiri sorterades efter. I enlighet med Blomkvist et al. (2018) 

tilldelades varje tema en specifik färg varpå all information kopplat till respektive tema markerades i 

respektive färg. Detta för att tydliggöra i vårt transkriberade material vilken empiri som tillhör respektive 

tema.  

 

Våra teman och respektive färg presenteras i modell nedan. 

 

Tabell 2: Tabell över teman för empirianalys (Ahl & Elmeke, 2019). 

Employer branding - generellt Röd 

Företagets värderingar Grön 

Externa aspekter kopplade till begreppet Blå 

Interna aspekter kopplade till begreppet Lila 

Vad employer branding genererar/genererat Orange 
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Vi har arbetat strukturerat för att inte riskera bortfall av relevant data. Således gick igenom vårt 

transkriberade arbete flertalet gånger och sorterade allt utefter ovanstående teman. All empiri tillhörande 

exempelvis Interna aspekter kopplade till begreppet samlades i ett delat dokument i Google Docs där 

vi kunde få en tydlig överblick över empirin. Detsamma gjordes för samtliga teman. Det var tydligt 

markerat varifrån informationen var hämtad, för att på så vis minimera risken för att de olika 

respondenternas svar blandades ihop med varandra. I varje dokument avsett för ett specifikt tema 

markerades även respondenternas likheter. Således fick vi en tydlig överblick över vad respondenterna 

var överens om och var vi kunde identifiera utmärkande skillnader. Därefter utgjorde respektive tema 

ett avsnitt i vårt empiriska resultat. Slutligen skrev vi ut allt vårt transkriberade material och markerade 

det som fanns med i det empiriska resultatet för att säkerhetsställa att inget väsentligt material för 

studiens syfte och frågeställningar föll bort. 

 

4.5 Studiens kvalitet 

Vid utformandet av en studie är det högst relevant att ta två aspekter i beaktande för att kunna påvisa att 

studiens innehåll är av kvalité. Dessa två aspekter är validitet, både intern och extern, samt reliabilitet 

även benämnd som tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Intern validitet innebär att vi som forskare mäter 

det vi avser att mäta medan extern validitet belyser om studiens resultat kan generaliseras, exempelvis 

om studiens resultat kan verka i andra kontexter (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). Reliabiliteten 

eller tillförlitligheten avser att klarlägga om studiens resultat är pålitligt eller ej (Jacobsen, 2002). 

Pålitligheten kan styrkas genom att studien går att replikera det vill säga att samma resultat hade 

framkommit om studien gjorts upprepade gånger (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). 

 

4.5.1 Intern validitet och extern validitet 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har forskningens undersökningsdesign utformats som en 

kvalitativ fallstudie med en intensiv uppläggning. En intensiv uppläggning tenderar att framkalla 

relevant data, där informationen från respondenterna vid intervjuerna ofta blir detaljerade och 

djupgående, vilket tenderar att höja studiens interna validitet (Jacobsen, 2002). Dock vid studier som 

förhåller sig till en specifik kontext eller vid ett fåtal enheter, likt denna studie, löper det en större risk 

att undersökningen istället av saknar en extern validitet (Jacobsen, 2002). I vår studie hade vi inte för 

avsikt att kunna generalisera det resultat som framkom då studiens syfte ämnar förklara olika chefer 

inom samma branschs arbete strategiskt och operativt med employer branding. Det är således högst 

osannolikt att resultatet hade kunnat generaliseras till andra branscher då förutsättningarna inte hade 

varit detsamma. Följaktligen är vi väl medvetna om att den externa validiteten i denna studie är relativt 

låg då vi tillämpar en kvalitativ fallstudie för att undersöka individers egna åsikter kring ett fenomen, 

employer branding. Studien syftar istället till att ha en hög intern validitet det vill säga att vi mäter det 

vi faktiskt avser att mäta (Bryman & Bell, 2017). Detta är något vi tagit hänsyn till vid utformningen av 

våra intervjufrågor. Vår studie baseras som ovan nämnt på en deduktiv ansats vilket har bidragit till att 

de frågor vi ställt våra respondenter har varit ämnesfokuserade. Frågorna har således utgått från den 

teori vi funnit i litteraturen och detta stärker vår avsikt i att ha en hög intern validitet i vår studie. 

 

4.5.2 Reliabilitet  

Bryman och Bell (2017) menar att reliabilitet syftar till i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas, det vill säga replikeras. Dock hävdar de att en kvalitativ studie, som i vårt fall, inte tenderar 

att kunna upprepas och då finns det en del andra kriterier som kan tillämpas för att studien skall anses 

vara reliabel (Bryman & Bell, 2017). Den första är intervjuareffekten, att som forskare vara medveten 
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och reflektera över huruvida resultatet av en intervju kan komma ur hur forskare och respondent uppträtt 

gentemot varandra (Jacobsen, 2002). Även kontexteffekten kan ha en inverkan på en studies reliabilitet 

det vill säga hur den kontext där informationen samlas in kan ha påverkat resultatet (Jacobsen, 2002). I 

vår studie skedde samtliga intervjuer på respondenternas respektive arbetsplats vilket kan anses vara en 

naturlig miljö för dem och de kunde på så vis känna sig mer bekväma och trygga under intervjutillfället 

än om intervjun hade hållits på en okänd plats (Jacobsen, 2002). Kontexteffekten belyser också om 

intervjuerna sker under planerade former eller som ett överraskande moment för deltagarna (Jacobsen, 

2002). I vår studie bestämdes datum och tid för intervjutillfällena i förväg dock valde vi att inte tilldela 

våra respondenter frågorna i förhand. Detta kan anses vara ett överraskande moment i studien då 

respondenterna inte hade möjlighet att förbereda svaren innan intervjutillfället (Jacobsen, 2002). Det 

gjordes som ett aktivt val då vi ansåg att spontana, fria och öppna svar lämpar sig bäst till studiens syfte. 

Om respondenterna hade fått till sig frågorna i förväg hade utfallet kunnat anses något tillrättalagt men 

vi är medvetna om att överraskande frågor också kan orsaka mindre uttömmande svar, då 

respondenterna inte får någon vidare betänketid i att besvara de frågor vi ställer dem. Jacobsen (2002) 

belyser även vikten av nedteckning och analys av data då dessa två aspekter kan ha en stor effekt på hur 

pålitlig en forskning anses vara. I vår studie hade vi möjlighet att använda oss av ljudinspelning vid 

samtliga intervjuer vilket innebar att fokus låg på respondenten och dennes minspel, gestikulation samt 

tonläge snarare än på att anteckna vad individen svarade. Vi la även ner mycket tid på den tematiska 

analysen av vår empiriinsamling då även detta om det görs förhastat kan leda till felaktiga antaganden 

och slutsatser (Blomkvist et al., 2018). 

 

Slutligen är öppenhet ett annat viktigt kriterium enligt Jacobsen (2002). Öppenhet innebär i detta fall att 

vi som forskare är öppna med hur vårt tillvägagångssätt med studien sett ut samt att vi kritiskt reflekterar 

över de val vi gjort. Det är sedan upp till läsaren, genom vår öppenhet i de val vi gjort, att bedöma om 

de finner forskningen pålitlig eller icke reliabel (Jacobsen, 2002). 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vår studie har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som utgår från 

fyra grundläggande krav vid utförandet av en forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och dessa skall alltid tas hänsyn till vid 

genomförandet av en studie (Vetenskapsrådet, 2011). Vi var noga med att skicka ut ett informationsrikt 

mejl till alla tänkta deltagare med upplysningar om intervjun. I mejlet framgick det att deltagandet var 

frivilligt och att valmöjligheten att vara anonym fanns. Vi beskrev även vilka vi var, vad vi studerar, 

intervjuns syfte och tidslängd. Det andra kravet, samtyckeskravet konkretiseras genom att 

respondenterna valde att svara alternativt inte svara på det informationsmejl som skickades ut. I de fall 

där respondenterna svarade att de ville ställa upp på en intervju ägde samtycke rum i svaret som gavs. 

Om respondenten sedan skulle ändra sitt svar och inte längre vilja deltaga är det enligt forskningsetiska 

principer möjligt att avbryta sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Nyttjandekravet innebär att respondenternas svar på intervjuerna inte får användas i annat syfte än till 

den tänkta forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Detta informerades respondenterna om muntligt vid 

tillfället för intervjun. Likaså konfidentialitetskravet togs hänsyn till i samband med lagrandet av 

insamlade data från intervjutillfällena. Det är även väsentligt ur en etisk synvinkel att den empirin som 

framkommer ur intervjuerna inte manipuleras eller förvrängs på ett felaktigt sätt (Jacobsen; 2002; 

Bryman & Bell, 2017). Vi fick under samtliga intervjuer använda oss av ljudinspelning som medförde 

att vi kunde återspegla vad respondenterna hade sagt på ett korrekt sätt. Risken att något hade blivit 
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felaktigt citerat eller återspeglat i resultatet hade varit betydligt större om vi hade varit tvungna att 

anteckna allt som sades samtidigt som intervjuerna hade ägt rum. 
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5. Empiriskt resultat 

 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet från de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. 

Avsnittet är uppdelat utefter vår tematiska analys och strukturen följer således dessa teman. Temana 

avser employer branding generellt, där underrubrikerna vad, hur, varför och organisationens önskade 

arbetsgivarvarumärke är framträdande. Vidare följer avsnitten värderingar, extern employer branding, 

intern employer branding och slutligen vad employer branding genererar/genererat. I varje avsnitt 

presenteras respondenternas syn på fenomenet sett ur ett övergripande perspektiv, ett externt och internt 

perspektiv, fenomenet kopplat till en organisations värderingar och slutligen vad employer branding 

genererar/genererat.  

 

 

5.1 Employer branding generellt- vad, hur och varför 

5.1.1 Vad 

Samtliga respondenter blev tillfrågade om de var bekanta med begreppet employer branding och vad 

begreppet står för enligt dem. R1, R2, R3 och R4 var väl bekanta med begreppet medan R5 inte ville 

påstå sig vara expert på området. 

 

R1 definierar begreppet som följande:  

 

“När vi pratar employer branding så pratar vi om att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som ska 

attrahera ny kompetens och behålla kompetens i bolaget.” 

 

R2 definierar begreppet som följande:  

 

“För mig står det för allting vi gör för att bli attraktiva som arbetsgivare. Vilket är jättemycket olika 

saker.”  

 

Vidare talar R2 om vad “jättemycket olika saker” innebär där han/hon belyser alltifrån 

organisationskultur, till hur de bygger sina värderingar, hur de svänger sin affärsmodell för att passa den 

nutida arbetsmarknaden och att attrahera rätt kompetens. Enligt R2 innefattar employer branding även 

en organisations hållbarhetsarbete samt hur de arbetar för att säkerhetsställa att medarbetare trivs och 

utvecklas i organisationen. Slutligen beskriver R2 att det även handlar om hur organisationen beter sig 

för att bibehålla ett gott rykte. 

 

R3 definierar begreppet som följande:  

 

“Employer branding för mig är en del av ett företags hela branding, värdestruktur och värdekedja - 

och ja, syftet med det är ju att hitta, attrahera och behålla rätt kompetens.”  

 

Fortsättningsvis beskriver R3 att den externa brandingen med grafisk produktion och marknadsföring 

är en viktig del men han/hon belyser dock att det största “brandet” skapas genom de medarbetare 

organisationen har. 
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R4 definierar begreppet som följande:  

 

“Employer branding enligt oss handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, det är egentligen det 

som det går ut på. Sen finns det olika sätt att göra det på. Men kort sagt, är det att vara attraktiv som 

arbetsgivare - för att behålla dom som är här och även locka till sig personer som kan vara 

intresserade av att jobba med oss.” 

 

R5 beskriver begreppet som följande:  

 

“Employer branding anser jag står för att personen vi söker ska matcha med våra värderingar och 

vad vi står för som bolag.” 

 

Praktiska arbetet med employer branding 

R1 och R2 är de enda av respondenterna som uttrycker att de för närvarande arbetar aktivt med vad de 

definierar som employer branding.  

 

R3 belyser att organisationen historiskt ej har arbetat med employer branding i den utsträckning som 

skulle behövas och att han/hon, som ny VD för organisationen, kommer att ha det bland topp tre på sin 

prioriteringslista framöver. R3 identifierade omgående som ny VD att det fanns ett behov av att utveckla 

företagets marknadsföring som arbetsgivare. 

 

“Jag insåg ju ganska fort, innan jag ens började, att det här är en bild som vi måste jobba på. 

Då talar jag främst om den yttre bilden. Gällande den inre bilden så har jag aldrig hittills varit på en 

arbetsplats där jag genuint känt att jag tycker om och gillar alla så otroligt mycket. Vi har ett jättebra 

internt brand men det kommer ju tyvärr inte riktigt ut. Så grundförutsättningen är ju jättebra - vi har 

ett fantastiskt gäng här. “ 

- R3  

 

För tillfället är arbetet med employer branding on hold då koncernen står inför en stor förändring och 

ett nytt varumärke är på väg att lanseras. R3 beskriver att den nya visionen, värdegrunden, brandingen 

och grafiska brandingen först måste vara på plats innan ett aktivt arbete med employer branding kan 

implementeras.  

 

R4 understryker att det finns en strategisk plan för arbetet med employer branding, men att denna dock 

inte är fullt implementerad då organisationen för drygt sex månader sedan genomgick en 

verksamhetsförändring. R4 beskriver förändringen som positiv och belyser att den kommer att bidra till 

en mer decentraliserad organisation vilket han/hon anser är positivt för arbetet med employer branding. 

Det finns således en plan men den är inte sjösatt till fullo än.  

 

Enligt R5 är employer branding fortfarande ett relativt nytt fenomen och ingenting som företaget lagt 

en strategisk plan för. Dock understryker han/hon att det kommer vara nödvändigt för företaget att arbeta 

med det i framtiden sett till att attrahera rätt kompetens och att det har varit på tal inom organisationen.  

 

5.1.2 Hur 

De två bolag som redogör att de aktivt arbetar med, vad de definierar som employer branding, förklarar 

hur som följande.  
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R1 beskriver att arbetet med employer branding hör till marknadsfunktionen likväl som HR. 

Varumarknadsteamet är de som arbetar strategiskt med employer branding utifrån vilka 

kommunikationsinsatser som bör göras för att förmedla arbetsgivarvarumärket. Det görs således en plan 

för vad som ska lyftas fram externt vilket kan vara alltifrån aktiviteter, värderingar och medarbetare. 

Det är sedan HR och rekrytering som arbetar med att fånga upp de interna aspekterna. Detta görs bland 

annat genom kompetensutveckling samt kontinuerlig dialog med medarbetarna. R1 uttrycker att då 

organisationen är platt går mycket via VD:n som tar de sista besluten. Dock görs en stor del av det 

strategiska arbetet av marknadsteamet merchat ihop med HR- och rekryteringsorganisationen som 

tillsammans fångar både de externa och interna aspekterna av employer branding. 

 

R2 belyser att organisationen arbetar strategiskt med employer branding ur ett medarbetarperspektiv 

men beskriver samtidigt att organisationen inte har uttalade strategiska dokument kring employer 

branding avsett för cheferna att följa. 

 

“Jag tycker att det är lite kantigt och hårt ord för så många olika saker, för någonting som är 

så inbyggt i själen på ett företag.”  

- R2 

 

R2 understryker att det strategiska arbetet är något som genomsyrar hela organisationen och 

exemplifierar det som alltifrån att organisationens marknadsdirektörer är ute på universiteten i Sverige 

och föreläser, till att arbeta med sponsring samt synas på sociala medier. Det finns även, enligt R2, en 

underliggande strategisk tanke bakom att de i sociala sammanhang klär sig i likadana friidrottsjackor 

som landslaget har. De vill med dessa belysa företaget som ett gemensamt lag där alla samverkar. 

 

R3, vars arbete med employer branding fortfarande ligger on hold, uttrycker att förhoppningen är att 

företaget kommer att arbeta med det uppifrån och ner. Att man uppifrån kommer att hjälpa de lokala 

bolagen i att skapa material som de sedan kan jobba lokalt med.  

 

5.1.3 Varför 

Samtliga respondenter frågades varför de tror att arbetet med employer branding är viktigt varpå alla 

belyser den konkurrensutsatta branschen de verkar inom. Nedan uttrycker R1 och R2 sig kring 

situationen. 

 

“I vårt fall handlar det om att vi är i en väldigt konkurrensutsatt bransch där kompetensbristen är 

enorm. På varje konsult som vi försöker rekrytera är det kanske sex andra bolag som drar i personen. 

Därför är det jättesvårt att få tag i kompetens och vi behöver jobba ännu mer fokuserat än vad många 

andra bolag inom andra branscher kanske behöver göra.” 

- R1 

 

“Vår bransch är extremt fattig på kompetens, det saknas människor och då är det otroligt viktigt att 

kunna sticka ut med något!” 

- R2 

 

 

5.1.4 Organisationens önskade arbetsgivarvarumärke 

R1 beskriver organisationens önskade arbetsgivarvarumärke som följande:  
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“När man tänker Consid så ska man tänka att vi är den främsta arbetsgivaren inom vår bransch, det 

ska inte vara någon tvekan om det. Vi vill förmedla att vi är ett entreprenöriellt bolag där det händer 

mycket, vi är snabbfotade och framåtlutade. Framåt och uppåtsträvande ska man känna när man 

möter oss på ett eller annat sätt. Sen såklart även att vi är ett familjärt bolag som bidrar till att man 

finner en sund balans mellan arbetet och livet.” 

 

R2 beskriver att organisationens arbetsgivarvarumärke skall representera ett lagbygge, ett platt och 

mjukt företag som tar stor hänsyn till människor och deras egna önskemål och utvecklingsvilja. Vidare 

beskriver R2 organisationen som ett distribuerat företag där medarbetare kan känna att de är med och 

påverkar i beslut som tas, det vill säga att det är kort till toppen. R2 belyser även att de kallar sig för 

landslaget för att representera spetskompetens och utstråla känslan av att vara ett ansvarsfullt bolag. 

 

R3 belyser att organisationen vill att arbetsgivarvarumärket ska stå för vad det redan står för idag vilket 

är ett lokalt bolag med lokal nära kännedom om kunden, sig själva och bolaget. Det ska stå för ett nära 

samarbete. Varumärket ska fortsätta att signalera trygghet, stabilitet, varaktighet och närhet - närhet till 

kunden och till varandra.  

 

R4 beskriver att företagets arbetsgivarvarumärke skall stå för tre saker; en trygghet för medarbetaren, 

en rättvis arbetsplats med rättvisa förväntningar samt vara ett företag som är innovativa i hur de utvecklar 

sig själv som bolag. 

 

R5 hänvisar till hemsidan som belyser företagets värderingar och deras främsta varumärke: möjligheten 

till ett flexibelt arbetsliv, som följd på frågan om vad organisationen önskar att deras 

arbetsgivarvarumärke står för.  

 

5.2 Värderingar 

Samtliga organisationer har uttalade värderingar som är djupt integrerade inom hela verksamheten. 

Respondenternas svar på vilka dessa är samt hur de har formulerats skiljer sig dock åt. 

 

R1 beskriver hur han/hon tillsammans med VD:n formulerade om sina värdeord för några år sedan när 

han/hon klev in som varumärkesansvarig. Värdeorden skulle fortfarande ha samma innebörd som 

tidigare fast bli färre och tydligare vilket resulterade i: Entreprenörskap, engagemang och effekt. I 

formuleringen av värdeorden motiverar R1 att enkelhet och tydlighet var hans/hennes ledord för att de 

skulle få en stark effekt. R1 beskriver att deras värderingar bidrar till en attraktionskraft då 

organisationen fått feedback på att dessa är en bidragande faktor till varför arbetstagare söker sig till 

organisationen samt väljer att stanna kvar.  

 

R2 beskriver att deras värderingar formulerades fram år 2007 av deras anställda efter att en 

inkorporering av tre stora IT-bolag skedde och organisationen blev Atea. Värderingarna lyder som 

följande: vi tar personligt ansvar, vi sätter laget före jaget och vi brinner för det vi gör. R2 uttrycker att 

han/hon tror att deras värderingar är en bidragande faktor till att medarbetare attraheras av företaget men 

han/hon medger även att de också kan skrämma iväg arbetstagare.  

 

För närvarande är Office IT-partners värdeord: kompetens, engagemang, pålitlighet, respekt och 

laganda. Då organisationen nu är mitt i en större förändring är värdeorden under omarbetning. De 

kommer fortfarande ha kvar samma grundtanke bakom sina värderingar men de kommer att formuleras 
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på ett annat sätt så att de är harmoniserade med övriga bolag som slås ihop. De nya värdeorden har 

formulerats med hjälp av en extern marknadsbyrå som utgått från ett omfattande material bestående av 

intervjuer gjorda med ett 50–60-tal medarbetare, besök på diverse lokalkontor och workshops. Slutligen 

har styrelsen för den nya koncernen varit arbetets sista check-point. R3 tror inte att värdeorden bidrar 

till en attraktionskraft i dagsläget men ser det som en självklarhet att de ska göra i framtiden. 

 

R4 beskriver att Företag X har haft sina värderingar under en längre tidsperiod men att dem för ca tre år 

sedan valde att samla medarbetarna för en workshop där medarbetarna fick definiera vad orden betydde 

för dem. Värdeorden är kvalitet, flexibilitet, trygghet, etik och moral. R4 menar att orden har olika 

betydelse och olika aspekter. Således betyder orden olika för olika medarbetare och workshopen avsåg 

att samla dessa olika aspekter till ett gemensamt sätt att se på värderingarna.  

 

R5 beskriver att de tagit hjälp av en reklambyrå i Stockholm med företagets värderingsarbete. Det var 

efter en större förändring för två år sedan som organisationen beslutade att deras värderingar behövde 

omarbetas. Värdeorden formulerades utifrån vad kunder och externa aktörer tycker om företaget, vad 

de håller på med samt hur de vill uppfattas. Detta resulterade i att värdeorden idag är: Vi håller 

ögonkontakt, vi visar vägen och vi går hand i hand. R5 beskriver hur organisationen fått kvitto på att 

värderingarna bidrar till en attraktionskraft genom medarbetarundersökningar samt en nyrekrytering. 

Den nyrekryterade personen uttryckte specifik att värderingarna var en bidragande faktor till att han/hon 

sökte sig dit.  

 

Samtliga respondenter belyser att deras värderingar tydligt kommunicerats ut internt. R3 och R4 ser 

dock brister i hur deras värderingar formulerats ut externt och motiverar att de ska arbeta för att göra 

dem tydligare för potentiella arbetstagare. 

 

5.3 Extern employer branding 

Vad gäller extern employer branding var det några företag som hade kommit längre än andra i sättet de 

belyser organisationen som arbetsgivare utåt.  

 

Väletablerad extern employer branding 

Consid är ett av de företag som kontinuerligt arbetar med att framhäva vad som differentierar dem som 

arbetsgivare. R1 beskriver att det många nog ser är deras familjära synsätt, entreprenörsanda, att de 

sticker ut och att de vågar.  

 

“Vi är lite kaxiga i vår kommunikation många gånger att vi vågar sticka ut hakan och vågar göra lite 

roliga grejer. Jag tror inte att det är många som jobbar med sitt varumärke på samma sätt som vi gör. 

Vi har ju som en hel inhouse-byrå som sköter allt och där skulle jag nog vilja säga att vi har en fördel 

så sett, vi känner företaget så pass väl vi som jobbar med kommunikationen.” 

- R1 

 

Följande beskriver R1 vilka dessa “roliga grejer” är i form av att de gör podcasts, filmserier, bloggserier, 

galor, rörligt material för att lyfta fram medarbetare och diverse fritidsaktiviteter som ofta involverar 

familjerna. Alla dessa aktiviteter pushar de sedan ut i sociala medier för alla att ta del av. Till och med 

de maffiga lokalerna i centrala Jönköping som de sitter i, ligger en employer branding tanke bakom. Allt 

kommunikationsarbete blir employer branding-inriktat. R1 belyser att ringar på vattnet skapas genom 

att företaget syns och hörs. Fortsättningsvis förklarar R1 att om det som syns och hörs är bra saker bidrar 

det till att folk vill associeras med dem som arbetsgivare.  
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R2 tror att det som differentierar dem externt som arbetsgivare och sticker ut bland konkurrenter är 

företagets laganda och hjälpsamhet. De belyser detta externt genom att i sociala sammanhang alltid bära 

landslagsliknande friidrottsjackor. Vidare beskriver R2 att kläderna bidrar till en nyfikenhet hos 

människor.   

 

“Ibland när vi står på mässor så undrar ju folk vad vi håller på med när vi står där med 

friidrottsoveraller på oss. Vi gör det lite mer utmanande men o andra sidan så sticker vi ut, vi får 

kontakt, vi börjar dialoger.”  

- R2 

 

R2 beskriver att organisationen är framträdande under mässor på högskolor, på nätverksträffar, håller i 

föreläsningar samt lyfter fram sina medarbetare i sociala kanaler som viktiga beståndsdelar i sin externa 

kommunikation. I och med den kompetensbrist som råder inom IT-branschen belyser R2 vikten av att 

synas på högskolor och för studenter som utbildar sig inom området.  

 

“Vi lyfter fram vårt ansvarstagande, vi lyfter fram vårt lag, vi lyfter fram våra kunders 

framgångar men väldigt sällan vad vi har gjort och det är ju medvetet för att sticka ut bland alla 

andra.” 

- R2 

 

Resterande tre respondenter, R3, R4 och R5, har alla olika aspekter som differentierar dem som 

arbetsgivare men de belyser inte detta på ett strategiskt sätt externt.  

 

Extern employer branding under utveckling 

R3 beskriver att det är deras platta organisationsstruktur och det humana- och trevliga arbetsklimatet 

som differentierar dem från andra. R4 beskriver att de är öppna, ärliga och rättvisa samt att de ställer 

rimliga krav på sina medarbetare. Ett varierande arbete och att inte hamna i ett fack är det R5 beskriver 

differentierar dem från andra inom branschen. R5 tror att hur företaget uppfattas som arbetsgivare är på 

samma sätt som de uppfattas ur ett kundperspektiv, det vill säga som snabba, rappa entreprenörer som 

finns nära till hands. Fortsättningsvis beskriver R5 att han/hon tror att det är klart och tydligt för 

potentiella arbetstagare att det är dessa faktorer som differentierar dem.  

 

R3 och R4 motiverar att det externa arbetet är någonting som behöver utvecklas samt förbättras. R3 

beskriver att de redan är på god väg med en plan som kommer implementeras efter att det nya 

varumärket är på plats. Framöver kommer koncernen att ha en nyrekryterad CMO vars ansvar kommer 

att bli employer branding. Detta för att se till att företaget framhävs på rätt sätt bland potentiella 

arbetstagare. R3 belyser att organisationen har, genom sina nöjd-medarbetarundersökningar, fått fram 

jättefina svar från medarbetarna på frågan om vad arbetsplatsen betyder för dem. R3 har en förhoppning 

om att dessa ska kunna användas i marknadsföringssyfte.  

 

R4 belyser att de använder sig av sociala medier, Facebook och LinkedIn, för att marknadsföra sig som 

arbetsgivare externt, dock inte i den mån som skulle behövas. På Facebook lyfts arbetsplatsen fram med 

aktiviteter såsom fredagsfika och AW: s. På LinkedIn lyfts seminarium och föreläsningar fram. R4 

beskriver även att de använder sig av riktade annonser för att nå specifika målgrupper. 

 

Värderingar i den externa kommunikationen 
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Gemensamt för samtliga organisationer är att deras värderingar lyfts fram externt på företagets hemsida, 

samt att värderingarna är en central del i rekryteringsprocessen. Dock utmärker sig Consid, Atea och 

Koneo då värderingarna även blivit en central del i företagens platsannonser. R2 beskriver att hur 

medarbetarna efterlever deras värderingar är minst lika viktigt som hur de presterar i arbetet. Att 

attrahera individer som delar företagets värderingar har således blivit en central del för Atea.  

 

Extern employer branding i samband med kompetensbrist 

Slutligen beskriver samtliga organisationer att bristen på kompetens inom området bidrar till att de sällan 

får in kompetenta kandidater utan att använda headhunting som form av rekryteringsverktyg. R3, R4 

och R5 beskriver att de tar hjälp av externa aktörer i form av rekryteringsföretag och rekryteringsbyråer 

för att lyckas rekrytera kompetens. Inget av bolagen har således ansökningar som strömmar in men ändå 

lyckas de med deras olika angreppssätt att rekrytera. R1 beskriver att hon/han sett en förändring i hur 

framgångsrik headhuntingen blivit då potentiella arbetstagare numera känner till organisationen och är 

således mer öppna för en dialog. R2 beskriver på liknande sätt hur deras kommunikationssätt har bidragit 

till att fler personer som besitter kompetensen känner till bolaget och att de haft framgång i att rekrytera 

nyutexaminerade studenter från högskolan. Anledningen till att högskolestudenter attraheras av 

organisationen beskriver R2 som följande: 

 

“Min bild är att, nu kan jag bara svara för Jönköping men det är för att vi har engagerat oss i ett par 

utbildningar på högskolan sen jag började här, suttit med i programråd, ser till att det finns 

praktikplatser, se till att det finns exjobb, pratat och stöttat programledare och hjälpt dem att utveckla 

utbildningarna, vara där och föreläsa så att vårt varumärke på något sätt finns i studenternas 

hjärna.” 

 

R3, som uttrycker bristen på extern branding, tror att anledningen till att potentiella arbetstagare kommer 

på intervju trots att de inte syns särskilt mycket externt ligger i att de ses som ett stabilt, tryggt bolag 

som har funnits på marknaden väldigt länge. Varför potentiella arbetstagare väljer att tacka ja efter en 

intervju beskriver R3 som följande:  

 

“Det är svårt att hitta dem men när vi hittar dem så tackar man oftast ja. Det beror på när man 

kommer hit, när man får träffa oss - vi har ett fint kontor, vi signalerar struktur, ordning och reda. Jag 

tror också att man känner att vi är en arbetsplats som satsar på medarbetaren och att vi har en rätt så 

platt organisation. Jag tror att man känner rätt snart - att här skulle jag kunna trivas. “ 

 

R4 har en liknande motivering och uttrycker att han/hon tror att deras rättvisetänk och trygghet 

återspeglas externt genom deras mognad som bolag. R4 beskriver att organisationen attraherar den typ 

av människor som uppskattar dessa aspekter.  

 

R5 uttrycker också att de haft lyckade rekryteringar och motiverar att folk inom branschen söker sig dit 

då deras varierande arbetsuppgifter är erkända.  

 

5.4 Intern employer branding 

R1, R2, R4 och R5 beskriver att det finns en strategisk plan för att behålla medarbetare inom företaget. 

R3 uttrycker att organisationen för närvarande inte har någon strategisk plan men att detta kommer att 

implementeras efter omorganisationen. R3 är dock övertygad om att företagets interna arbete är en 

primär anledning till varför medarbetare stannar kvar. Samtliga organisationer har lyft utmärkande 

aktiviteter i sitt interna arbete.  
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Intern employer branding: strategiskt och operativt 

R1 belyser vikten av att ha en balans mellan arbete och fritid och beskriver organisationen som ett 

väldigt familjärt bolag där det finns en sund balans mellan livet på- och utanför arbetet. R1 uttrycker 

också att organisationen ofta involverar familjerna i många av de aktiviteter som företaget anordnar och 

att de arbetar frekvent med att väva in helheten genom att visa att de förstår att människor är mer än sin 

yrkesroll. En annan central del som R1 belyser i det interna strategiska arbetet är företagets individuella 

kompetensutvecklingsinsatser. Att skräddarsy utbildningar för medarbetare istället för att placera dem i 

förutbestämda utbildningsprogram tror R1 är en viktig faktor. R1 betonar även deras seminarium, där 

medarbetare får dela med sig av sina erfarenheter till andra inom företaget, som en intern process där 

andra får lära av olika individers kunskap. Vidare belyser R1 att det även hör till det interna arbetet att 

skola in nya medarbetare i organisationens värderingar. Alla som börjar får en tydlig introduktion i vad 

värderingarna står för och informationen finns alltid tillgänglig för repetition på intranätet samt på 

hemsidan. Avslutningsvis lyfter R1: 

 

“Gräset är inte grönare på andra sidan, man ser att Consid kan erbjuda det allra mesta som man som 

arbetstagare vill ha. Man hade säkert kunnat byta till något annat bolag och fått någon liten extra 

förmån eller sådär men jag tror att helheten; att man har schyssta kollegor, det är trevligt klimat, vi 

gör roliga grejer, vi står för bra saker: ja man stannar helt enkelt.” 

 

R2 beskriver att företagets värderingar och aktiviteter kopplade till värderingarna är en mycket central 

del i organisationens interna arbete. R2 beskriver att deras strategi för att behålla medarbetare även 

baseras utifrån hur de arbetar med utveckling av individer, då de upplever att utveckling är den främsta 

drivkraften hos medarbetarna. Sedan tror R2 att stoltheten över hållbarhet och ansvarsarbete är 

bidragande faktorer till att medarbetare stannar kvar. Organisationen har bland annat hjälpprojekt där 

samtliga i företaget, som ett lag, uppmuntras att gå ihop och hjälpa till där det behövs.  

 

“Vi bygger en ganska stor gemenskapskänsla och stolthet över oss som företag när vi går in och 

hjälper någon by i Afrika eller när vi skickar pengar till ett krisdrabbat område som har utsatts för 

något fasansfullt. Det blir väldigt starkt. Man knyts hårt till känslan av att det här är ett företag jag 

vill vara på - som tar hänsyn och vill hjälpa till i den mån vi kan. “ 

- R2 

 

Den utmärkande lagandan efterlevs även genom att organisationen tagit bort alla individuella rörliga 

löner. Alla medarbetare har en fast lön och ingen drar en egen vinning på att göra något individuellt. 

Fortsättningsvis beskriver R2 att strykandet av incitamentslöner också blev en stor orsak till att en klick 

människor som drevs av pengar valde att lämna organisationen då de inte längre attraherades av 

företaget. R2 beskriver att det är viktigt att alla har ett driv men drivet ska vara för lagets vinning.  

 

Fortsättningsvis belyser R2 att det finns en stor nöjdhet bland de som jobbar i organisationen och tror 

att detta beror på att de är så pass tydliga med kultur, värderingar och uppföljning. R2 beskriver således 

att de inte har rekryterat hej vilt på människor som inte håller med om värderingarna eller deras sätt att 

jobba, vilket bidragit till att de nu är en ganska homogen grupp. R2 beskriver även att organisationen 

valt att inte sätta så stor press på medarbetarna i form av faktureringsgrader, siffror och pengar.  

 

“Det är förvånansvärt få människor som bryr sig om de pengar som företaget tjänar. Det är ganska 

irrelevant för de flesta människor här. Det är snarare hur kan jag utvecklas, hur kan jag bidra, vad 

händer runt om hos våra kunder – det vill dom veta. Vi jobbar med den andra sidan av myntet så att 

säga, inte ekonomin utan allt annat som skapar ekonomin. “ 
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- R2 

 

R3 uttrycker att de i dagsläget inte har någon strategisk plan för att behålla medarbetare men att det 

pågår ett strategiskt arbete med att ta fram. Framtagandet av en strategisk plan för att behålla 

medarbetare har utgått ifrån en riskanalys där organisationen har analyserat: vilka medarbetare de har, 

vilken risk som skulle medfölja att de slutar, vad som skulle hända och vilka åtgärder som behöver 

vidtas. Vidare beskriver R3 organisationens nya mål vilka lyder som följande: nöjdast medarbetare, 

nöjdast kunder och lönsam tillväxt. Dessa tre mål har framtagits för att kunna nå deras hårda ekonomiska 

mål. Organisationen genomförde en workshop som grundade sig på de tre målen varpå det interna 

arbetet för nöjdast medarbetare var en central del. Workshopen handlade om att identifiera vad som görs 

bra idag, vad som ska fortsättas med, vad som behöver börjas med som inte görs idag och vad som ska 

slutas med. Samtliga medarbetare fick svara på öppna frågor där R3 senare kunde utläsa centrala 

aspekter som ansågs som viktiga bland medarbetarna.  

 

“Jag sammanställde, utifrån det stora arbetet, en mindmap där man kunde utläsa vad som är viktigt 

för oss på vår arbetsplats. Hade vi tittat på den mindmapen hade centrala ord varit bland annat: 

trygghet, glädje, utveckling, professionalism och struktur. Utifrån dessa har vi i ledningsgruppen 

skapat en aktivitetslista som vi ska arbeta med. Exempelvis: vilken aktivitet ska vi genomföra för att 

upprätthålla glädje.”  

- R3 

 

Varför medarbetare i dagsläget stannat kvar tror R3 beror på att de är ett så pass starkt team, ingen 

lämnas ensam, de är ett gott gäng och man har kul på jobbet. Vidare beskriver R3 de gemensamma 

aktiviteter som är en del av verksamhetens interna arbete.  

 

“Vi gör mycket utöver själva arbetsdagen tillsammans. Exempelvis som i onsdags hade vi gamingkväll 

här. Man får bjuda in kompisar och så sitter man och gamear - de som känner att det ligger en nära 

om hjärtat. Självklart även AW och att vi gör resor tillsammans, i höstas var vi exempelvis i Rom. 

Framförallt också, eftersom vi gör mycket tillsammans, det finns många som har jobbat länge 

tillsammans, vi är en omtänksam arbetsplats som bryr oss om varandra och trivs när vi är 

tillsammans. Ordet tillsammans är för oss väldigt viktigt.”  

- R3 

 

Vad gäller värderingarna och hur de efterlevs internt erkänner R3 att det i dagsläget finns en brist i hur 

de arbetar med dem strategiskt samt operativt. Framöver har således en värdegrundsworkshop planerats 

in med medarbetarna som kommer att bygga på de nya värdeorden som nu formuleras fram.  

 

R4 beskriver organisationens arbete med intern employer branding som “hyfsat strategiskt” i den 

bemärkelsen att de har en strategisk plan för hur de skall arbeta trivselmässigt. R4 belyser även deras 

strategiska verktyg kring arbetet med kompetensutvecklingsinsatser och medarbetarutveckling. R4 

motiverar hur deras värderingar vävs in i företagets interna arbete: 

 

“Vi har ett dokument där alla våra värderingar är, där jag har skrivit två sidor och väver in våra 

värderingar i text som ligger som en del i anställningsavtalet, där den nya medarbetaren som en 

slutkläm får signera också. Så värderingarna är i allra högst grad med.” 

 

Vidare talar R4 om företagets trivselkommitté där han/hon beskriver en grupp medarbetare som samlas 

och samtalar kring olika aktiviteter som företaget kan tänkas genomföra tillsammans. Aktiviteterna kan 
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exempelvis vara att gå ut och äta en bit mat tillsammans, spela nattbowling eller att anordna en afterwork 

en fredagseftermiddag. Det har varit ett strategiskt val att inte ha med ledningsgruppen i denna 

trivselkommitté av den anledning att medarbetarna ska känna att aktiviteterna baseras på medarbetarnas 

önskemål och ej är toppstyrda. Utöver dessa aktiviteter som anordnas av trivselkommitén hålls två årliga 

kick-offer där olika teman står i fokus och inspirationsföreläsningar eller kurser hålls. R4 belyser även 

att de sponsrar olika aktiviteter som exempelvis stafett-Vasan och cykelrallarn. Han/hon uttrycker att 

dessa aktiviteter är uppskattade av medarbetarna då alla arbetstagare inte har möjlighet eller kanske inte 

vill boka upp en fredagskväll med kollegorna.  

 

R5 beskriver att de har en strategisk plan för att behålla medarbetarna inom organisationen och att de 

har en HR-chef som är väldigt engagerad i dessa frågor. R5 belyser att HR:s interna arbete har varit en 

mycket viktig del då många av de andra inom organisationen främst tänker marknad och försäljning 

men menar att det är minst lika viktigt att arbetet sitter internt. Fortsättningsvis belyser R5 den 

decentraliserade organisationen som en viktig del i att medarbetare trivs inom organisationen. 

Organisationen arbetar med personliga mål och personlig utveckling bland samtliga medarbetare. R5 

beskriver även att företaget sätter upp årsmål som belönas medarbetarna om de nås. Kommande 

belöning är en gemensam resa till Dubai vilket R5 beskriver att samtliga personalkategorier har arbetat 

hårt för att nå. Mer förekommande interna aktiviteter är exempelvis gemensamma afterworks. 

Kompetensutvecklingen är också en viktig del i det interna arbetet och organisationen har en nationell 

konsultchef som driver dessa frågor.  

  

“Vissa personer får åka till exempelvis Microsoft i USA på mässor för att se vad som händer följande 

år, vilka trender det finns - så får de i uppdrag att komma tillbaka till oss och berätta att: det här har 

vi lärt oss, det här tycker vi att företaget ska göra, så vi jobbar ganska mycket med det.” 

- R5 

R5 beskriver att det interna arbetet med värderingarna är någonting som de behöver arbeta med hela 

tiden för att säkerställa att de efterlevs internt. R5 påminner sina medarbetare om värderingarna genom 

att vid varje måndagsmöte presentera dem samt går igenom och repeterar dem ungefär en gång i 

månaden.  

  

“På ett sådant möte kan jag ställa exempelvis en fråga i form av: Niklas - vad betyder “vi håller 

ögonkontakt” för dig? Så att vi alltid jobbar med det och det där tar tid.” 

- R5  

 

Personalomsättning 

Samtliga respondenter beskriver att de har en stabil och låg personalomsättning.  

 

De medarbetare som väljer att sluta tror R1 beror på att andra utmanande kundprojekt dyker upp, det 

vill säga att något annat bolag har något riktigt spännande på gång som medarbetaren gärna vill vara en 

del av. 

 

Eftersom R3 är ny VD på företaget har han/hon endast varit med om en person som slutat. Anledningen 

till detta berodde på en missmatch i rekryteringen. 

 

Av de medarbetare som väljer att lämna organisationen beskriver R4 att det i de flesta fall beror på två 

orsaker. Den första orsaken är att en konkurrent eller kund erbjuder arbetstagaren ett högre löneanspråk 

och den andra orsaken är att andra typer av kunder eller uppdrag lockar hos en annan arbetsgivare.   
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R5 beskriver att han/hon inte varit med om många medarbetare som slutat, av de som har slutat har detta 

berott på bättre erbjudanden från andra företag.  

 

Medarbetarnas trivsel: en tvåvägskommunikation 

Samtliga organisationer säkerställer att medarbetare trivs genom årliga medarbetarundersökningar, 

löpande uppföljningar och medarbetarsamtal. R1 belyser utöver detta HR:s insatser i att köra 

gemensamma konsult-luncher med medarbetarna där de lyssnar in deras önskemål och tar vidare deras 

inputs till ledningen. R5 berättar att de haft på tal att införa ett nytt sätt för att mäta medarbetarnas trivsel 

i form av en app som snabbare och mer kontinuerligt kan snappa upp företagets status gällande 

medarbetarnas trivsel. Genom denna app kan företaget så fort de önskar och på ett smidigt sätt skicka 

ett visst antal frågor som de undrar över till samtliga medarbetare och snabbare få en indikation på hur 

de trivs i dagsläget.  

  

Samtliga respondenter beskriver att kompetensutveckling är viktigt för deras medarbetare och detta är 

ett återkommande önskemål hos dem. R2 belyser även medarbetarnas önskan att förstå struktur, ha 

bättre utvecklingssamtal och en större valmöjlighet i att välja uppdrag. R2 likt R3 och R5 beskriver ett 

högre löneanspråk som ett återkommande önskemål hos medarbetarna. R3 motiverar även trygghet och 

struktur på arbetsplatsen som ett önskemål bland deras medarbetare samt en balans mellan arbete och 

fritid. 

  

Samtliga organisationer beskriver att de brukar kunna möta medarbetarnas önskemål i största möjliga 

mån om man bortser från löneanspråk som är ett alldeles för komplext önskemål att alltid möta.  

 

Samtliga respondenter frågades om de kände till och strategiskt arbetar med sin interna branding utifrån 

de sju EVP:erna som redovisas i teorin. Ingen respondent kände till dessa sju EVP:er tillräckligt väl för 

att kunna besvara denna frågeställning.  

 

5.5 Vad employer branding genererar/genererat 

R1 beskriver att organisationens bästa måttstock på arbetet med employer branding har varit deras 

snabba tillväxt. Organisationen växer mellan 30–40% varje år och har gått från 150 till 800 medarbetare 

på bara några få år. R1 beskriver även att skalan på medarbetarundersökningar som har gått upp varje 

år, att de lyckas behålla och attrahera medarbetare i den mån de gör som ett tydligt kvitto på att de gör 

någonting rätt. Organisationen har även fått utmärkelse från karriärföretagen fyra år i rad och har vunnit 

bästa arbetsgivare föregående år samt kommit tvåa året dessförinnan.  

 

R2 beskriver att deras arbete med employer branding har genererat en hög medarbetarnöjdhet, som 

han/hon uttrycker enligt följande: 

 

“Man blir ju nästan lite tårögd när man pratar om det för det är så bra siffror och vi har ändå inga 

bollhav eller snuttefiltar liksom som vi brukar säga utan det är en arbetsplats vi befinner oss på och 

ändå är folk så nöjda.” 

 

R2 beskriver även hur företaget är byggt och arbetar med alla sina processer utifrån ett 

medarbetarperspektiv och tror även att detta genererar lönsamhet för bolaget. 

 

“Allt ihop är byggt ur medarbetarperspektivet, vi vill bygga någonting som är attraktivt för 

medarbetaren. Har vi enormt nöjda medarbetare som faktiskt får utvecklas så kommer det 
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säkerhetsställa att kunder vill jobba med oss, vi kommer ha lätt att rekrytera, vi kommer kunna växa 

och då kommer vi få affärer och pengar på sista raden.” 

- R2 

 

R3, vars arbete med employer branding kommer att utvecklas beskriver att han/hon hoppas att det 

kommer att generera en ytterligare stolthet hos deras redan befintliga medarbetare. Fortsättningsvis 

beskriver R3:  

 

“Sen hoppas jag ju också såklart att det kommer generera att vi har en liten kö av personer där ute 

som vill jobba hos oss. Såklart också en liten schvung i hela vår affär, att vi får ett varumärke som 

man känner att: det där, det är schysst. Den känslan vill jag att vi ska kunna förmedla genom vårt 

varumärkesarbete - gentemot både medarbetare, kunder och oss som bolag” 

 

R4 hoppas att arbetet med employer branding ska generera en högre medarbetarnöjdhet som ska kunna 

utläsas från företagets medarbetarundersökningar samt via företagets personalomsättningshastighet.  

 

R5, som uttrycker att företaget inte arbetar strategiskt med employer branding, tror ändå att ett sådant 

arbete skulle generera medarbetare som känner en stolthet över att säga att de arbetar på företaget. 
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6. Analys 

 

I detta avsnitt presenteras vår analys som sammankopplar studiens empiriska resultat och studiens 

teoretiska referensram. Avsnittet förhåller sig till de befintliga teman som uppkom ur den tematiska 

analysen. Temana som följer är således employer branding generellt, värderingar, extern employer 

branding, intern employer branding samt vad employer branding genererar/genererat. 

 

 

6.1 Employer branding generellt 

Samtliga respondenter var bekanta med begreppet employer branding och majoriteten av 

respondenterna definierar alla begreppet och varför de arbetar med det genom att använda ord som 

attrahera, rekrytera och behålla, vilka bekräftas i teorin av Ambler och Barrow (1996); Backhaus och 

Tikoo (2004); Rampl och Kenning (2014). R5 utmärker sig i sitt sätt att beskriva begreppet då han/hon 

gör detta i enlighet med vad Backhaus och Tikoo (2004) benämner en person-organization-fit, att 

organisationen och medarbetarna matchar värderingsmässigt, vilket kan utgöra en konkurrensfördel 

(Personlig kommunikation, 8 april 2019). R5 är även tydlig med att uttrycka att han/hon ser att det 

kommer vara nödvändigt för företag att arbeta med employer branding i framtiden (Personlig 

kommunikation, 8 april 2019) vilket motiveras av Dabirian et al. (2017) som belyser employer brandings 

betydelse för det nya digitaliserade samhället.  

 

En minoritet av respondenterna uttrycker att de i dagsläget arbetar aktivt med employer branding 

strategiskt och operativt avseende alla tre aspekter i Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell. Det 

framkommer dock att ett employer branding-arbete som ser ut att följa tre-stegsmodellen är något som 

är på tal inom samtliga organisationer och några av organisationerna har redan inlett ett strategiskt arbete 

som är på väg att implementeras. De organisationer som arbetar med employer branding strategiskt i 

nuläget gör detta i linje med Parment et al. (2017) som belyser att employer branding-relaterade 

aktiviteter bör grundas ur ett arbete gjort på en hög strategisk nivå. Detta efterföljer organisationerna i 

studien då de beskriver högre chefer som beslutsfattande organ i det strategiska arbetet.  

 

Ur empirin kan det tolkas att även om alla respondenter ej uttrycker att de arbetar strategiskt samt 

operativt enligt Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell kan ett arbetssätt som går i linje med deras 

process identifieras. Huruvida omfattande alla delar i modellen behandlas skiljer sig dock åt mellan de 

olika organisationerna. 

 

6.2 Värderingar 

Urde (2003), Barrow och Mosley (2005) belyser vikten av att värderingarna ska genomsyra hela 

verksamheten och vara väletablerade och stabila. Samtliga organisationer beskriver att värderingarna, 

på ett eller annat sätt, utgör grunden för deras arbetsgivarvarumärke. Respondenterna talar om att det är 

högst väsentligt att värderingarna delas av deras medarbetare då detta i sig utgör en konkurrensfördel 

likt Backhaus och Tikoo, 2004; O’Neill, 2011; Punjaisri och Wilson, 2011 beskriver. Alla respondenter 

beskriver således att arbetet med att ta fram värderingarna har gjorts på en hög strategisk nivå samt varit 

mycket omfattande, tidskrävande och genomarbetat. Medarbetarna på respektive organisation har haft 

en betydande roll i utformandet av värderingarna samt hur de efterlevs. Ett exempel är R4s beskrivning 
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av hur han/hon involverade medarbetarna i att få ge sin egen definition av vad värdeorden betydde för 

dem. Detta gjordes då han/hon ansåg det viktigt att finna en samstämmighet i de olika medarbetarnas 

definitioner så att värderingarna ej skulle spreta åt olika håll (Personlig kommunikation, 1 april 2019). 

Hur organisationerna beskriver vikten av att värderingarna efterlevs motiveras av O’Neill (2011) som 

belyser den konkurrensfördel det utgör gentemot kunder att ha medarbetare som representerar allt vad 

organisationen står för.  

 

En tolkning som kan göras är att vissa organisationer tenderar att tala om värderingarna och hur de 

efterlevs kopplat till hur konkurrenskraftig organisationen blir på marknaden sett ur ett kundperspektiv. 

R2 utmärker sig istället i sättet han/hon talar om värderingarnas betydelse för hur konkurrenskraftig 

organisationen blir ur ett arbetstagarperspektiv. Således belyser R2 organisationens värderingsarbete ur 

ett arbetsgivarperspektiv snarare än ett varumärkesperspektiv (Personlig kommunikation, 27 mars 

2019). R2 talar även om hur viktigt det är för dem att vara tydliga med organisationens kultur och 

värderingar till sina medarbetare och potentiella medarbetare vilket i teorin styrks av Backhaus och 

Tikoo (2004) som belyser detta som en central del i värderingsarbetet. Sättet Atea belyser och arbetar 

med sina värderingar externt och internt medför således att de når önskvärd målgrupp, vilket Moroko 

och Uncles (2008); Punjaisri och Wilson (2011); O’Neill (2011) motiverar i teorin. Foster et al. (2010) 

och Näppä et al. (2014) beskriver även att denna konkurrensfördel kan bidra till en lägre 

personalomsättning och ett högre välbefinnande inom organisationen något som är framträdande i R2s 

uttalanden.  

 

Ett tema som genomsyras i första steget av Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell är 

värderingarnas betydelse för organisationernas attraktionskraft. Ur empirin kan det utläsas att 

värderingarna är en bidragande faktor vad gäller att attraheras av och stanna kvar i en organisation. 

Oavsett om organisationerna har valt värderingarna ur ett kundperspektiv eller ur ett 

arbetsgivarperspektiv är den gemensamma nämnaren vikten av att medarbetarna delar samt efterlever 

värderingarna för att göra organisationen konkurrenskraftig. Det är således inte konstigt att 

respondenterna talar om värderingarna utifrån de båda perspektiven då värderingarna utgör en central 

del i hur arbetsgivarvarumärket kopplas samman med varumärket, något som Rampl och Kenning 

(2014); Drury (2016); Parment et al. (2017) belyser vikten av. När exempelvis R3 talar om employer 

branding gör han/hon det ur ett helhetsperspektiv där värderingarna sammankopplar varumärket med 

arbetsgivarvarumärket (Personlig kommunikation, 29 mars 2019).  

 

Samtliga organisationer besitter en grundförutsättning att skapa sig ett starkt employer brand då de har 

väletablerade värderingar. Dock går det att utläsa att majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte 

har ett strategiskt utvecklat kommunikationssätt för att nå ut med sina värderingar till potentiella 

arbetstagare vilket Moroko och Uncles (2008) beskriver som en viktig del i att synas bland potentiella 

arbetstagare. Således har dessa organisationer inte ett fullt utvecklat employer branding-arbete men de 

har goda grundförutsättningar för att skapa ett, i och med sina väletablerade värderingar.  

 

6.3 Extern employer branding 

Att kunna formulera ut externt vad som differentierar en som arbetsgivare motiverar Backhaus och 

Tikoo, 2004; O’Neill, 2011; Rampl och Kenning, 2014 som en väsentlig del i att bli konkurrenskraftig 

på arbetsmarknaden. Samtliga respondenter beskriver att företagen har specifika sätt att differentiera sig 

på. I empirin utmärker sig dock R1 och R2 då organisationerna är väldigt tydliga med att belysa externt 

vad som differentierar dem. Företagens externa arbete beskrivs av R1 och R2 som välutvecklat och 



 35 

genomtänkt (Personlig kommunikation, 25 mars, 27 mars 2019). Båda respondenterna uttrycker att de 

arbetar med strategiska samt operativa aktiviteter för att synas bland potentiella arbetstagare. 

Organisationernas värderingar utgör således grunden för dessa aktiviteter vilket motiveras av Backhaus 

och Tikoo (2004) som en central del. Exempelvis har Atea strategiskt beslutat att alltid se ut som en 

enhet vilket operativt görs genom att bära landslagsliknande tröjor i deras uppvisande externt på 

exempelvis mässor, föreläsningar och sociala medier (Personlig kommunikation, 27 mars 2019). 

Consids strategiska arbete och kommunikationssätt genomsyras av att synas och höras mycket. Detta 

tar sig uttryck i deras maffiga lokaler, spektakulära galor, kommunikationskanaler i form av sociala 

medier, podcast, bloggar, rörligt material och nätverk- och utbildningsträffar (Personlig kommunikation, 

25 mars 2019). Aktiviteter som R1 och R2 gör för och med sina arbetstagare formuleras därmed ut 

externt på ett strategiskt och operativt sätt för potentiella arbetstagare att se. Backhaus och Tikoo (2004); 

Punjaisri och Wilson (2011) belyser detta uppvisande som viktiga delar i employer branding då 

potentiella arbetstagare gör en bedömning om huruvida de passar in på företaget eller inte utefter vad 

organisationen belyser i sin externa branding. 

 

Det framgår tydligt att R1 och R2 arbetar mer omfattande än övriga respondenter vad gäller deras 

externa employer branding. Dock, i enlighet med Näppä et al. (2014); Sengupta et al. (2015), ligger det 

i betraktarens öga, det vill säga de potentiella medarbetarnas ögon att se till vilka egenskaper dem lockas 

av hos en arbetsgivare. Således behöver det inte vara de som syns eller hörs mest som lyckas attrahera 

rätt kompetens. Faktorer såsom R3 och R4 beskriver i form av mognad och trygghet som ej formuleras 

externt utan är erkända på andra sätt (Personlig kommunikation, 29 mars, 1 april 2019) kan likaså 

medföra en attraktiv bild bland potentiella arbetstagare. Drury (2016) beskriver att potentiella 

arbetstagare söker information om organisationer på fler sätt än enbart via organisationens externa 

marknadsföring. Denna information kan komma från exempelvis en tredje part vilken har inblick i 

organisationen (Drury, 2016). Således kan information om organisationer som på något sätt når 

potentiella arbetstagare präglas av interna aspekter (Sengupta et al., 2015; Dabirian et al., 2017).  

 

6.4 Intern employer branding 

Näppä el al. (2014) beskriver att en stark intern employer branding växer fram ur ett företags värderingar 

vilket kan tolkas att samtliga organisationer besitter. En majoritet av respondenterna uttrycker att de har 

både strategiska samt operativa aktiviteter kopplat till sitt interna arbete. Dessa aktiviteter är avsedda 

dels till att säkerställa att värderingarna efterlevs internt men främst för att höja medarbetarnöjdheten. 

Anselmsson et al. (2016) belyser vikten av att ta hand om sina anställda för att höja företagets 

attraktionskraft. Ambler och Barrow (1996) beskriver att ta hand om sina anställda och få dem att stanna 

kvar bygger på huruvida organisationen kan bistå medarbetarna med funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelar. Hur detta görs rent operativt har vi ur empirin identifierat både likheter och 

skillnader organisationerna sinsemellan. Utgångspunkten i de operativa aktiviteterna beskrivs i enlighet 

med Berthon et al. (2005) och Dabirian et al. (2017) värdeskapande faktorer som sägs höja 

attraktionskraften för en organisation och vilka baseras på Ambler och Barrows (1996) tre attribut.   

 

Likheter 

Socialt värde 

Socialt värde betonar vikten av att trivas och finna det roligt att gå till arbetet (Berthon et al., 2005) 

vilket samtliga organisationer belyser som den centralaste delen i medarbetarnöjdhet. Respondenterna 

uttrycker att after-works, spelkvällar, bowling, middagar och kick-offer är aktiviteter som rent operativt 

genomförs med avsikt att skapa en trivsam atmosfär bland medarbetarna (Personlig kommunikation, 25, 



 36 

27, 29 mars, 1 och 8 april 2019). En tolkning som kan göras är att aktiviteter utanför arbetstid kan bidra 

till en gemenskap som sedan gör det roligare att gå till arbetet. Genom sådana aktiviteter kan goda 

relationer mellan medarbetare skapas vilket kan tänkas höja det sociala värdet.  

 

Utvecklingsvärde 

Utvecklingsvärdet beskrivs av samtliga respondenter som den viktigaste faktorn för arbetstagare inom 

IT-branschen (Personlig kommunikation, 25, 27, 29 mars, 1 och 8 april 2019). Berthon et al. (2005) 

beskriver utvecklingsvärde som möjligheten för medarbetare att utvecklas på sin arbetsplats genom 

exempelvis karriärsutveckling och kompetensutveckling. Respondenterna beskriver härleds att 

kompetensutveckling värdesätts mycket högt av alla inom branschen och att det är en avgörande faktor 

för ett företags attraktionskraft sett till att både attrahera och behålla sina kompetenser (Personlig 

kommunikation, 25, 27, 29 mars, 1 och 8 april 2019). Respondenterna beskriver att de rent operativt 

genomför aktiviteter så som utbildningsprogram, seminarium, föreläsningar och kurser avsedda till att 

uppfylla utvecklingsvärdet. Således görs tolkningen att arbetsgivarna har valt att satsa på något som de 

vet värdesätts av arbetstagarna samt gör organisationen konkurrenskraftig. 

 

Ledarskapsvärdet 

Dabirian et al. (2017) uttrycker att ledarskapsvärdet innefattar huruvida medarbetare trivs med sina 

ledare och kan spela en avgörande roll i om medarbetare väljer att stanna kvar eller ej. Det går att utläsa 

en likhet i den uteblivna informationen gällande ledarskapsvärdets påverkan på medarbetarnas trivsel. 

Ingen av respondenterna uttrycker att de rent operativt genomför aktiviteter avsedda till att höja denna 

faktorn men de uttrycker inte heller att någon medarbetare har lämnat på grund av bristfälligt ledarskap 

(Personlig kommunikation, 25, 27, 29 mars, 1 och 8 april 2019). Således kan det tolkas som att 

ledarskapet i samtliga organisationer än så länge har varit positivt. Dock kan det antas att denna 

informations validitet påverkas av att det är ledare som har intervjuats. 

 

Skillnader 

Applikationsvärde 

Berthon et al. (2005) beskriver att appikationsvärdet syftar till att medarbetare får möjlighet att visa upp 

sina kunskaper samt färdigheter och även får applicera dessa inuti organisationen. Det kan tolkas som 

att samtliga organisationer, strategiskt sett, uppfyller applikationsvärdet då medarbetarna får arbeta 

inom de områden de besitter kunskap. Däremot utmärker sig R1 med en operativ aktivitet som syftar 

till att medarbetaren får möjlighet att visa upp och dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till 

andra inom företaget. Detta görs genom att medarbetare får hålla i egna utbildningsprogram för sina 

kollegor avsedda för att höja varandras kunskap (Personlig kommunikation, 25 mars 2019). Någon 

liknande operativ aktivitet avsedd till att höja detta värde har ej identifierats bland övriga organisationer.  

 

Ekonomiskt värde 

Att uppfylla det ekonomiska värdet handlar enligt Berthon et al. (2005) om att arbetstagaren får den lön 

och de förmåner som denne finner rimlig för arbetsuppgiften. Respondenterna beskriver den 

ekonomiska aspekten som komplex då pengar alltid är någonting en medarbetare vill få mer av. Dock 

kan det tolkas som att denna värdefaktorn inte är den avgörande för om medarbetare attraheras eller 

stannar kvar på ett företag då cheferna främst belyser de mjuka värdena som mer framträdande i form 

av att ha kul, trivas på jobbet och att utvecklas. R2 utmärker sig då han/hon beskriver att företaget tagit 

ett strategiskt beslut om att ta bort incitamentslöner för samtliga anställda (Personlig kommunikation, 

27 mars 2019). R2 belyser att de lägger en större vikt vid de mjuka värdena kopplade till företagets 
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värderingar. Han/hon talar således om att det är svårt att uppfylla värderingen “laget före jaget” med 

rörliga löner baserade på individuell prestation (Personlig kommunikation, 27 mars 2019). 

 

Balans mellan arbete- och fritid 

Balans mellan arbete- och fritid definieras av Dabirian et al. (2017) som en faktor där en harmoni mellan 

yrkesrollen och de privata rollerna finns. R1 utmärker sig i sättet han/hon talar om denna balans. 

Organisationen involverar ofta familjerna i många av de aktiviteter som företaget anordnar och de 

arbetar frekvent med att väva in helheten genom att visa att de förstår att människor är mer än sin 

yrkesroll (Personlig kommunikation, 25 mars 2019). Flera av de andra respondenterna lyfter ord som 

flexibilitet och möjligheten till ett flexibelt arbetsliv vilket kan tolkas som att de har denna 

värdeskapande faktor i åtanke. Dock uttrycker de ej hur de arbetar operativt med denna faktorn.  

 

Intressevärde  

Berthon et al. (2005) beskriver att intressevärdet uppfylls genom att medarbetaren finner det givande att 

gå till arbetet, ser sina arbetsuppgifter som utmanade samt uppnåeliga och när individens kreativa- och 

innovativa sida får ges uttryck åt i arbetet. Detta värdet är svåridentifierat och det har ej gått att utläsa 

några strategiska eller operativa aktiviteter kopplat till denna värdefaktorn. Svårigheten i att identifiera 

aktiviteter kopplade till att uppfylla intressevärdet ligger sannolikt i att värdet enbart går att utläsas ur 

ett medarbetarperspektiv. Det som däremot kan tolkas är att en majoritet av respondenterna uttrycker att 

en av de främsta anledningarna till att medarbetare lämnar är på grund av att de erbjuds mer utmanande 

projekt hos en annan arbetsgivare. Således går det att tolka att detta värde kan höja en organisations 

attraktionskraft, förutsatt att det arbetas med.  

 

Intern employer branding: En tvåvägskommunikation 

Slutligen går att tolkas att samtliga värdefaktorer kräver en tvåvägskommunikation mellan arbetsgivare 

och arbetstagare något som organisationerna verkar införstådda i. För att säkerhetsställa att 

medarbetarna upplever att de tas hand om uttrycker samtliga respondenter att de strategiskt valt att 

operativt genomföra olika aktiviteter avsedda till detta syfte (Personlig kommunikation, 25, 27, 29 mars, 

1 och 8 april 2019). Gemensamt för samtliga organisationer är att de genomför 

medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal och uppföljningar (Personlig kommunikation, 25, 27, 29 

mars, 1 och 8 april 2019). R1 belyser även kontinuerliga konsultluncher som en sådan aktivitet, vilket 

syftar till att deras medarbetare skall känna sig sedda och hörda på arbetsplatsen (Personlig 

kommunikation, 25 mars 2019).  

 

6.5 Extern employer branding och intern employer branding: ett samspel 

Ambler och Barrow (1996) motiverar att marknadsförings- och personalarbetet borde gå hand i hand 

vilket är något som R1 belyser som viktigt i deras employer branding arbete (Personlig kommunikation, 

25 mars 2019). Begreppet har likt Parment et al. (2017) beskriver fört samman två funktioner; marknad 

och HR och R1 utmärker sig i sitt sätt att tala om detta samarbete för att belysa vikten av en merch 

mellan avdelningarna.  

 

De organisationer som aktivt arbetar med extern employer branding arbetar aktivt internt med att 

efterleva vad de utlovar externt. Backhaus & Tikoo (2004); Edwards (2009); Näppä, et al. (2014) belyser 

detta som en viktig del i att inte bryta det psykologiska kontrakt som skapas arbetstagare och 

arbetsgivare sinsemellan. Således går det att tolka att de organisationer som arbetar strategiskt och 
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operativt med extern employer branding har förstått det som Parment et al. (2017) belyser i form av att 

allt som uppvisas externt sedan ska stämma internt.  

 

Samtliga organisationer har genom sitt omfattande värderingsarbete lagt en god grund för att kunna 

utveckla ett bra arbetsgivarvarumärke. En organisations värderingar belyser Backhaus och Tikoo (2004) 

utgör den centrala delen i ett välkomponerat employer brand. Härleds är det först när värderingarna är 

fastställda och implementerade som intern- och extern employer branding kan utformas vilket erkänns 

i studien. Vidare har samtliga organisationer även uttryckt ett omfattande internt arbete vilket kan tolkas 

som att de prioriterar de befintliga medarbetarnas trivsel i första hand. Således går det att tolka att den 

externa brandingen, att attrahera och rekrytera, inte väger lika tungt som det interna arbetet, avsett att 

behålla, i vad som utgör employer branding. 

 

Employer branding avser att attrahera, rekrytera och behålla (Ambler & Barrow, 1996) men skulle enligt 

författarnas tolkning kunna avse att attrahera och rekrytera för att behålla. Employer branding uppfyller 

således inte sin fulla definition om inte det interna arbetet och värderingsarbetet väger tyngst. 

Långsiktigt är det inte möjligt för organisationer att ha omfattande extern kommunikation utan ett internt 

arbete om det ska uppfylla employer branding. Däremot görs tolkningen att det omvända kan fungera, 

det vill säga att organisationer har ett omfattande internt arbete men ett avsaknat externt. Detta då 

tolkningen av empirin har erkänt att interna aspekter kan nå ut externt utan ett strategiskt utvecklat 

kommunikationssätt.  

 

Modellen nedan beskriver författarnas egen tolkning av begreppets innebörd utifrån den framkomna 

empirin. Värderingarna utgör grunden för allt vad gäller arbetsgivarvarumärket och är därför den 

centrala aspekten i modellen. Cirklarnas olika storlekar i modellen belyser att den interna aspekten har 

en mer framträdande roll och den externa aspekten finns med som en mindre del av begreppet. Pilarna 

illustrerar samspelet mellan de två aspekterna. Den externa aspekten präglas av det interna arbetet då 

det är sanningsenliga bilder av den interna organisationen som skall kommuniceras ut i den externa 

marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket. Slutligen är det oerhört viktigt att det som kommuniceras 

ut externt representeras och efterlevs internt av hela organisationen vilket Sengupta et al. (2015); 

Parment et al. (2017) belyser. Utifrån empirin har författarna tolkat att det som formuleras externt 

faktiskt efterlevs internt är viktigare än att de interna aspekterna strategiskt kommuniceras ut externt. 

Detta då behålla medarbetare verkar vara den mest centrala aspekten av employer branding. Därav är 

denna pil av tjockare storlek i modellen.  

 

 
Bild 5. Samspelet mellan de tre aspekterna av employer branding (Ahl & Elmeke, 2019). 
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6.6 Vad employer branding genererar/genererat 

De organisationer som har ett utarbetat employer branding-arbete avseende alla tre aspekter i Backhaus 

och Tikoos (2004) tre-stegsmodell beskriver att detta har genererat en högre medarbetarnöjdhet. R4, 

som ej har en utarbetad employer branding-strategi ännu hoppas att arbetet kommer att generera en 

högre medarbetarnöjdhet (Personlig kommunikation, 1 april 2019). Barrow och Mosley (2005) 

beskriver att employer branding på detta sätt medför en lönsamhet genom lägre personalkostnader i 

form av rekrytering-, omsättnings- och sjukkostnader. R2 uttrycker sig i enlighet med Anselmsson et al. 

(2016) som belyser att det finns en underliggande logik i att företag som tar väl hand om sina anställda, 

har anställda som i sin tur tar väl hand om företagets kunder vilket genererar mer intäkter för företaget. 

Likasinnat uttrycker sig R3 som hoppas att employer branding-arbetet kommer att generera lönsamhet 

och tillväxt i hela deras affär både gentemot kunder och medarbetare (Personlig kommunikation, 29 

mars 2019). Gaddam (2008) motiverar att engagerade och lojala medarbetare kan bidra till lönsamhet 

och tillväxt. R3 motiverar även att han/hon hoppas att arbetet kommer generera att fler personer söker 

sig till företaget (Personlig kommunikation, 29 mars 2019) vilket går i linje med Ambler och Barrows 

(1996) teori om att ett företag med ett starkt varumärke bidrar till att fler personer vill associeras med 

det. R5, som uttrycker att företaget inte arbetar strategiskt med employer branding tror ändå att ett sådant 

arbete skulle generera medarbetare som känner en stolthet över att säga att de arbetar på företaget 

(Personlig kommunikation, 8 april 2019). Moroko och Uncles (2008) beskriver detta fenomen i form av 

en stark intern employer branding vilket genererar ett förtroendeskapande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

 

Återigen bekräftas här att medarbetarnöjdhet, sett till att behålla medarbetare, är det mest centrala i vad 

cheferna anser och hoppas att employer branding ska generera. Således görs tolkningen att behålla 

medarbetare, som är engagerade i varumärket, är det som i slutändan är det mest lönsamma för 

organisationerna enligt chefer inom IT-branschen i Jönköping.  
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7. Slutsats och diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats som avser att förklara huruvida uppsatsens syfte samt 

frågeställningar har besvarats. Uppsatsens syfte var att förklara hur chefer inom IT-branschen i 

Jönköping strategiskt samt operativt arbetar med employer branding i praktiken för att öka 

organisationens attraktionskraft. Det kan konstateras att studiens syfte samt frågeställningar anses 

uppnådda. Dock anser författarna att det identifierade kunskapsgapet ej uppfyllts till fullo. Vidare 

återfinns även forskarnas egna tankar kring studien, studiens bidrag samt begränsningar och slutligen 

ges en presentation av förslag till vidare forskning.  

 

 

7.1 Svar till syfte 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie har varit att förklara hur chefer inom IT-branschen i Jönköping 

strategiskt samt operativt arbetar med employer branding i praktiken för att öka sin attraktionskraft. 

Författarna har således haft som avsikt att besvara (1) hur chefer inom IT-branschen i Jönköping arbetar 

för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, (2) hur chefer inom IT-branschen i Jönköping 

arbetar för att öka organisationens attraktionskraft. För att kunna uppfylla detta syfte har författarna 

genomfört en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Fem respondenter med 

en chefsroll från fem olika företag i Jönköping som verkar inom IT-branschen har deltagit i vår studie. 

Resultatet av den empiriska undersökningen har lett fram till att författarna har uppfyllt sitt syfte samt 

kan besvara sina frågeställningar vilket har genererat följande slutsats. 

 

i. Hur arbetar chefer inom IT-branschen i Jönköping för att attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare?  

Värderingar och interna processer är återkommande aspekter i studien som talar om hur cheferna inom 

IT-branschen i Jönköping arbetar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

 

Attrahera 

Cheferna inom IT-branschen i Jönköping uttrycker sig alla likasinnat när de beskriver svårigheten i att 

attrahera medarbetare i en konkurrensutsatt bransch. Utmärkande för studien är att ett strategiskt 

utvecklat kommunikationssätt avsett till att attrahera kompetens endast återfinns i ett fåtal av 

organisationerna. Dessa organisationer beskriver olika tillvägagångssätt för att attrahera. För den ena 

organisationen är det väldigt centralt att representera sina värderingar i all sin externa marknadsföring 

med syfte att attrahera kompetens som delar företagets värderingar. De har även inriktat sig på studenter 

som en specifik målgrupp och således syns och hörs de i studentsammanhang. Utmärkande för den andra 

organisationen är att de aktivt kommunicerar ut, på ett flertal kanaler, en tydlig representation av hur det 

är att arbeta på företaget. Organisationen är mer inriktad på en större målgrupp vilket medför en bred 

marknadsföring av arbetsgivarvarumärket, där de syns och hörs inför en bred publik. De organisationer 

som ännu inte har ett strategiskt utvecklat kommunikationssätt sett till att attrahera kompetens talar om 

vikten av det, samt att det ligger inom en snar framtid att utveckla och implementera. Författarna har 

dock kunnat identifiera att samtliga organisationers värderingar och interna arbete strategiskt och 

operativt genomförs med avsikt att öka organisationens attraktionskraft och differentiering. Dessa 

aspekter kan således nå ut till potentiella arbetstagare trots avsaknaden av ett strategiskt utvecklat 

kommunikationssätt, vilket medför att företagen ändå kan attrahera kompetens. 
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Rekrytera 

Samtliga respondenter beskriver att organisationerna använder rekryteringsverktyg i form av 

headhunting för att överhuvudtaget kunna nå ut till potentiella medarbetare. Svårigheten uttrycks av alla 

respondenter ligga i den kompetensbrist som råder inom IT-branschen. Det är av denna anledning 

headhunting används som hjälpmedel för att finna kompetenserna. När kompetensen väl är funnen och 

en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare har inletts belyser samtliga respondenter att 

organisationernas framgång i att lyckas rekrytera arbetstagarna ligger i de interna aspekterna och 

värderingarna. Det är således en mycket central del i rekryteringsprocessen att organisationen kan 

presentera för arbetstagaren de positiva aspekter det medför att arbeta på företaget. De positiva 

aspekterna som uttrycks under rekryteringsprocessen grundas i företagets värderingar och i de interna 

processerna. Därmed är det tack vare företagens väletablerade värderingar och interna processer, vilka 

organisationerna är tydliga med att formulera i rekryteringsprocessen, som författarna tolkar att 

företagen lyckas rekrytera trots den kompetensbrist som råder.  

 

Behålla 

Det finns en tydlig samstämmighet i respondenternas svar avseende att behålla medarbetare i 

organisationerna. En hög medarbetarnöjdhet är centralt för samtliga organisationer varpå de genomför 

diverse aktiviteter avsedda till att främja detta. Vad chefer inom IT-branschen i Jönköping tror medför 

en medarbetarnöjdhet bland arbetstagarna ligger i huruvida organisationerna kan bistå medarbetarna 

med faktorer som tros främja det sociala värdet och utvecklingsvärdet. Aktiviteter avsedda till detta 

ändamål är således centrala aspekter i arbetet med att behålla medarbetare. Författarna drar således 

slutsatsen att chefer inom IT-branschen i Jönköping lägger en större vikt vid mjuka värden snarare än 

ekonomiska attribut sett till att behålla medarbetare.  Tvåvägskommunikationen, arbetsgivare och 

arbetstagare sinsemellan, är också en central aspekt sett till att behålla medarbetare. Samtliga 

organisationer arbetar kontinuerligt med att se till sina medarbetares behov genom 

medarbetarundersökningar, uppföljningar och samtal.  

 

ii. Hur arbetar chefer inom IT-branschen i Jönköping för att öka organisationens 

attraktionskraft?  

Författarnas empiriska resultat visar att samtliga organisationer arbetar strategiskt samt operativt med 

olika aspekter av vad teorin benämner som employer branding. Trots att det enbart är en minoritet av 

organisationerna som uttryckligen benämner att de arbetar med employer branding i dagsläget har 

författarna kunnat utläsa att samtliga organisationer genomför strategiska samt operativa aktiviteter 

avsedda till att öka företagets attraktionskraft. Några av de större fynden i denna studie, vilka bekräftas 

i teorin som viktiga komponenter av employer branding, är samtliga organisationers värderingsarbete 

och arbetet med de interna processerna. Samtliga organisationer arbetar strategiskt samt operativt med 

sitt värderingsarbete. Dock vissa mer omfattande än andra. För alla organisationer har värderingarna 

strategiskt valts med omsorg och med avsikt att öka attraktionskraften. Huruvida omfattande det 

operativa arbetet med värderingarna i praktiken är skiljer sig dock åt. Samtliga organisationer har även 

ett omfattande internt arbete med avsikt att höja medarbetarnöjdheten. En majoritet av de aktiviteter 

som det interna arbetet avser benämns i teorin som värdeskapande faktorer vilka kan bidra till en ökad 

attraktionskraft för företaget. Samtliga respondenter har uttryck att företaget ej arbetar strategiskt med 

de interna processerna utifrån de sju värdeskapande faktorerna som Dabirian et al. (2017) beskriver. 

Författarna har dock identifierat att majoriteten av Berthon et al. (2005); Dabirian et al. (2017) 

värdeskapande faktorer återfinns i empirin i det strategiska samt operativa interna arbetet.  
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Utmärkande i studien är att en minoritet av företagen arbetar strategiskt samt operativt med aktiviteter, 

som teorin benämner som externa aspekter av employer branding, för att öka sin attraktionskraft. Därav 

upplever författarna att det identifierade kunskapsgapet ej har uppfyllts till fullo då majoriteten av 

organisationerna i studien inte arbetar strategiskt samt operativt med alla tre aspekter av begreppet. 

Författarna har identifierat att de organisationer som inte har omfattande externa aktiviteter upplever att 

de inte har ett utarbetat employer brand och talar således om hur ett sådant arbete behöver implementeras 

för att höja attraktionskraften. Avslutningsvis har författarna identifierat att samtliga respondenter är 

överens om att alla teoretiska aspekter av fenomenet, employer branding, bidrar till en ökad 

attraktionskraft i en bransch som är hårt konkurrensutsatt samt präglas av en stor kompetensbrist. 

 

7.2 Employer branding ur tre aspekter: en diskussion  

Efter att ha analyserat empirin satt i relation till teorin har författarna identifierat att samtliga 

organisationer arbetar med olika aspekter som kan kopplas samman med teorins definition av employer 

branding. Författarna har funnit att det interna arbetet hos samtliga organisationer är väl genomtänkt sett 

till att behålla medarbetare vilket utgör en god grundförutsättning för att skapa sig ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Majoriteten av organisationerna saknar dock i dagsläget strategiska 

kommunikationssätt avsedda till att uppvisa det interna arbetet externt. Dessa organisationer har uttryckt 

att de avser att inleda ett strategiskt arbete med sin externa kommunikation vilket skulle innebära att de 

uppfyller samtliga steg i Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell. Således är det i dagsläget en 

minoritet som i studien arbetar med employer branding likt Backhaus och Tikoos (2004) tre-

stegsmodell.  

 

Trots att alla organisationer inte arbetar utarbetat med alla aspekter av employer branding uttrycker 

samtliga att de lyckas både med att rekrytera och behålla personal. Författarna tolkar härigenom att de 

interna aspekterna och företagets värderingar i Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegsmodell väger 

tyngre än de externa aspekterna sett till ett företags attraktionskraft. Författarna upplever att 

organisationens framgång i att rekrytera och behålla personal ligger i att samtliga har olika typer av 

värderingar och differentierar sig därmed annorlunda på arbetsmarknaden något som Backhaus och 

Tikoo (2004); O’Neill (2011); Rampl och Kenning (2014) belyser vikten av. Författarna motiverar 

Näppä et al. (2014); Sengupta et al. (2015) teori om att det ligger i betraktarens öga vad denne attraheras 

av vilket har lett till att de olika företagen, med olika typer av värderingar, har attraherat olika typer av 

människor inom samma bransch. Således är författarna överens om att ett företags strategiska och 

operativa arbete med värderingarna är en viktig komponent som utgör grunden för vad som i någons 

ögon kan anses som ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

 

Samtliga organisationer genomför olika aktiviteter avsedda till att höja medarbetarnöjdhet. Författarna 

har identifierat att gemensamt för samtliga organisationer är genomförandet av aktiviteter som Berthon 

et al. (2005); Dabirian et al. (2017) motiverar uppfyller det sociala värdet och utvecklingsvärdet. 

Författarna motiverar härleds att socialt värde och utvecklingsvärde är faktorer som spelar en väsentlig 

roll i företagens attraktionskraft inom IT-branschen i Jönköping. Återigen vill författarna dock betona 

vikten av arbetstagares individuella preferenser då det framgår att organisationerna i olika utsträckning 

även arbetar strategiskt samt operativt med andra framträdande värdefaktorer som Dabirian et al. (2017) 

motiverar höjer ett företags attraktionskraft. Författarna gör även tolkningen att den finns en anledning 

till varför de mjuka värdena är mer framträdande än de ekonomiska attributen. Anledningen tros ligga i 

att lönenivån generellt för denna yrkesgrupp är stabil och hög. Detta innebär att arbetstagarna tillgodoses 
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de ekonomiska attributen i vilket bolag de än hamnar och kan således lägga en större vikt vid mjuka 

värden, såsom kompetensutveckling och sociala aspekter.  

 

Slutligen upplever författarna att företagens framgång i att rekrytera arbetssökande trots brist på ett 

strategiskt kommunikationssätt kan motiveras av Drurys (2016) teori om att arbetstagare som är 

arbetssökande självmant söker efter information kring arbetsgivare. Detta kan som Dabirian et al. (2017) 

beskriver även bero på att det idag är lättare att tillgå information om arbetsgivare än det var förr i och 

med framväxten av det digitaliserade samhället. Författarna är även överens om att sökandet efter 

information också kan leda till att arbetssökande vänder sig till en tredje part, antingen i form av en 

tidigare anställd, nuvarande anställd eller en annan extern aktör som besitter information. Författarna 

tror härleds att interna aspekter som inte strategiskt kommuniceras ut externt ändå kan nå potentiella 

arbetstagare. Således bekräftar författarna Ambler och Barrows (1996) teori om att de interna 

processerna inte enbart avser att behålla medarbetare utan även är en betydande komponent i vad som 

kan utgöra ett attraktivt arbetsgivarvarumärke externt.  

 

7.3 Bidrag och begränsningar 

Vid genomförandet av studien fann vi både begränsningar och bidrag i studien. Nedan presenteras de 

upptäckter som vi har identifierat.  

 

7.3.1 Studiens bidrag 

 

Vi upplever att det kunskapsgap som rådde vid studiens inledande nu delvis har uppfyllts. Att det delvis 

har fyllts anser vi beror på att majoriteten av företagen i studien inte arbetar strategiskt samt operativt 

med samtliga aspekter av begreppet. Dock har vi kunnat bidra med ny kunskap om hur chefer inom IT-

branschen i Jönköping på olika sätt arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla arbetstagare. Studien 

visar att det framträdande strategiska och operativa arbetet sett till att attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare ligger i det interna arbetet och värderingarna. Denna upptäckt har bidragit till en utökad 

kunskap om att dessa aspekter utgör grundförutsättningarna för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

vilket kan ligga till grund för framtida företags arbete med employer branding.  

 

Studien har även identifierat att samtliga organisationer bekräftar att employer branding behöver 

användas som konkurrensmedel i den konkurrenskraftiga bransch de verkar inom, vilket kan anses vara 

ett bidrag till den framtida arbetsmarknaden.  

 

7.3.2 Kritik mot den egna studien 

 
Vi har under arbetets gång antagit ett systematiskt arbetssätt med ett kritiskt förhållningssätt. Således 

har vi identifierat ett antal hinder som uppkommit under arbetets gång och som har präglat studiens 

utformning och resultat. Vi möttes av svårigheter redan i det inledande stadiet då vi inte fick den 

svarsfrekvens som förväntades när respondenter kontaktades. Således hade vi önskat att genomföra 

studien på ett större antal företag inom branschen vilket hade kunnat resultera i en bredare empirisk 

mättnad. Dock upplever vi att mättnaden ändå var tillräcklig för att uppfylla syftet med studien men inte 

för att fylla det identifierade kunskapsgapet till fullo. 
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Vi upplever även att resultatet präglats av att vi enbart intervjuat en chef på respektive företag, ett val 

vi tog med tanke på den tidsram som vi förhöll oss till. Vi fann att om en större tidsrymd hade funnits 

hade fler infallsvinklar kunnat samlas in angående företagets strategiska samt operativa arbete från olika 

chefer inom olika områden som arbetar med olika aspekter av begreppet.  

 

Vi fann att begreppet upplevs som relativt nytt då ett flertal av företagen ännu ej integrerat strategiska 

processer som en del av deras verksamhetsstyrning. Om samtliga deltagare i studien hade arbetat både 

strategiskt och operativt med alla aspekter av employer branding upplever vi att det identifierade 

kunskapsgapet hade kunnat fyllas. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning inom området employer branding har vi identifierat tre förslag: 

 

1. Employer branding ur ett arbetstagarperspektiv. Vi finner det intressant att studera de företag 

som finns representerade i denna studie ur ett medarbetarperspektiv för att se om arbetstagarnas 

bild överensstämmer med arbetsgivarnas bild av det strategiska samt operativa arbetet med 

employer branding. Anser medarbetarna att företaget har ett tydligt arbetsgivarvarumärke och 

attraheras dem av de framträdande värdefaktorerna som arbetsgivaren belyser i denna studie? I 

en sådan studie vore en kvantitativ utformning, i form av enkäter, att föredra som 

insamlingsmetod då en större mängd data är att föredra för ett mer reliabelt resultat.  

 

2. Employer branding i en mindre konkurrensutsatt bransch. Vi finner det även intressant att 

studera om och hur employer branding tillämpas i andra branscher där kompetensbristen inte 

existerar i samma utsträckning. Blir arbetet med employer branding lika väsentligt om utbudet 

av kompetens är större och kan det då ses som en konkurrensfördel snarare än ett måste? Det 

hade således varit av intresse att se till vilken betydelse val av bransch har för studiens syfte hur 

chefer arbetar strategiskt samt operativt med employer branding i praktiken.  

 

3. Att mäta vad employer branding genererar. Under studien har vi även intresserat oss för vad ett 

arbete med employer branding kan generera och om det är möjligt att faktiskt mäta om arbetet 

är gynnsamt för organisationer. Här föreslås att studien tar en induktiv utformning då det anses 

väsentligt att se till hur individer upplever att deras organisationer gynnas av ett employer 

branding arbete samt att de får ge sin beskrivning av hur det mäts. Studien lämpar sig således 

att utgå från empirin istället för i teorin som denna studies utformning har. 
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 iii 

Bilagor 

Bilaga I. Intervjuguide 

 

Om respondenten 

1. Berätta om företaget, vad bedriver Ni för verksamhet?  

2. Berätta om dig själv och om din roll i företaget. 

Employer branding 

3. Är du bekant med begreppet Employer branding? JA/NEJ 

4. Vad anser du att Employer branding står för? 

5. Är Employer branding något ni medvetet och aktivt arbetat med? Av vilken anledning? 

6. Har verksamheten en strategisk plan för hur arbetet med employer branding ser ut? JA/NEJ  

JA - Kan du beskriva hur ni arbetar med employer branding på en strategisk nivå?  

NEJ - Hur kommer det sig att ni inte arbetar med Employer Branding på en strategisk nivå? 

7. Vad vill ni att ert arbetsgivarvarumärke ska stå för? 

Värderingar 

8. Har ni uttalade värderingar inom er organisation?  

JA - Vilka är dessa i så fall och hur har de valts? 

9. Har era värderingar tydligt kommunicerats ut både internt och externt? 

JA - Beskriv gärna hur ni har gått tillväga. 

10. Tror ni att företagets värderingar bidrar till en attraktionskraft och att medarbetare stannar 

kvar? Utveckla 

Extern branding 

11. Har ni svårt för att attrahera medarbetare (IT-konsulter)? 

JA/NEJ - Varför tror ni det kommer sig? 

12. Upplever ni att ni får fler ansökningar än andra företag inom samma bransch när ni annonserar 

om en tjänst? 

JA/NEJ - Vad tror du att detta beror på? 

13. Hur differentierar ni er som arbetsgivare från andra företag inom samma bransch?  

- Belyser ni detta i er externa kommunikation? (Ex när ni lägger ut annonser, vid 

intervjutillfällen etc.) 

14. Hur arbetar ni för att synas bland potentiella arbetstagare? 

15. Varför tror du att medarbetare väljer er framför andra företag inom samma bransch?  

Intern branding 

16. Har ni en strategisk plan för att behålla medarbetarna inom er organisation?  

JA/NEJ Hur kommer det sig?  

17. Hur arbetar ni med den strategiska planen rent operativt? 

18. Har ni hög eller låg omsättning på personal? 

19. Vilka är de främsta anledningarna till att medarbetare slutar? 

20. Hur säkerställer ni att era medarbetare trivs i er organisation?  

• Följs detta upp genom ex medarbetarundersökningar? 

• Vilka är de främsta önskemålen som era medarbetare brukar ha? 

• Hur följer ni upp dessa önskemål från era medarbetare? Brukar ni kunna möta deras 

önskemål? 

Employer value propositions 

Forskning har identifierat 7 stycken värdeskapande faktorer som sägs påverka hur medarbetare 

upplever arbetsgivare. Dessa benämns EVP. Socialt värde (emotionellt/värderingar), intressevärde 

(utmanande med uppnåeliga mål), applikationsvärde (möjlighet att använda sig av de kunskaper och 
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färdigheter som de besitter), utvecklingsvärde (möjlighet att klättra inom organisationen), 

ekonomiskt värde (lön, förmåner), ledarskapsvärde (ledarskapsstilar) och balans mellan arbete och 

fritid.  

21. Har ni en utarbetad Employer Value Proposition strategi som gör ert employer brand unikt?  

Avslutning 

22. Vad har arbetet med Employer Branding genererat?  

 

 

 


