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Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på 

BA(fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-

arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot 

upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet 

av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta 

respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett 

psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som 

tillsammans med dokumentation utgjorde intervjuguiden för den primära 

datainsamlingen genom åtta semistrukturerade intervjuer med 

medarbetarna. Fördelningen av urvalet var fyra kvinnor och fyra män 

med varierade yrkesroller inom en bemanningsdivision. Både den 

ostrukturerade intervjun och de semistrukturerade intervjuerna 

analyserades med hjälp av analysmetoden tematisk analys. Studiens 

resultat visade att BA:s interna Employer Branding och medarbetarnas 

upplevelser i stora drag överensstämde. Värderingar och interna 

karriärmöjligheter var centrala aspekter som både organisationen och 

respondenterna belyste.  
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Upplevelser av ”Employer Branding” 
-en kvalitativ fallstudie av anställda hos BA 

Inledning 

Dagens organisationer står inför en rad utmaningar och förändringar för att klara det 

konkurrensutsatta klimatet på arbetsmarknaden. En av de största utmaningarna är att attrahera 

och behålla talangfull arbetskraft för att möta de föränderliga krav som ställs på arbetsgivarna 

(Chhabra & Sharma, 2012). Vidare kommer generation Y vilka är individer födda efter år 

1985 att skapa ytterligare utmaningar då de på en rad punkter skiljer sig från tidigare 

generationer (Parment & Dyhre, 2009). Bland annat behandlas minskning av auktoriteters 

inflytande där kompetens nu slår högre än titel och att individen vill att arbetet skall vara 

meningsfullt. Att välja arbete och arbetsgivare är inte längre ett val individer gör för livet, 

knappt för de nästkommande tio åren utan det finns tydliga tendenser att arbetstagare 

generellt kommer byta arbete betydligt oftare. Aronsson et al. (2012) menar dock att trenden 

kring rörlighet på arbetsmarknaden inte är ett nytt fenomen och att begreppet rörlighet speglar 

många aspekter, bland annat ekonomisk konjunktur, tidsanda samt nutidens värderingar. 

Utmaningen i dagens samhälle framhålls främst ligga på arbetsgivarens nyttjande av 

kortsiktiga och osäkra anställningsvillkor samtidigt som kriget om kompetensen hårdnar. 

Ytterligare ett perspektiv och en förändring som skett konstateras av både Aronsson et al. 

(2012) samt Parment och Dyhre (2009) vilket är individens uppfattning om arbete. Det finns 

en tydlig trend att samhället går mot en högre grad av individualisering och en förändring av 

arbetsvillkor, närmre bestämt önskan om balans mellan arbete och fritid. 

Organisationer bör idag finna strategier att arbeta utefter för att upprätthålla ett starkt 

arbetsgivarvarumärke i den föränderliga omvärlden. Ett begrepp som behandlar dessa 

frågeställningar är Employer Branding vilket initierades under 90-talet utav Ambler och 

Barrow (1996) men som under senare år aktualiserats genom bland annat Edwards (2010) och 
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Mosley (2007). Edwards (2010) definierar Employer Branding som ett paraplybegrepp vilket 

beskriver olika processer och tillvägagångssätt för att arbeta med det egna 

arbetsgivarvarumärket och på så sätt göra det attraktivt. Employer Branding som begrepp kan 

ta sig uttryck både internt och externt men fokus har länge behandlat det externa perspektivet 

enligt Mosley (2007) och det eftersom tyngdpunkten koncentrerats till att attrahera talanger. 

På senare år har detta fokus ändrat riktning och det interna synsättet har växt fram allt mer, 

dock presenterar Maxwell och Knox (2009) att det endast gjorts ett fåtal studier om Employer 

Branding mot medarbetare. Författarna har vid inläsningen kunnat urskilja att begreppet kan 

anta såväl ett företagsekonomiskt som ett psykologiskt perspektiv. Det förstnämnda behandlar 

ett strategiskt avvägande utav samhälle, arbetsmarknad och organisation medan det 

psykologiska snarare ser till medarbetarens motivation, välmående och engagemang.  

Sett till ovanstående utmaningar har författarna valt att närmre undersöka det interna 

Employer Branding-arbetet och således koncentrera studien mot och för medarbetarna på 

organisationen BA. Dock kommer även begreppet i sin helhet att behandlas för att få en 

djupare förståelse för hur det kan ta sig uttryck. Intresset för forskningsområdet återfinns dels 

i författarnas egna upplevelser och tankar men också tidigare arbete inom programmet valt 

tillämpningsarbete.  

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer författarna att behandla den tidigare gjorda forskningen. Vidare 

kommer de begrepp samt faktorer som är mest framträdande inom intern Employer Branding 

primärt och Employer Branding sekundärt att presenteras. Författarna har med hjälp av den 

tidigare forskningen kunnat urskilja ett antal kategorier som fångar den psykologiska 

relevansen inom begreppen.  

Employer Branding. De olika processer som går att urskilja under paraplybegreppet 

Employer Branding är i olika grad ömsesidigt beroende av varandra där Parment och Dyhre 
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(2009) poängterar att begreppet är viktigt för organisationer som vill attrahera de bästa 

talangerna vilket även Chhabra och Sharma (2012) belyser. En attraktiv arbetsgivare erbjuder 

möjligheter för utveckling samt erkännande baserat på individens styrkor, svagheter, 

värderingar, önskemål och attityder. Möjligheterna för arbetstagarna på dagens arbetsmarknad 

är större än vad de någonsin varit vilket innebär att arbetsgivaren måste ha rätt verktyg för att 

fatta rätt beslut (Parment & Dyhre, 2009; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

Attraktiva arbetsgivarvarumärken blir således alltmer viktigt för organisationer och det finns 

enligt Berthon, Ewing och Hah (2005) inga tecken på att det kommer förändras i framtiden. 

Employer Branding är en långsiktig strategi som kostar pengar och är tidskrävande att 

verkställa. För att säkerställa att organisationens Employer Brand står sig starkt konstant så 

bör arbetet vara en central del i organisationens strategi. Även i ekonomiskt dåliga tider 

poängteras att organisationer bör spendera både tid och pengar på Employer Branding-arbetet 

för att arbetsgivarvarumärket ska hålla sig starkt (Parment och Dyhre, 2009). Backhaus och 

Tikoo (2004) nämner i sin forskning en annan konsekvens med Employer Branding vilket 

innebär att organisationen framställer sig som bättre än vad den faktiskt är. Detta kan skapa en 

problematik i ett tidigt skede då potentiella arbetstagare får ett intryck av organisationen som 

sedan inte överensstämmer med verkligheten vilket kan skapa negativa känslor. 

Employer Branding likställs ofta med marknadsföring där Backhaus och Tikoo (2004) 

menar att det finns skillnader men också likheter mellan ett företags 

konsumentmarknadsföring och den marknadsföring som sker mot befintlig och potentiell 

arbetskraft. De poängterar att skillnaden mellan konsumentmarknadsföring och Employer 

Branding är att sälja en produkt eller tjänst till kund eller att sälja in tankar, idéer och aktiva 

insatser mot potentiell eller befintlig arbetskraft. I slutändan är leveransen av ett budskap och 

dess implementering avgörande vilket också bekräftas utav Gaddam (2008). Backhaus och 
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Tikoo (2004) menar också att vid lyckat utfall skapas vad forskningen benämner 

varumärkesassociation och lojalitet.  

Vidare framkommer ett begrepp inom forskningen som benämns Employee eller 

Employer Value Proposition (EVP) vilket beskriver en process som ibland är frikopplad 

Employer Branding men som oftast är en process inom begreppet. EVP beskrivs enligt Heger 

(2007) som den uppsättning erbjudanden arbetsgivaren vill bli associerad med vilket skall 

kommuniceras både internt och externt. Det är följaktligen något som skall ta sig uttryck i all 

kommunikation vilket möjliggör styrning av sitt Employer Brand (Lawler, 2005). Mishra 

(2015) anser att det är för få organisationer som inkluderar sitt EVP i sin övergripande 

kommunikationsplan vilket enligt forskaren borde föredras.  

Ur ett medarbetarperspektiv betonas intranätet som en effektiv och uppskattad 

kommunikationskanal för att förmedla varumärket och erbjudanden enligt (Chhabra och 

Sharma, 2012). Parment och Dyhre (2009) påvisar hur begreppet ger organisationen, 

företrädesvis avdelningen för Human Resources (HR) prioriteringar för att utveckla 

organisationen inom området. Vid framtagning av EVP är medarbetarna en viktig del vilket 

ytterligare poängterar att processen kan ses som en del av det interna Employer Branding-

arbetet. De kriterier som lyfts fram som viktiga för ett framgångsrikt EVP är, attraktivitet 

externt, sant internt, trovärdigt, distinkt och hållbart där vikt framförallt läggs vid de första två 

(Saini, Rai, & Chaudhary, 2015). 

HR och ledarskap.  HR fungerar som en stödjande funktion inom en organisation och 

deras roll inom det interna Employer Branding-arbetet blir allt mer betydelsefullt (Aurand, 

Gorchels, & Bishop, 2005; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). Parment och Dyhre (2009) 

poängterar vikten av att involvera HR i ett tidigt skede för att utveckla samt implementera 

strategier inom organisationen vilket också bekräftas av Backhaus och Tikoo (2004). Aurand 

et al. (2005) anser dessutom att om HR är involverad i det interna arbetet så kan 
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organisationer på ett enklare sätt tillämpa sig av den interna kommunikationen vilket bidrar 

till att de anställda får en ökad förståelse av varumärket. Om det finns brister i 

kommunikationen kan det vara problematiskt för medarbetarna att förstå organisationens 

strategier och därmed finns det en chans att medarbetarna inte kommer ha något intresse av 

att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Informationsutbytet mellan arbetstagare och arbetsgivare anser Backhaus och Tikoo 

(2004) är en viktig faktor att ta hänsyn till i processen att upprätthålla ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Kazlauskaite, Buciuniene och Turauskas (2012) å andra sidan har i sin 

forskning kommit fram till att informationsutbytet kan vara en negativ aspekt för de anställda 

och anser istället att informationsutbytet ska avgränsas. Medarbetarna ska enbart få ta del av 

relevant information som behandlar organisationens mål och framtidsplaner.  

Intern kommunikation tillsammans med utveckling och vägledning är enligt Heilmann 

et al. (2013) tre viktiga komponenter som HR kan bidra med till en gynnsam 

organisationskultur. Forskningen lyfter också upp chefens roll vid implementering och lyfter 

att chefen måste vara övertygad om de värderingar som kommuniceras för att effektivt 

kommunicera det vidare i organisationen (Bergstrom, Blumentahl & Crothers, 2002). De 

betonar också att chefen är en av de viktigaste beståndsdelarna vid kommunikationen av 

varumärket mot medarbetarna. Förutom att övertygande kommunicera budskap belyser också 

forskningen chefens relation med medarbetaren. Punjaisri och Wilson (2011) betonar att en 

bra relation med sin chef, relationer med kollegor, upplevd autonomi, rättvis lön och att känna 

sig sedd är moment som bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Sett ur ett Employer Branding-

perspektiv så visar resultatet att om medarbetaren upplever trivsel så kommer attityder och 

beteenden uttryckas positivt.  

Psykologiska kontrakt. Rousseau (1995) definierar psykologiska kontrakt som en 

grund för anställdas övertygelser och beteenden kopplade till arbetsplatsen. Hon beskriver 
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dessutom att det psykologiska kontraktet innefattar individens övertygelser kring villkor och 

förväntningar samt den ömsesidiga överenskommelsen med arbetsgivaren. Det psykologiska 

kontraktet är jämfört med det fysiska anställningskontraktet outtalat vilket innebär att 

kontraktet är flexibelt och kan ändras över tid. Edwards (2010) har i sin studie kommit fram 

till att det finns olika typer av psykologiska kontrakt som berör olika områden, dels det 

transaktionsbaserade och det relationsbaserade. Cohen (2011) poängterar att det 

relationsbaserade kontraktet har en socioemotionell förankring vilket således bidrar till att 

medarbetaren kan uppleva en identifikation med organisationen och delar dess värderingar.  

Forskaren poängterar ytterligare att det transaktionsbaserade kontraktet behandlar de 

kortsiktiga ekonomiska aspekterna vilket kan innebära att medarbetaren inte kommer stanna 

kvar inom organisationen under en längre tid om detta kontrakt föreligger. Dessa två typer av 

kontrakt är de mest framträdande inom begreppet och har genom sina studier landat i att det 

relationsbaserade psykologiska kontraktet har en mer positiv effekt då de funnit samband 

mellan det kontraktet och organisatoriskt åtagande (Cohen, 2011; McInnis, Meyer & 

Feldman, 2008; De Vos, De Stobbeleir & Meganck, 2009). När det psykologiska kontraktet är 

förtroendebyggande, långsiktigt, kollektivt samt jämställt så blir både det affektiva och 

normativa åtagandet starkare. Backhaus och Tikoo (2004) menar dock att de psykologiska 

kontrakten sett ur ett Employer Branding-perspektiv kommer att ta sig uttryck på olika vis 

beroende på om kontrakten upprätthålls utav potentiell arbetstagare eller befintlig 

medarbetare. De menar att det är viktigt för organisationer att ta det i beaktning då det 

föreligger olika föreställningar beroende på om anställning ingåtts eller inte.   

I dagens samhälle har en ny attityd till arbete skapats genom att individen i högre 

utsträckning använder sig av sin kunskap, sin utbildning samt sina kommande 

arbetsmöjligheter för att därigenom skapa en annan typ av självständighet (Maguire, 2002). 

Dessa villkor bidrar till att de traditionella kontrakten kan komma att ersättas av nya flexibla 
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psykologiska kontrakt. McInnis et al. (2008) poängterar att organisationer bör vara flexibla 

och kompromissa för att kunna tillfredsställa individens behov. Om det finns 

meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivarens och arbetstagarens förväntningar, skyldigheter 

eller löften så sker en kränkning eller ett så kallat kontraktsbrott. Suazo (2009) presenterar att 

kontraktsbrott kan ha en negativ påverkan till andra psykologiska aspekter och skapar därmed 

negativa känslor hos individen. Det uppstår en obalans i förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som följaktligen kan inbringa negativa influenser i arbetsrelaterade beteenden 

samt attityder. Raj och Jyohti (2011) poängterar också vikten av att organisationen håller sina 

löften vilket bidrar till att de anställda kommer bli mer villiga att stanna inom organisationen.  

Åtagande och identifikation. Åtagande och identifikation ses som centrala när det 

gäller att skapa ett värde och en trygghet för arbetstagaren där identifikation beskrivs som en 

beteendedimension som speglar den företagskultur som föreligger och en attitydsdimension 

som är en identifikationsprocess till organisationen och varumärket (Meyer & Allen, 

1991;Backhaus & Tikoo, 2004). Företagskulturen och identifikationen ses även påverka 

arbetstagarens lojalitet vilket också bekräftas utav Heilmann et al. (2013). Den 

organisatoriska identifikationen som primärt behandlas ses enligt Backhaus och Tikoo (2004) 

som en av de centrala delarna i Employer Branding. Den organisatoriska identifikationen 

beskrivs närmast som en arbetstagares kognitiva bild och upplevelse utav organisationen och 

om denna bild samt upplevelse är unik och attraktiv kommer en implementering ske. Vid 

lyckat utfall, det vill säga om bilden och upplevelsen är unik och attraktiv så kommer 

identifikationen såväl som åtagandet att öka.  

Det organisatoriska åtagandet i sin tur beskriver Backhaus och Tikoo (2004) som en 

form av organisatorisk identifikation men även som en förståelse kring företagets långsiktiga 

mål, strategi och värderingar. Forskarna menar också att om en hög grad av åtagande 

föreligger kan också arbetstagaren i praktiken tolerera en försämring av sina arbetsvillkor och 
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det för att arbetstagaren känner sig bunden till organisationen. Dock presenterar Spagnoli och 

Caetano (2012) att personligheten hos medarbetarna har betydelse för arbetstillfredsställelse 

kopplat till organisatoriskt åtagande.  

 Likt identifikationen så berör även åtagandet företagskulturen och dess uttryck. 

Sambandet mellan begreppen beskrivs av forskarna som en viktig del i Employer Branding-

arbetet då förändring av företagskulturen kan ske genom dessa. Att belysa sambandet ger 

också möjlighet att förändra på ett proaktivt, supportande samt långsiktigt vis och det genom 

intern marknadsföring och kommunikation vilket också bekräftas av Gardner, Erhardt, och 

Martin-Rios (2011).  

I en studie gjord av Punjaisri, Evanschitzky och Wilson (2009) framkom att 

identifikation, lojalitet och hängivenhet är tre begrepp som har starka samband med Employer 

Branding där identifikationen utgjorde grunden och förutsättningen för de andra två. De 

menar att vid ett lyckat internt arbete skapas goda förutsättningar för medarbetaren att känna 

just identifikation vilket Edwards (2010) också bekräftar.  

 Löhndorf och Diamantopoulos (2014) har vidare kommit fram till att just 

organisatorisk identifikation är arbetstagarens största arbetsmotivation och det har 

framkommit med hjälp utav social identitetsteori samt social utbytesteori. De anser också att 

organisatorisk identifikation är ett effektivt verktyg för att få anställda till att bli 

organisationens varumärkesambassadörer. I slutändan handlar resultatet utav intern Employer 

Branding om att få de anställda att leva varumärket och att det återfinns identifikation, 

åtagande, stolthet samt trygghet. Helm, Renk och Mishra (2016) menar också att stolthet i sig 

är identifierat som en källa till motivation. En annan aspekt som de också belyser är 

möjligheten till att utvecklas inom organisationen eftersom det bidrar till ett mer hållbart och 

effektivt psykologiskt kontrakt. I en studie gjord av Maxwell och Knox (2009) undersöker de 

vad som motiverar och kännetecknar att medarbetaren ska leva varumärket gentemot externa 
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intressenter. Resultatet visade att organisationens framgång, externa uppfattning samt 

yrkesstolthet är de faktorer som motiverar de anställda mest och de kommer om dessa 

begrepp uppfylls införliva dem i sin identitet. Det finns ytterligare aspekter som är 

motivationshöjande och dessa är avancemang, åtagande, arbetsmiljö samt känslan av att 

tillhöra en tillförlitlig organisation (Heilmann et al., 2013).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetarna på BA upplever 

organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt 

skiljer strategi mot upplevelse. Författarna avser till en början att bilda sig en förståelse av 

arbetsgivarens arbete med Employer Branding för att sedan undersöka medarbetarnas 

upplevelser av detta arbete.  

Metod 

Under rubriken metod redogörs undersökningens metodval och hur datainsamlingen 

gått tillväga. Undersökningen består av en ostrukturerad bakgrundsintervju (vidare benämnd 

förstudie) samt efterföljande primär datainsamling genom kvalitativa intervjuer med 

medarbetare på BA. I detta avsnitt kommer författarna även behandla analysmetod, 

forskningskvalitet och etiska överväganden.  

Metodval  

Studiens ansats är kvalitativ där både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

har genomförts. Fokus i den kvalitativa metodiken är att beskriva, förstå och tolka fenomen, 

upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011). Detta vill författarna uppnå genom att 

undersöka medarbetarnas upplevelser och således inte teoretiskt bekräfta eller söka samband i 

den interna Employer Branding-strategin vilket gör att den kvalitativa metoden föll sig 

naturlig.  
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Undersökningen har tagit sig uttryck i en fallstudie då författarna kunnat identifiera sig 

med vad Merriam (1993) uttryckt. Hon menar att fallstudien är att föredra om nutida och 

aktuella processer inom ett avgränsat område skall undersökas. En fallstudie innebär en 

fokusering på en specifik händelse med inriktning på insikt, upptäckt och tolkning. 

Författarna har valt att närmre granska hur BA som specifik organisation arbetar med intern 

Employer Branding och undersöka hur deras strategi upplevs av medarbetarna i praktiken. I 

enlighet med Merriam (1993) så är inte syftet med fallstudien att finna den korrekta sanningen 

utan istället att finna den mest övertygande tolkningen. Då författarna genom valt syfte är 

intresserade av hur medarbetarna uppfattar Employer Branding-arbetet så vill författarna 

således skapa en djupare förståelse och ta del av individens subjektiva känslor, upplevelser 

samt tankar. Fallstudien ger också upphov till inhämtande av sekundärdata som kan hjälpa 

författarna att på ett mer utförligt sätt ringa in organisationen och fenomenet.  

Undersökningen byggde på inhämtande av empiri utan någon teoretisk grund, det 

innebar således att författarna inte avsåg att teoretiskt bekräfta en modell eller teori. Efter 

datainsamling och analys användes dock den tidigare gjorda forskningen som stöd för att dra 

teoretiska slutsatser.   

Urval 

Författarna har i sin urvalsprocess valt att använda sig av ett målinriktat urval då det 

från början var bestämt vilken typ av organisation, bransch och division som var intressant att 

undersöka. BA består av fem divisioner men undersökningen koncentrerades således på 

enbart en division. Tillvägagångssättet anses enligt Bryman (2011) vara strategiskt då alla 

organisationer inte haft samma möjlighet att delta. En första kontakt togs med en HR-ansvarig 

på BA där undersökningen i sin helhet presenterades men där författarna sedan hänvisades till 

en HR- och organisationsstrateg som äger Employer Branding-frågorna, personen kommer 

vidare att benämnas Anders. Efter telefonkontakt bokades en intervju in vilken genomfördes 
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på BA:s huvudkontor och denna låg till grund för intervjuerna av medarbetarna. Missivmail 

(se bilaga 1) skickades ut till några av BA:s kontor där undersökningens syfte presenterades 

samt information om tillvägagångssättet. Medarbetarna ombads meddela om de ville 

medverka vilket ledde till åtta respondenter från två olika kontor i Sverige. Dessa 

respondenter bestod utav fyra män och fyra kvinnor och deras yrkesbefattningar var varierade 

för arbete mot yrkesmannasektorn och tjänstemannasektorn inom en bemanningsdivision. För 

att få tag i dessa åtta respondenter användes vad som närmast kan benämnas som 

slumpmässigt urval då författarna inte medvetet valt ut deltagare och där den jämna 

könsfördelningen uppkom slumpmässigt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så innebär ett 

litet urval vilket denna undersökning klassificeras som ha svårigheter i att generera 

generaliseringar vilket författarna baserat på begränsad tidsåtgång valt att acceptera. 

Författarna ansåg i likhet med Harboe (2013) att några få intervjuer för att få en djupare 

förståelse är mer lämpligt än att fråga många medarbetare och ha ett mer ytligt samtal.  

 

Förstudie 

Förstudien (bilaga 2) som gjordes med Anders var utgångspunkten och bakgrunden till 

de senare valda kategorierna som utgjorde intervjuguiden. Nedan presenteras således den 

ostrukturerade intervjun författarna hade med Anders.  

Under förstudien med Anders belystes en hel del rubriker där vissa var mer viktiga än 

andra gällande BA:s Employer Brand. Anders berättade att han själv ser sig som en 

decentralist då han försöker delegera information som respektive platschef ansvarar för att 

implementera utefter dennes kontext. Han menade vidare att alla kontor på så vis ser lite 

annorlunda ut då de är anpassade utefter förutsättningarna på respektive kontor. Beroende på 

antal, storlek och vilken typ av kunder kontoret har så kommer också arbetssättet att behöva 

anpassas utefter dessa aspekter vilket är Anders motivering till att han förespråkar 
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decentralisering. Han menade då att mycket ansvar åläggs platschefen när det kommer till 

dessa frågor. Det är chefens ansvar att implementeringar ovanifrån verkställs och chefen 

kommer i och med detta att prägla kulturen, ansvara för dialoger, tillgodose 

kompetensutveckling och upprätthålla BA:s erbjudande. 

Anders lyfte fram att värderingarna är centrala i organisationen och de ska tas i uttryck 

i sättet att vara, tänka och agera. En vi-känsla och att se BA som en familj är också centrala 

delar som uppkom under intervjun. Organisationens strategi lyfter fram samhällsnyttan och att 

främja individens kompetens och på så vis fungera som en kompetenspartner. Under intervjun 

lyfts det även fram att BA förespråkar mänskligt engagemang och ordet tillsammans är ett 

ledord som genomsyrar organisationen. Ordet tillsammans lyfts även fram som viktigt då 

Anders arbetar för att riva murarna mellan divisionerna för att samla BA:s varumärke. Under 

intervjun framkom det att det är just dessa interna förändringar som prioriteras och utgör 

därmed en grund för att sedan med stolthet kunna kommunicera externt. Anders berättade att 

det har skett stora förändringar de senaste åren och att deras tal i medarbetarundersökningar 

har blivit bättre och i dagsläget ligger de på en nivå som de aldrig legat på tidigare.  

Kompetensutveckling är ett återkommande ämne där Anders berättade att BA måste 

satsa på medarbetarens kompetens och utveckling. Kulturen på BA är att kunna göra karriär 

inom ett affärsområde, dock har det upplevts som problematiskt mellan divisionerna. För att 

främja lärande och utveckling använder BA 70:20:10-modellen vilket innebär att 70 % av 

utvecklingen sker genom egna erfarenheter och reflektioner, 20 % sker via dialog med 

kollegor eller chef och 10 % sker på externa utbildningar. Gällande kompetensutveckling så 

menade Anders att det är chefens ansvar att tillgodose utveckling men medarbetaren har 

ansvaret i att visa vilja att utvecklas och uppmärksamma behovet. Avslutningsvis så knöt 

Anders ihop begreppet Employer Branding som viktigt men svårdefinierat arbete. Det är svårt 

att skriva ned det på ett papper och i slutändan handlar det om individer som ska tolka och 
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agera utifrån de verktyg som skapas. Anders menade att organisationen enbart kan göra sitt 

yttersta men att i slutändan är det individen som ska efterleva strategierna för ett lyckat utfall.  

Val och konstruktion av instrument 

Författarna valde att använda den kvalitativa intervjumetoden som primär 

datainsamlingskälla då det mot studiens syfte gavs möjlighet att förstå omvärlden, utveckla 

mening samt se och tolka frågorna från intervjupersonens synvinkel. Förenklat är den 

kvalitativa intervjun ett utbyte av just synvinklar och åsikter med kunskapsproduktion som 

mål och där ömsesidigt intresse kring teman bör föreligga för att nå ett lyckat utfall (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Studien har antagit båda huvudriktningarna inom kvalitativ intervju, 

närmre bestämt den ostrukturerade riktningen och den semistrukturerade riktningen. I ett 

första skede användes förstudien för att så förutsättningslöst som möjligt undersöka BA:s 

interna Employer Branding-strategier och låta Anders fritt delge författarna den informationen 

vilket ligger i linje med hur Kvale och Brinkmann (2014) samt Bryman (2011) förklarar den 

ostrukturerade intervjun. I denna intervju fick även författarna ta del av sekundärdata i form 

av dokumentation kring organisationens strategier samt värderingar som varit till hjälp vid 

senare analysarbete.  

Intervjuguiden (se bilaga 3) för de semistrukturerade intervjuerna utformades utifrån 

förstudien samt dokumentationen där författarna kunde utvinna sex specifika teman som var 

centrala i BA:s Employer Branding-arbete. Dessa sex teman som författarna valde att kalla 

kategorier var Employer Branding, ledarskap, värderingar, kompetensutveckling, 

förväntningar och löften samt BA som arbetsgivare. De sex kategorierna utgjorde strukturen i 

intervjuguiden och under dessa utformades 34 frågor som ansågs vara relevanta för studiens 

syfte. Innan författarna påbörjade intervjuerna gjordes en pilotintervju för att testa 

intervjuguiden vilket Dalen (2015) betonar som betydande. Genom pilotintervjun fick 

författarna möjlighet att korrigera intervjufrågorna samt se vilka svagheter som uppkom. Det 
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föranledde författarna att byta ordning på några frågor samt att omformulera ytterligare några 

frågor.  

Administrering 

Förstudien genomfördes med Anders på BA:s huvudkontor i Stockholm där 

författarna ville få mer information och en bakgrund om hur BA arbetar med Employer 

Branding i sin helhet men primärt den interna. Intervjun med Anders varade i drygt två 

timmar vilket gav författarna ett brett underlag för att utforma en intervjuguide. Författarna 

transkriberade den första intervjun på varsitt håll och sedan diskuterades det kring de ämnen 

som kunde utvinnas genom intervjun. Vid utformningen av intervjuguiden formulerades 

intervjufrågorna så att respondenterna gavs möjligheten att tala fritt utan allt för styrande 

frågor.  

Författarna använde sig utav telefonintervjuer för att samla in data från de åtta 

respondenterna till undersökningen. Bryman (2011) behandlar både fördelar och nackdelar 

med telefonintervjuer vilka författarna accepterade innan intervjuerna ägde rum. Fördelar 

enligt honom är att det sparar tid, hanteringen av intervjun är lättare samt att felkällor minskas 

eftersom svaren ibland kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren. Nackdelarna däremot 

är att intervjuerna måste vara kortare för att bibehålla effektiviteten och att intervjun inte blir 

lika personlig. Anledningen till att telefonintervjuer genomfördes var primärt på grund av 

geografiska avstånd men också på grund av tung arbetsbörda bland respondenterna. 

Författarna anpassade sig även efter respondenternas tillgänglighet samt önskemål vilket 

gjorde att telefonintervjuer lämpade sig bättre. Telefonintervjuerna med medarbetarna varade 

mellan 30-35 minuter och båda författarna deltog i samtliga intervjuer för att sedan kunna 

diskutera intervjuernas utfall samt komplettera varandra. Tätt efter intervjuerna transkriberade 

författarna data då de fortfarande hade intervjun färskt i minnet.   
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Forskningskvalitet  

Enligt Bryman (2011) bör andra kriterier än reliabilitet och validitet poängteras i 

kvalitativa undersökningar. Anledningen till detta är att validitets- och reliabilitetskriterier 

som tillämpas i kvantitativa undersökningar ger förutsättningen att det finns en möjlighet att 

komma fram till en mer absolut och generaliserbar bild av den sociala verkligheten. 

Begreppet tillförlitlighet täcker istället dessa begrepp inom den kvalitativa forskningen och 

består av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

Författarna har insett värdet i dessa kriterier och lagt vikt vid att uppfylla dem. 

Trovärdigheten enligt Bryman (2011) innebär att säkerställa forskningen och att den utförts i 

enlighet med de regler som finns vilket författarna i enlighet med litteratur har förhållit sig 

till. Författarna har även utifrån detta kriterium låtit de inblandade i studien få ta del av 

forskningsresultatet för att på så sätt säkerställa att respondenternas citat inte är tagna ur sitt 

sammanhang. Överförbarhet behandlar hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext 

och hur det kan generaliseras. Detta kriterium har varit svårare att uppfylla då författarna har 

använt sig av en fallstudie men däremot har inte heller avsikten varit att generalisera resultatet 

i andra kontexter än just BA som organisation. Det vill säga att författarna har valt att 

acceptera en låg grad av överförbarhet till annan kontext än den undersökta.    

Pålitlighet innebär ett granskande synsätt vilket innebär ett säkerställande av att en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser har skapats. 

Författarna upplever att de gjort sitt yttersta för att beskriva förfarandet och bifogat relevanta 

bilagor och är i efterhand nöjda med redogörelsen. Sista delkriteriet innebär att forskaren ska 

ha agerat i god tro och inte låta subjektiva värderingar påverka utförandet av undersökningen 

(Bryman, 2011). En absolut neutralitet kan vara svår att upprätthålla speciellt då författarna 

har förförståelse och erfarenhet från branschen. Detta kriterium togs i stor beaktning vid 

utformningen utav intervjuguiden då författarna ville undvika att ställa ledande frågor. Därav 
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genomfördes också en pilotintervju för att undersöka om intervjuguiden levde upp till detta 

kriterium. Men i och med den insikten vill författarna mena på att en distans har tagits ifrån 

undersökningen för att i bedömningen bibehålla neutralitet i så stor utsträckning som möjligt. 

Insikten kring detta bidrog också till att transkriberingen av intervjuerna skedde på olika håll 

för att inte påverkas av varandra. Sammantaget har författarna använt kriterierna i alla val 

som har tagits under undersökningens gång för att på så sätt upprätthålla god 

forskningskvalitet.  

Analys 

Författarna använde sig av tematisk analys utav både förstudien och de huvudsakliga 

intervjuerna vilket innebar att författarna i enlighet med Bryman (2011) sökte efter teman i 

intervjumaterialet. Teman som framförallt aktualiserades behandlade upprepningar samt 

positiva och negativa betoningar. Med hjälp av de identifierade temana kunde sedan 

författarna urskilja skillnader och samband mellan respondenternas utsagor.  Både förstudien 

och intervjuerna med respondenterna transkriberades i sin fulla längd och lästes sedan igenom 

noggrant ett flertal gånger så att författarna kunde få en övergripande bild.  

Förstudien vars svar ligger till grund för intervjuguiden genomgick således samma 

analysprocess som respondentintervjuerna. Författarna läste transkriberingen av intervjun var 

för sig för att upprätthålla objektiviteten och inte påverka varandra. I analysarbetet av texten 

användes färgkoder för att markera aspekter som var återkommande samt centrala i 

förstudien. Författarna diskuterade sedan igenom materialet tillsammans samt jämförde 

varandras analyser för att reducera eventuella subjektiva åsikter. Den kompletterande 

dokumentationen användes för att närmre ringa in och bekräfta det som framkom under 

förstudien.   

Skillnaden mellan analysen av förstudien och analysen av intervjuerna med 

respondenterna var att hitta likheter och skillnader i respondenternas utsagor. På samma sätt 
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användes också färgkoder för att tydliggöra dessa likheter och skillnader och på så sätt också 

kunna jämföra respondenterna med varandra. Separata dokument för varje respondent 

upprättades för att ännu tydligare kunna urskilja respondentens utsaga. Efter ännu mer 

inläsning av materialet kunde författarna kategorisera fyra huvudteman som var 

återkommande från intervjuerna och dessa huvudteman blev sedermera BA som arbetsgivare, 

Kompetensutveckling, Ledarskap samt BA:s varumärke. Under dessa fyra teman kunde 

författarna urskilja underordnade teman under varje huvudtema för att skapa en tydligare 

struktur. Med hjälp av de separata dokumenten för varje respondent kunde författarna på ett 

effektivt sätt finna relevanta citat under temana. Citaten användes för att styrka resultat samt 

ett införlivande utav respondenternas personliga upplevelser.  

Etiska hänsynstaganden 

Det vidtogs forskningsetiska överväganden vid konstruktion av intervjuguide och 

genomförande av intervjuerna. De etiska aspekter författarna har utgått ifrån är framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002) och behandlar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt nyttjandekrav. 

Författarna inledde intervjuerna med information om uppsatsens upplägg samt 

tydliggjorde att intervjun var frivillig. Respondenterna kunde när som helst under intervjuns 

gång avbryta den om så önskades. Författarna informerade vidare att materialet från intervjun 

kommer bearbetas och analyseras och för att kunna göra det på ett så tillförlitligt sätt som 

möjligt så spelades intervjuerna in med hjälp av inspelningsutrustning och detta efter 

godkännande av respondenterna. Bryman (2011) anser att det inom kvalitativa 

undersökningar kan vara problematiskt med konfidentialiteten då forskaren måste vara 

vaksam med att personer och platser inte kan identifieras. Författarna har vid senare 

bearbetning och analys varit medvetna om denna problematik och har med största mån varit 

noggranna med att ingen respondent ska kunna kopplas samman med informationen i 
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undersökningen. Det är enbart författarna som har haft tillgång till det inspelade materialet 

och materialet har enbart använts för undersökningen vilket gör att författarna uppfyller 

nyttjandekravet. 

Författarna har i enlighet med ovanstående etiska hänsynstaganden valt att inte 

redogöra den undersökta organisationens namn samt beskrivning av organisationen för att på 

så sätt värna om anonymitet. Valet om anonymitet gjordes då författarna inte vill göra sig 

skyldiga till att avslöja strategier eller metodik rörande BA:s Employer Branding-arbete. 

Organisationens namn har bytts ut mot det fiktiva namnet BA vilket även i efterhand har 

justerats i citat, missivmail och intervjuguider. Valet att inte presentera en beskrivning av 

organisationen gjordes då BA som statligt ägd organisation är unika i sin natur och enkel att 

identifiera om inte full anonymitet föreligger.     

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utefter de teman som uppkommit i analysarbetet 

vilka är BA som arbetsgivare, Kompetensutveckling, Ledarskap och BA:s varumärke.  

BA som arbetsgivare 

Att arbeta för BA. Samtliga respondenter var överlag nöjda med BA och ansåg att 

BA är en bra arbetsgivare med bra villkor samt att de upplever en trygghet som medarbetare. I 

intervjuerna framkom det ytterligare att BA är en stabil arbetsgivare som sätter människan i 

fokus. Samhällsnyttan är en aspekt som några av respondenterna tog upp under intervjuerna 

och påpekade att BA är engagerade i olika samhällsfrågor. De ansåg vidare att 

samhällsengagemanget genomsyrar organisationen och gör BA till ett värdeskapande företag. 

Det framkom också att lönen inte är en orsak till arbete eftersom löneutvecklingen är relativt 

svag. Viljan att kunna göra samhällsnytta och hjälpa människor in på arbetsmarknaden samt 

hjälpa människor utvecklas är de drivkrafter som var återkommande under intervjuerna. 
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Stolthet är ett annat ord som var återkommande under intervjuerna och några respondenter 

resonerade kring att organisationen är seriös och att medarbetarna kan vara rakryggade i sitt 

arbetssätt vilket bidrar till stolthet för sin organisation: 

Kommer Janne Josefsson och ringer på dörrklockan så ska du kunna öppna 

med gott samvete, och må gott helt enkelt. Gå och lägga dig med gott samvete, 

det är lite så man uppfostras på BA kan jag känna (Respondent 2).  

Trots att flertalet respondenter är mycket nöjda med sin arbetsgivare så upplever de flesta att 

det finns en ostruktur i organisationen. Ett par respondenter berättade om svag balansgång 

mellan arbetsliv och fritid och att alltid vara uppkopplad skapar stress. Dock så är det en klar 

förbättring jämfört med hur arbetssituationen såg ut för ett år sedan enligt ett flertal 

respondenter. 

Trivsel och kollegor. Under intervjuerna framkom det att trivsel är en aspekt som tas upp i 

många sammanhang. Majoriteten av respondenterna nämnde att de har roligt på sin 

arbetsplats och att kollegor är en bidragande orsak till detta. Samarbete lyfts också fram som 

en viktig aspekt och en av respondenterna upplever att samarbete rörande problemlösning 

sker ständigt och ses som positivt. De ansåg att denna sammanhållning kan jämföras som en 

slags familj vilket gör att de känner sig som hemma på arbetsplatsen: 

[…] och det handlar väl mest om att man kanske har funnit många bra vänner 

här och att man är så pass trygg på jobbet och det känns nästan som man är 

hemma när man är här (Respondent 7). 

Samtliga respondenter nämnde aktiviteter som förekommer på arbetsplatsen för att 

främja både gemenskap och trivsel. Dessa aktiviteter kan vara alltifrån frukostar, kick-off, 

resor och konferenser. Aktiviteterna underlättar arbetet samt bidrar till ännu mer 
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sammanhållning mellan medarbetare. Dessa aktiviteter genomförs också för att ge möjlighet 

till att informera om vad som händer inom organisationen, vilka mål som eftersträvas samt att 

kunna utbyta erfarenheter med varandra. Under intervjuerna framkom det att respondenterna 

är nöjda med dessa aktiviteter men en respondent lyfter upp en nackdel i samband med detta 

vilket är uppföljning och återkoppling. Bristande återkoppling och uppföljning gör att 

medarbetarna inte har någon insikt i hur arbetet ska fortsätta bedrivas. Respondenten menade 

att mer uppföljning bör genomföras för att kunna testa sig fram och på ett konkret sätt se hur 

aktiviteterna kan komma att utvecklas. 

           Statligt ägda. I olika sammanhang resonerade respondenterna kring att BA är statligt 

ägda vilket de gör i både positiva samt negativa bemärkelser. Att vara statligt ägda kopplade 

många respondenter samman med trygghet och stabilitet. Ytterligare så ansåg några 

respondenter att detta bidrar till en seriös bild av BA externt då de bland annat ska tåla en 

genomlysning: 

I och med att vi är statligt ägda så är det en stor muskel man har bakom sig, då 

lyssnar folk på ett annat sätt, det är uppfattningen jag får och det är viktigt att 

företaget hela tiden strävar framåt och försöker vara attraktiva på det här sättet 

(Respondent 3). 

Några respondenter lyfte det negativa med att vara statligt ägda vilket framförallt är 

tröga förändringar som sker internt. Även om de flesta upplever att de har en chans att 

påverka och fatta egna beslut så sker förändringarna oftast centralt vilket de hänvisar till att 

organisationen är just statligt ägd. Vid fråga om förändringar så upplever respondenterna att 

den interna kommunikationen är bristfällig då beslut och information om förändringar sällan 

når medarbetarna. Däremot ses förändringar kopplade till den egna gruppen eller 

arbetsplatsen som genomförbara utav ett fåtal respondenter. De upplever att de får förtroende 
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av chefen att genomföra mindre förändringar som underlättar arbetet och ses som en positiv 

aspekt. 

            Individens förväntningar. Vid fråga om respondenterna upplevt att de fått löften i 

samband med sin anställning så förelåg ett samstämmigt nej. Den information som 

framkommit i samband med anställningarna har rört formella förmåner så som lön, friskvård 

och semester men såldes inte löften rörande karriär eller förmåner i övrigt. Respondenterna 

menade inte heller på att de under anställningens gång fått några löften vilket enligt vissa är 

något positivt medan det ses som något negativt hos några andra. På grund av branschens 

natur kan inte BA tillgodose tillförlitliga framtidsprognoser vilket gör att karriärplanering blir 

lidande och denna ovisshet upplever två av respondenterna som problematisk. De menade 

samstämmigt vidare att det kan gå ut över prestationen i nutid när det inte finns ett tydligt mål 

att arbeta emot eller när chefen inte med säkerhet kan lova eller sia om framtiden. De som ser 

bortfallet av löften som positivt tryckte ytterligare på den tidigare nämnda tryggheten som BA 

som organisation inger medarbetarna. 

Kompetensutveckling 

           Intern utveckling. Vid fråga om kompetensutveckling upplevde samtliga respondenter 

att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Det råder en samstämmighet 

mellan respondenterna att det finns stora möjligheter att klättra hierarkiskt och utvecklas 

individuellt. En respondent upplever att BA är väldigt måna om sin egen personal och det 

inger möjligheter för att göra karriär inom organisationen. En annan respondent upplever att 

BA tillsätter lediga tjänster internt istället för externt vilket ses som positivt. En majoritet av 

respondenterna beskrev BA som en bred organisation vilket bidrar till möjligheter att arbeta 

på andra divisioner. En respondent upplever däremot att det är svårt att kunna klättra mellan 

divisionerna utan klättringen sker oftast bara inom sin egen division: 
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Det som är bra med BA är att det ofta finns öppningar så att man kan byta 

tjänst, däremot finns det inte så många steg, man kan liksom inte gå i sidled 

som man säger. Det är lite synd om man skulle vilja gå åt ett annat håll 

(Respondent 7). 

Utbildningar är ett verktyg som används för att öka kompetensutvecklingen bland 

medarbetarna. Respondenterna upplever att det finns möjlighet till utbildningar inom olika 

områden för att spetsa kompetensen. De resonerade positivt kring utbildningar men beroende 

på vilken tjänst medarbetaren har så ser förutsättningarna olika ut. En respondent upplever att 

möjligheten finns men tidsaspekten utgör ett problem. Respondenten ansåg vidare att det inte 

finns tid att undanlägga till utbildningar vilket bidrar till att kompetensutvecklingen blir 

lidande. För att kunna undanlägga tid blir istället arbetsuppgifterna lidande vilket gör att 

respondenten ställs inför ett val och måste prioritera. För att kunna möjliggöra utbildningar 

menade respondenten att chefen kan fungera som en hjälpande hand och se till att kollegor 

täcker upp för varandra eftersom utveckling är en viktig del i yrkeslivet. 

            Delat ansvar. När det gäller sin egen kompetensutveckling så anser respondenterna 

som ovan nämnt att det finns möjligheter och de ser också sin egen roll i sin egen utveckling. 

En respondent tydliggjorde det mer än de andra när frågan om just sin egen roll ställdes: 

Det är givetvis jag som är huvudperson i den frågan och det ligger ju i 

företagets intresse att jag ska kompetensutvecklas men i slutändan är det ju jag 

som tjänat mest på det (Respondent 8). 

Det framkom överlag att respondenterna ser sin egen inblandning och att förslag på 

utveckling inte kommer att serveras om medarbetaren inte ber om det. De menade på att de 

måste visa att de vill mer och att de vill ha nya och mer avancerade arbetsuppgifter. Samtliga 

berörde måldialogen vilken sker en gång per år som ett tillfälle där chef och medarbetare 
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diskuterar nuläge, framtid och vägen dit samt sätter upp individuella mål. Respondenterna var 

också eniga kring att det i slutändan är chefen som ska verkställa medarbetarens önskan om 

utveckling vilket således innebär att det är chefen som sitter på sista ordet. Men det framkom 

också att chefen bör identifiera behov hos arbetstagaren och med det sagt vara så pass 

involverad i deras arbete för att kunna se detta. 

            Det görs också medarbetarundersökningar med jämna mellanrum för att främja 

utveckling där författarna fick varierade utsagor från respondenterna. En av dem arbetade 

med efterföljderna utav en intern medarbetarundersökning under intervjuns gång där resultatet 

visade att mera utbildningar var efterfrågade utav medarbetarna. Det hade förts en bra dialog 

mellan gruppen och närmsta chefen och utbildningar hade redan nu blivit inbokade. En annan 

av respondenterna hade vid ett tidigare tillfälle upplevt att medarbetarundersökningen skapat 

problem på arbetsplatsen då resultatet inte mottogs konstruktivt eller lösningsorienterat utan 

snarare satte stopp för vidare utveckling. 

Ledarskap 

           Chefen sätter kulturen. Intervjuerna visade att chefens beslut präglar den kultur som 

föreligger på arbetsplatsen. Många av respondenterna menade på att de får mycket eget ansvar 

och upplever förtroende från sin chef. De upplever också att det finns stora chanser att 

påverka och att det är chefen som lägger grunden för att medarbetaren ska våga göra det. En 

respondent berättade att dennes avdelnings intervjuguide nyligen har digitaliserats från att 

tidigare ha varit en pappersprocess vilket var en idé och ett genomförande utav en 

medarbetare. Dock framgick det också att alla inte riktigt kände sig sedda av sin chef: 

Ibland vet man inte om chefen vet vad man håller på med […] men det är inte 

så ofta man får liksom prata om hur man trivs och vad nästa steg i utvecklingen 

är eller att man känner sig jättesedd på det planet (Respondent 7). 
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Vidare begrepp som respondenterna i positiva ordalag associerar med ledarskapet är 

trivsel, tillmötesgående och möjlighet till sociala aktiviteter. Just de sociala aktiviteterna lyfts 

upp som positiva och är återkommande i intervjuerna. 

            Återkoppling. Återkopplingen mellan chef och medarbetare framstod som en av de 

mest negativa aspekterna under intervjuerna, två respondenter menar dock att det fungerar 

ganska bra. De menade att det handlar om ett givande och ett tagande där de ibland får fråga 

efter återkoppling. En av dem tycker sig ha en nära relation till chefen vilket underlättar 

återkopplingen i det dagliga arbetet. Den andra berättade att det sker avstämningar oftast en 

gång i veckan där även individuell återkoppling förekommer. Sammantaget för de positiva 

inslagen är att återkopplingen sker på ett väldigt ödmjukt vis där det också kan komma att 

handla om vad de kan utveckla. Majoriteten menade dock att återkopplingen är bristfällig om 

ens befintlig. Det framkom från en respondent att återkoppling eventuellt kan ske i förbifarten 

eller snabbt avhandlas på ett morgonmöte. En annan respondent menade dock att det sker en 

dialog med chefen och att det föreligger tydliga ramar inom vilka medarbetaren får verka och 

att återkoppling inte är nödvändigt i samma utsträckning. 

BA:s varumärke 

            BA:s erbjudande. Merparten av respondenterna kopplade varumärket till begreppet 

Employer Branding men de flesta upplever varumärket externt och inte så mycket internt. 

Eftersom BA är en stor organisation med olika typer av tjänster så skapas möjligheter att sälja 

in varumärket inom olika divisioner ansåg ett flertal respondenter. En respondent lyfte fram 

att divisioner kan samarbeta och sälja in varandras tjänster på olika företag för att 

marknadsföra varumärket ännu mer: 

Vi försöker paketera allting, vi har ju både utbildning, bemanning och 

rekrytering och olika typer av tjänster, vi försöker promota varandras 
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varumärke väldigt bra, eller väldigt mycket framförallt. Går vi ut till en kund så 

kanske vi kan på något sätt sälja in utbildning eller vem vet tvärtom också 

(Respondent 5). 

Några av respondenterna upplever emellertid att varumärket är något spretigt eftersom 

många divisioner ingår under samma varumärke. Marknadsföringen utåt sett berör inte alltid 

alla divisioner vilket gör att vissa respondenter upplever att de hamnar i skymundan. Vissa 

divisioner får mer utrymme i den externa bilden och en respondent beskrev ett projekt som 

har upprättats för att klarlägga en strategi och ändra tankesättet kring vissa divisioner när man 

hör ordet BA. Tre andra respondenter upplever att många associerar BA som enbart ett 

utbildningsföretag vilket ett flertal respondenter själva också gjorde innan de började arbeta 

på BA. De som inte hade bilden utav ett utbildningsföretag hade ingen bild alls utan sökte sig 

till organisationen för att få ett jobb:  

Jag minns inte om jag hade någon uppfattning. Jag förknippade mest BA med 

utbildning och sådant. Men sen när man började förstod man att ju att det var 

väldigt mycket bemanningsföretag också (Respondent 1). 

Sett till det interna varumärket och hur varumärket förmedlas upplever samtliga 

respondenter att intranätet är en bra informationskanal. De berättade att intranätet är startsidan 

på allas datorer vilket gör att det blir en naturlig källa till information. Det framkom dock att i 

vissa lägen är informationen lite överväldigande samt att det inte alltid finns tid att ta till sig 

informationen. 

Värderingar. Värderingar var ett återkommande begrepp som respondenterna talade mycket 

om under intervjuerna då de också kopplade värderingarna till varumärket. Värderingarna 

innebär att BA är pålitliga, affärsmässiga samt lika och unika. Respondenterna upplever att 

värderingarna tas i uttryck både externt och internt och utgör en del av BA:s varumärke och 
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strategi. Nästan samtliga respondenter kunde beskriva BA:s värderingar och hur dem 

genomsyrar arbetssättet. Värderingar ses som en naturlig del i det dagliga arbetet och är inget 

som medarbetaren lägger närmre eftertanke kring. Vid frågor rörande värderingar så upplever 

några respondenter att värderingarna är självklara och att som medarbetare står en upp för 

dem. Majoriteten av respondenterna upplever att dem kan identifiera sig med värderingarna 

både yrkesmässigt och på ett personligt plan. I stora drag beskrev de värderingarna som ett 

sätt att vara professionell i sin yrkesroll, hålla det som utlovas samt främja mångfalden. Två 

av respondenterna upplever att värderingarna har ett sunt tankesätt kring människor och 

ytterligare några upplever att värderingen lika och unika är en betydelsefull värdering: 

Inom BA är det att mångfald bidrar till framgång och att man värdesätter 

varandras olikheter och tar till vara på skilda kompetenser så det känns som att 

man har en väldigt bred tanke kring det, väldigt sund tanke det tycker jag 

faktiskt och det har jag också upplevt generellt. […] det räcker att bara gå in i 

våra lokaler och man ser vad det är för personligheter man har anställt så känns 

det lite mer utblandat än många andra arbetsplatser. Man har satsat på att ha 

många olika människor och kompetens […] det genomsyrar verksamheten. 

Man värdesätter människan och kompetensen (Respondent 6). 

Respondenterna upplever att värderingarna tas upp i olika sammanhang och är vanligt 

förekommande på möten. De är ständigt återkommande inom organisationen som lärs ut 

redan under introduktionen. Under introduktionen upplevde respondenterna att värderingarna 

beskrevs på ett bra sätt vilket gjorde att värderingarna präntades in i ett tidigt skede och 

tankesättet har funnits där under hela anställningen. En respondent upplevde å andra sidan att 

det ibland inte finns tid för introduktion vilket kan upplevas som problematiskt och 

medarbetaren får själv söka information kring värderingarna. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur medarbetarna på BA upplever organisationens 

interna Employer Branding-arbete och därigenom undersöka de aspekter som eventuellt 

skiljer strategi mot upplevelse. Efter analys av data som har samlats in genom förstudie och 

intervjustudie har både likheter och skillnader uppkommit vilka kommer att diskuteras samt 

jämföras med befintlig forskning. För att skapa logik i detta avsnitt har författarna valt att 

diskutera de huvudteman som presenterades i resultatet. 

BA som arbetsgivare 

Huruvida BA uppfattas som arbetsgivare ger respondenterna en god bild och belyser 

trygghet och stolthet som två framträdande begrepp. Detta kan sammankopplas med tidigare 

forskning där Maxwell och Knox (2009) samt Helm, Renk och Mishra (2016) anser att 

stolthet för sitt arbete är en stark motivationskälla. Anders nämner även i förstudien att 

samhällsansvaret är en stor drivkraft för arbete på BA vilket också är den gemensamma 

uppfattningen hos respondenterna. En aspekt som forskningen behandlar är att tillhöra en 

tillförlitlig organisation där författarna ser en god överenstämmelse mellan strategi, 

upplevelse och forskning i enlighet med Heilmann et al. (2013). Överensstämmelsen återfinns 

i utsagorna som behandlar att lönen inte är den mest drivande faktorn till arbete på BA samt 

att organisationen bidrar till samhällsnytta. Att respondenterna känner ett 

samhällsengagemang kan enligt författarna vara en orsak till en känsla av stolthet och att de 

två begreppen på så sätt hänger ihop. Vidare är begreppen stolthet och trygghet två av de 

begrepp som Parment och Dyhre (2009) använder för att definiera intern Employer Branding 

och sett ur det perspektivet är de således viktiga för en framgångsrik organisation.  

Under intervjuerna påtalas dock att det föreligger en svag balansgång mellan privatliv 

och arbetsliv vilket författarna i enlighet med den beskrivning som ges av dagens 

arbetsmarknad utav både Aronsson et al. (2012) samt Parment och Dyhre (2009) kan förstå. 
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Synen på arbete, ett uppkopplat samhälle och generation Y är säkerligen i olika utsträckning 

anledning för att denna problematik föreligger. Det påtalas dock att det skett förändringar på 

BA och att arbetssituationen är förbättrad vilket ligger i linje med vad Parment och Dyhre 

(2009) skriver om att Employer Branding tar tid att verkställa. Dels ska finansiella tillgångar 

tillgodoses men framförallt måste arbetet prioriteras och slå sig in i organisationens centrala 

strategi.  

I förstudien beskriver Anders att en strategi BA har är att skapa vi-känsla inom 

organisationen och att medarbetaren därigenom ska känna tillhörighet. Detta beskrivs även i 

forskningen där Punjaisri och Wilson (2011) betonar att trivsel på arbetsplatsen kan ge en 

positiv inverkan på individens beteende samt attityder. Ett flertal respondenter kände igen sig 

i BA:s strategi rörande gemenskap och nämnde att BA är som en familj med god 

sammanhållning. Författarna anser i och med detta att vi-känslan har implementerats med ett 

lyckat utfall. 

Att respondenterna inte blivit lovade några konkreta löften i samband med sin 

anställning kan knytas an med det psykologiska kontraktet som enligt tidigare forskning är en 

central del i det interna Employer Branding-arbetet. Då det psykologiska kontraktet enligt 

Rossueau (1995) behandlar förväntningar och överenskommelser mellan två parter så kan 

författarna genom respondenternas utsagor urskilja att inga konkreta förväntningar har 

förekommit. Detta kan ses som positivt eftersom möjligheten till kontraktsbrott minskar då 

organisationen inte behöver tillgodose löftena. Kontraktsbrott enligt Suazo (2009) innebär att 

en negativ påverkan uppstår hos individen som i sin tur skapar negativa attityder och känslor 

vilket kan ge organisationen konsekvenser på längre sikt. Ett par respondenter ansåg dock att 

uteblivna löften kan vara negativt då det inte ger konkreta framtidsprognoser. Författarna ser 

också en problematik i detta då avsaknaden av löften kan bidra till en sämre arbetsprestation 

om medarbetaren inte har något att arbeta emot. McInnis et al. (2008) nämner i sin forskning 
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att organisationen måste vara flexibel för att kunna nå individens behov vilket kan ses som att 

organisationen i vissa fall måste kunna ge löften och samtidigt tillgodose dem vilket Ray och 

Jyohti (2011) också bekräftar.  

Kompetensutveckling 

För att framstå och agera som en attraktiv arbetsgivare berörs en mängd aspekter, men 

en aspekt som poängteras av bland annat Chhabra och Sharma (2012) berör utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Dessa möjligheter menar både Anders och respondenter föreligger på BA 

där Anders hänvisar till att det sitter i kulturen vilket respondenterna med eftertryck håller 

med om vilket i detta avseende visar på att strategi och upplevelse står i samklang. Att både 

Anders och respondenterna hänvisar till just kulturen är intressant då företagskulturen enligt 

mycket litteratur är en av utgångspunkterna i Employer Branding (Heilmann et al., 2013).  

Författarna upplevde det positivt att samtliga respondenter såg sin egen del i sin egen 

utveckling trots att utsagorna varierade något. Gemensamt var dock att ingen till fullo 

belastade chefen för att både identifiera, inleda och påbörja medarbetarens utveckling. Vid 

förstudien berättade Anders att det är chefen som äger frågan men även han påpekar vikten av 

att medarbetarna själva är högst delaktiga och kan i perioder behöva initiera dialog kring 

dessa frågor. Författarna ställer sig dock lite undrande till att ingen respondent nämnde 

70:20:10 modellen som används för utveckling då Anders betonade detta tillvägagångssätt 

som viktigt under förstudien.  

Ledarskap 

Den tidigare forskningen berör inte ledarskapet kopplat med Employer Branding i stor 

utsträckning vilket däremot Anders nämnde som en central aspekt för ett starkt Employer 

Brand. Han menar att BA:s kontor runt om i Sverige ser olika ut och att det är chefen som 

präglar kulturen vilket även respondenterna upplevde. Punjaisri och Wilson (2011) har i 

termer av kultur kommit fram till att individen ska känna sig sedd på arbetsplatsen för att 
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trivsel ska uppstå. Ett par respondenter upplevde däremot att de inte kände sig sedda ibland 

vilket författarna bedömer som problematiskt. Författarna anser således att det är viktigt att 

chefen har en insikt i vilka individuella behov som måste uppfyllas. Den tidigare forskningen 

nämner också vikten av den interna kommunikationen och Heilmann et al. (2013) poängterar i 

sin forskning att kommunikationen gärna ska ske på daglig basis. Respondenterna å andra 

sidan upplevde att kommunikationen vid vissa tillfällen är bristfällig och att viktig 

information inte når medarbetarna. Författarna förstår problematiken kring 

kommunikationsflödet i stora organisationer men av den anledningen har chefen en betydande 

roll att kunna vidarebefordra informationen. En annan bristfällig faktor som respondenterna 

upplevde är återkopplingen från chef vilket kan kopplas samman med att inte känna sig sedd. 

Då medarbetarna på BA får utrymme för mycket eget ansvar kan det enligt författarna vara en 

anledning till att chefen eventuellt inte upplever att återkoppling behövs eller att det helt 

enkelt glöms bort.   

Ingen av respondenterna nämner HR`s roll inom organisationen vilket däremot den 

tidigare forskningen gör. Aurand et al. (2005) samt Löhndorf och Diamantopoulos (2014)  

anser att HR har en betydelsefull roll i det interna arbetet och att det är gynnsamt för 

organisationen att involvera HR. I förstudien berättar Anders att han förespråkar decentralism 

och delegerar ut användbara verktyg till platscheferna. Författarna kan se detta 

tillvägagångssätt som positivt och anser i likhet med tidigare forskning att HR sitter på viktig 

kunskap som organisationen kan dra nytta av. Dock så finns det fördelar med att HR delegerar 

ut ansvar och information till chefer eftersom Anders berättar att alla kontor har olika 

förutsättningar. Då respondenterna enbart upplever att chefen har ansvar för detta så råder en 

samstämmighet mellan Anders och respondenterna vilket kan anses som positivt. Eftersom 

den tidigare forskningen belyser viktiga interna processer där HR spelar en viktig roll, anser 

författarna att HR borde synas mer på BA och vara mer delaktiga i kontinuerliga möten på 
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kontoret och eventuellt äga vissa frågor även ute på kontoren. Ibland kan viktig information 

mellan HR och chef tappas bort vilket gör att den ibland inte når ända fram till medarbetaren. 

För att medarbetaren ska stärka arbetsgivarvarumärket är det enligt Backhaus och Tikoo 

(2004) viktigt att informationsutbytet fungerar som det ska. 

BA:s varumärke 

Under både förstudien och i den dokumentation författarna har fått ta del utav framstår 

värderingarna som centrala för BA. Detta bekräftas även under intervjuerna där ett flertal av 

respondenterna själva uttrycker att de lever värderingarna utan att egentligen reflektera över 

dem. Författarna kan till viss del hålla med den respondent som uttrycker att de är ganska 

självklara och att respondenten skulle leva efter dem oavsett vart respondenten arbetade. För 

att förankra i den tidigare forskningen finner författarna tydligast samband i begreppen 

organisatorisk identifikation samt organisatoriskt åtagande. De båda begreppen bygger lite på 

varandra där identifikationen behandlar en bild utav attraktivitet och att organisationen är unik 

där det vid lyckat utfall stärker både identifikationen och åtagandet. Åtagandet i sig definieras 

närmast som en förståelse kring värderingar, mål och strategier (Backhaus och Tikoo, 2004). 

Resultatet visar att värderingarna i allra högsta grad efterlevs men att förståelse kring mål och 

strategier inte är lika självklara.  

Som tidigare nämnt upplever många av respondenterna att information kring 

organisationen och förändringar som ska ske inte når dem. Dock framgår det att intranätet är 

en bra källa för intern information och då den är startsida på medarbetarnas datorer är 

informationen också lättillgänglig men något överväldigande ibland. Intranätet i sig är något 

väldigt positivt vilket bekräftas utav Chhabra och Sharma (2012) dock menar Kazlauskaite, 

Buciuniene och Turauskas (2012) att informationen bör avgränsas och endast innehålla 

information som berör mål och framtidsplaner. Att all information inte når respondenterna är 

enligt författarna en negativ aspekt vilket gör att organisationen kan behöva se över sina 
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nuvarande kommunikationskanaler. Intranätet som både Anders, respondenterna och 

forskningen lyfter fram är redan en effektiv kommunikationskanal men författarna resonerar 

kring att BA borde vara mer selektiva på intranätet för att det inte ska uppfattas som 

överväldigande för medarbetarna.   

Under intervjuerna framkom det att många av respondenterna upplevde att BA:s 

varumärke var spretigt. Utsagorna handlade främst om att den externa bilden enbart 

förknippas med vissa divisioner och på så sätt syns de mer än andra. Det framgick trots det 

positiva utsagor där den ena såg en vinning i att vara så stora och att det fanns många grenar 

och kompetenser inom BA. Respondenten berättade att divisionerna kan hjälpas åt och sälja 

in varandras tjänster, exempelvis utbildningar när de är ute hos kund i bemanningsärenden 

och givetvis tvärtom. Detta faktum är något författarna ser stort värde i men som forskningen 

inte presenterat. Den andra positiva utsagan behandlade att en grupp satt sig ner för att 

utarbeta en strategi och ett tankesätt kring BA:s varumärke vilket är ett bra inslag för 

sammanhanget.   

Studiens begräsningar 

Författarna är medvetna om att Employer Branding är ett brett och ibland svårtolkat 

begrepp som dels innefattar flera discipliner men också en mängd begrepp och aspekter som i 

olika utsträckning förhåller sig till varandra. Med det sagt har således inte alla områden 

behandlats lika grundligt och det på grund av uppsatsens omfattning men författarna har lyft 

de områden som varit framträdande i forskningen och som innehaft psykologisk relevans.   

Författarna var från början väl medvetna om att resultatet inte skulle kunna 

generaliseras till en större population vilket inte heller var syftet utan intresset låg i att ringa in 

ett fenomen för en specifik organisation. Bidragande orsaker till att en generalisering inte kan 

göras hittas i få antal respondenter, kvalitativ metod men framförallt valet att endast 

undersöka en organisation genom en fallstudie.  
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Ytterligare en begräsning i studien var att författarna hade vissa förkunskaper kring 

ämnet då författarna skrivit ett tillämpningsarbete om det tidigare vilket kan reducera 

objektiviteten. Det skulle kunna vara önskvärt att ha haft fler respondenter samt intervjuer 

ansikte mot ansikte och inte över telefon men på grund av de geografiska avstånden samt en 

tung arbetsbörda hos respondenterna är författarna trots det nöjda med utfallet. Författarna är 

medvetna om sin okunskap kring denna typ av intervjuer då författarna i efterhand hade 

önskat mer följdfrågor vilket kunna leda till mer nyanserade svar. Ytterligare en svårighet 

kopplat till intervjusituationen är respondenternas lojalitet till sin arbetsgivare, det vill säga att 

respondenterna inte delger författarna alla åsikter. Författarna upplevde inte att denna 

problematik fanns men det är svårt att uttala sig om lojalitetsproblematik förelåg eller inte.  

Slutsats och vidare forskning 

Slutsatsen av denna studie är att medarbetarnas upplevelser till stor del står i samspel 

med BA:s strategier. Under förstudien betonades framförallt värderingar, karriärmöjligheter, 

stolthet, samhällsnytta och ledarskap där resultatet visar att de fyra förstnämnda begreppen i 

stort sett står i samspel. Värderingar och karriärmöjligheter är de aspekter som främst står i 

samklang med BA:s strategi eftersom respondenterna ansåg att värderingarna speglas i det 

dagliga arbetet och det finns goda möjligheter till utveckling. Värderingarna är enligt 

författarna avgörande eftersom de lyfts upp av både Anders och respondenterna i väldigt 

positiva ordalag vilket gör att värderingarna har en central funktion inom BA. När 

medarbetarna lever värderingarna finns det enligt författarna förutsättningar för de centrala 

Employer Branding-begreppen åtagande och identifikation. Karriärmöjligheter upplever 

författarna vara en faktor till att människor vill arbeta på BA och att medarbetare i sin tur trivs 

på sin arbetsplats. 

            Författarna upplever att stolthet och den samhällsnytta BA:s medarbetare känner 

hänger ihop. I och med det drar författarna slutsatsen att de ömsesidigt bygger på varandra. 
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Dels bidrar BA via sina tjänster till en samhällsnytta vilket skapar trygghet och i slutändan 

stolthet. Medarbetarna upplever denna stolthet och lutar sitt uttalande på trygghet vilket den 

statligt ägda organisationen tillgodoser. Författarna upplever i och med det att det är två 

viktiga begrepp som i olika avseenden förhåller sig positivt och som i sin tur skapar trivsel. 

Dock har författarna kunnat identifiera att ledarskapet och närmre bestämt återkopplingen 

mellan chef och medarbetare inte står i samklang mellan strategi och upplevelse. Dock skiljer 

sig upplevelserna bland respondenterna på de flesta områden som undersökningen berört 

vilket gör att individens subjektiva känslor och upplevelser måste tas i beaktning. I slutändan 

handlar denna återkoppling på hur individen bäst tar till sig den men också vilken 

ledarskapsstil som föreligger på kontoret. Det bör tilläggas att trots en bra utformad strategisk 

plan så är det i slutändan individen som ska förstå och agera utefter strategin.  

            Författarna anser därmed att BA har ett bra Employer Brand men ser också att det 

fortsatt kan utvecklas för att bli starkare och för att nå förståelse hos sina medarbetare.                           

Vidare slutsats är att respondenterna inte har någon kännedom om begreppet intern Employer 

Branding i sig. De förstår de enskilda processerna i sig men inte att de tillhör begreppet 

Employer Branding och dess betydelse inom begreppet. Dock resonerar författarna om 

medarbetarna verkligen behöver ha full kännedom om begreppet och dess innebörd eller om 

det snarare är en strategisk fråga. Författarna upplever inte att tidigare forskning behandlar 

frågan vilket skulle kunna vara en intressant frågeställning för vidare forskning. Författarna 

anser även att det föreligger få teoretiska referensramar kopplade till begreppet och det finns 

för lite forskning riktad mot medarbetarna. Maxwell och Know (2009) menar att det endast 

finns ett fåtal studier om Employer Branding mot nuvarande medarbetare vilket enligt 

författarna poängterar svagheten. Att det inte heller finns konkreta Employer Branding-teorier 

innebär att det uppkommer svårigheter med att tolka begreppet i ett helhetsperspektiv. En 

teori om exempelvis motivation ger inte en nyanserad bild av Employer Branding och går 
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således inte att förankra på ett konkret sätt vilket enligt författarna skulle vara önskvärt. 

Författarna är också medvetna om att denna studie inte har bidragit med någon ny kunskap 

men däremot kan studien ha skapat en förståelse kring intern Employer Branding och dess 

betydelse inom organisationen.  
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Vi vill tacka Anders och de respondenter som har deltagit i denna studie, utan er hjälp hade 

studien inte varit genomförbar. Ett stort tack får också till BA som organisation som förutom 
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Bilaga 1, Missivmail 

Hej, 

Vi är två studenter som nu är inne på vår sista termin på personalprogrammet vid högskolan i 

Jönköping. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats och har valt att titta närmre på BA 

som organisation. Med denna uppsats vill vi undersöka hur du som anställd upplever det som 

benämns intern Employer Branding.  

 

Inom begreppet fångas insatser som i stora drag innebär att behålla och stärka arbetskraft och 

därigenom stärka sitt egna arbetsgivarvarumärke. Vi skulle uppskatta om du kunde tänka dig 

att medverka på en intervju. Intervjun kommer på sin höjd ta 30 minuter och kommer att 

baseras på en förstudie gjord med Anders som är HR- och organisationsstrateg på BA i 

Stockholm där vi har intervjuat honom om BA:s strategi kring dessa frågor.  

 

Du som deltar kommer givetvis vara anonym i denna undersökning och vi kommer i övrigt 

följa de riktlinjer som vetenskapsrådet föreslår rörande etiska aspekter. Du har rätt att avbryta 

under intervjuns gång om så önskas och deltagandet är frivilligt. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga oberörda kan ta del av materialet. Materialet 

kommer enbart användas för examensarbetet och efter transkribering kommer materialet att 

förstöras. Ni som deltar i studien kommer få ta del av resultatet om så önskas.  

Om du har några frågor angående studien, tveka inte att kontakta oss. 

 

Tack på förhand, 

Med Vänlig Hälsning 

Elisabeth Mackenhauer, lisa.mackenhauer@hotmail.com  

Otto Hermansson, otto_hermansson@hotmail.com  
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Bilaga 2, Intervjuguide, förstudie 

 

Intervjuguide 

 

Informera respondenten om följande: 

 Om syftet med intervjun 

 Hur lång tid hela mötet kommer att ta 

 Att data kommer att vara konfidentiell 

 Fråga om det är ok att använda bandspelare eller videokamera 

 Informera om att de har rätt att avbryta intervjun 

 Att de kan få ta del av rapporten när den är klar 

 Fråga om respondenten har frågor 

 Inkludera tid i början för att dämpa ev. oro 

 

Områden att beröra 

 Berätta om BA:s arbete med Employer Branding? 

 Berätta om BA:s arbete med Intern Employer Branding? 

 Kan du berätta om utmaningarna i detta arbete?  

 Hur upplever du att arbetet skulle kunna utvecklas? 

 

 

I enlighet med strukturen för en öppen/ostrukturerad intervju är frågorna endast teman och 

följdfrågor följer löpande under intervjuns gång. 
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Bilaga 3, Intervjuguide, med medarbetare  

 

Intervjuguide 

Innan intervju klargör författarna för intervjupersonen: 

 Undersökningens syfte 

 Hur den huvudsakligen kommer att genomföras 

 Vad undersökningen kan bidra med 

 Klargöra att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta när som helst 

 Klargöra att alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas med största 

konfidentialitet  

 Klargöra att uppgifter som samlats in endast kommer att användas för uppsatsstudien 

 Få godkänt från intervjupersonen att författarna spelar in intervjun och berätta att 

ljudfilerna kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kan du berätta om din bakgrund?  

2. Kan du beskriva din yrkesroll? 

3. Hur länge har du arbetat på BA? 

 

Kompetensutveckling 

1. Vad är karriär för dig? 

2. Berätta om hur BA arbetar för att utveckla dig som medarbetare? 

3. Hur ser du på din egen roll när det gäller kompetensutveckling? 
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Employer Branding 

1. Employer Branding är ett nytt begrepp som under de senaste åren fått mer uppmärksamhet i 

organisationer. Vi är intresserade av att veta vad betyder Employer Branding för dig? 

2. Uppfattar du att BA arbetar med insatser/aktiviteter kopplade till Employer Branding? 

3. Hur skulle du beskriva BA som arbetsgivare? 

4. Berätta om hur BA arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare? 

 

Värderingar 

1. Kan du beskriva BA:s värderingar för oss?  

2. Vad betyder dem för dig? 

3. På vilket sätt tar sig BA:s värderingar uttryck i ditt dagliga arbete? 

 

Ledarskap 

1. Vilken typ av återkoppling får du av din närmsta chef i ditt dagliga arbete?  

2. Vilket ansvar anser du ligga på din chef när det kommer till Din utveckling? 

3. Hur arbetar BA för att främja gemenskap på arbetsplatsen? 

4. Hur arbetar BA med att implementera förändringar? 

 

Förväntan och upplevelser 

1. Vad var det som lockade dig till BA? 

2. På vilket sätt överensstämde eller skiljde sig din bild före anställningen med hur du 

upplevde BA i början av din anställning? 

3. Har din bild av BA förändrats under anställningens gång?  

4. När du pratar om BA på din fritid. På vilket sätt pratar du då om BA?  

5. Skulle du rekommendera BA för någon i din bekantskap? Varför? Varför inte?  



 

45 

6. Fick du i samband med din anställning några löften av BA? (karriär, förmåner) 

7. Har du under anställningens gång blivit lovad något? (karriär, förmåner) 

8. På vilket sätt har dessa löften blivit tillgodosedda eller inte tillgodosedda? 

9. Hur arbetar BA med att skapa överensstämmelse med vad organisationen kommunicerar 

externt (hemsida, mässor, reklam) och hur det verkligen är internt? 

 

BA som arbetsgivare: 

1. Om du skulle sammanfatta BA som arbetsgivare med tre ord, vilka ord skulle det vara och 

varför? 

2. Känner du att du kan identifiera dig med BA? Och i så fall, hur? 

3. Hur arbetar BA för att du ska trivas på din arbetsplats? 

4. Hur kommunicerar BA vad de som organisationen står för? Vilka kanaler? 

5. Anser du arbetar BA aktivt för att behålla dig som medarbetare? Hur? 

 

Avslutning 

1. Finns det något vi inte berört som du skulle vilja tillägga när det kommer till BA:s 

Employer Branding? 

2. Skulle BA kunna utveckla sitt interna Employer Brand? Om ja, hur? 

3. Har du några frågor rörande denna undersökning? 

 

 

 

 

       

 


