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Sammanfattning 
Idag när det har blivit minst lika viktigt att konkurrera om anställda som att konkurrera om kunder, 

måste arbetsgivare skilja sig från mängden för att ses som en attraktiv arbetsgivare hos sökande och 

nuvarande anställda. Syftet med denna studie har varit att höra hur tjänstemän, på två olika 

arbetsplatser i Umeå, samt företagsledningen upplever företagets arbetsgivarvarumärke. En kvalitativ 

metod har använts för att kunna svara på syftet. Fokus lades på att undersöka deltagarnas upplevelse 

kring organisationskulturen och arbetsgivaren i stort, eftersom det är faktorer som går under begreppet 

arbetsgivarvarumärke. Tillvägagångssättet har varit att samla in material genom semistrukturerade 

intervjuer med 14 anställda inom företaget, som sedan har analyserats med en Hermeneutisk 

analysmetod i syfte att förklara, tolka och förstå informanternas upplevelser. Det resultat som 

framkommit har visat på att det kan skilja sig mellan grupperna vi undersökt men överlag uppfattas 

arbetsgivarens varumärke vara positivt, dels för att de är verksamma lokalt samt har bra värderingar. 

Det har däremot framkommit att man kan ha olika förutsättningar till karriärmöjligheter, ledarskap och 

god kommunikation, beroende på vilken roll man har och vilken utav arbetsplatserna man arbetar på. 

Det framgår även att det finns en gemensam värdegrund inom företaget som många utav informanterna 

relaterar till men att det däremot finns utrymme för utveckling inom vissa områden i 

företaget.  Företaget är i början av sitt arbete med Employer branding och därför blir denna studie en 

god start i deras arbete med att spegla en, enligt tjänstemännen, sanningsenlig bild av företaget. På detta 

sätt får arbetsgivaren en bild av deras upplevelser och kan på så sätt attrahera, utveckla och behålla 

anställda. 

 

Nyckelord: Arbetsgivarlöfte, arbetsgivarvarumärke, Employee value proposition, intern 

kommunikation, ledarskap, organisationskultur. 
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Inledning och bakgrund 
Sedan det idag har blivit minst lika viktigt att konkurrera om anställda som att konkurrera om kunder, 

måste arbetsgivare skilja sig från mängden för att ses som en attraktiv arbetsgivare hos både sökande 

och nuvarande anställda (Alnıaçık & Alnıaçık, 2012). Företag behöver attrahera och behålla sina 

medarbetare med hjälp av något annat än bara en bra lön då allt fler idag även värdesätter sådant som 

möjlighet till personlig utveckling och en trevlig arbetsmiljö (Dyhre & Parment, 2012). Som arbetsgivare 

ska man alltså kunna erbjuda mer än bara ett starkt varumärke, man ska även kunna visa på ett starkt 

arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett arbetsgivarvarumärke innefattar hur det är att 

arbeta hos organisationen, organisationens rykte, hur organisationen tar hand om sin personal och de 

fördelar som kommer med anställningen. Detta kallas med ett annat begrepp för Employer branding 

och har blivit allt mer populärt bland företag och organisationer att utveckla strategier kring (Backhaus 

& Tikoo, 2004). 

 

Genom att ha en utarbetad strategi för Employer branding och kunna visa upp det externt blir det lättare 

att få “rätt” kandidater att söka sig till företaget eftersom de får större möjlighet att känna igen sig med 

till exempel företagets värderingar, anställda och kultur (Backhaus & Tikoo, 2004). För att information 

om detta inte ska vara missvisande så måste man därför visa upp en sanningsenlig bild av hur 

medarbetarna upplever arbetsgivaren, så att de som är anställda inom organisationen även kan känna 

igen sig med vad som utlovas. Det är alltså viktigt att arbetsgivarvarumärket återspeglar verkligheten i 

den specifika organisationen och att de anställda kan bekräfta att företaget håller det som utlovats. 

 

En del av arbetet med att ta fram en strategi kring sitt arbetsgivarvarumärke är att utforma ett EVP; 

Employee value proposition (Backhaus & Tikoo, 2004). För att kunna utveckla ett meningsfullt EVP är 

det viktigt för HR och ledning att ha en tydlig bild av vad de viktiga frågorna är för de anställda så att 

organisationen vet vad som värdesätts och vilka förändringar som behöver genomföras för att försäkra 

sig om att medarbetare vill stanna kvar. En bra start är att utgå ifrån det som redan återfinns inom 

verksamheten, alltså att lyssna till sina anställdas upplevelser och åsikter. Detta kan samlas in genom 

intervjuer eller enkäter från nuvarande anställda, men även från personer som lämnat företaget. När 

man ska arbeta med strategier kring personal eller som i detta fall; sitt Employer brand, så är det även 

viktigt att få med sig ledningen i processen. Barrow och Mosley (2005) diskuterar att organisationen får 

bättre förutsättningar att lyckas ifall företagsledning och VD kan vara med och arbeta med 

arbetsgivarvarumärket. 

 

Det här avser vi undersöka i denna studie, som vi gör på uppdrag av Norrmejerier i Umeå. Företagets 

HR-avdelning har i dagsläget påbörjat ett strategiskt arbete med Employer branding och misstänker att 

det kan finnas ett visst glapp mellan hur ledningen respektive de anställda upplever hur det är att vara 

anställd på företaget. Vi har därför valt att genomföra intervjuer med tjänstemän och företagsledning, 

för att se hur tjänstemännens upplevelser ser ut i jämförelse till företagsledningens och hur man kan 

tolka och förstå dessa. 

 

Denna studie utgör en del av det pedagogiska forskningsfältet genom att den uppmärksammar 

personalens upplevelser och möjlighet att utvecklas, samt att den utgör en viktig del i ett arbete av ett 

företags Employer brand. En undersökning av detta slag kan göra att personalen uppmärksammas, 

utvecklas samt att det kan ge externa en bättre bild av organisationen vilket innebär att 

rekryteringsmöjligheter ökar. Det är alltså en bred HR-fråga som kan hjälpa till med att utveckla, behålla 

samt attrahera ny personal. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänstemän och företagsledning hos Norrmejerier upplever 

företagets arbetsgivarvarumärke. För att besvara vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 

·       Hur upplevs organisationskulturen hos Norrmejerier? 

·       Hur upplevs Norrmejerier som arbetsgivare? 

Forskningsgenomgång 
I följande avsnitt kommer vi presentera den tidigare forskning samt teorier vi ansett vara relevant 

för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Inledningsvis kommer vi definiera begreppet 

Employer branding för att sedan förklara hur våra två teman växte fram, vilka genomsyrar hela 

uppsatsen. Under respektive tema finns även underrubriker med relevant litteratur kring ämnet. 

Employer branding 
Ett Employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, belyser de unika aspekter som företaget erbjuder sina 

medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Dessa aspekter kan beskrivas som ett företags sammanlagda 

ansträngningar att kommunicera, internt och externt, att företaget är en attraktiv arbetsplats (Moroko 

& Uncles, 2008). Författarna menar att det är en kombination av ekonomiska, funktionella och 

psykologiska fördelar som sammanfattar Employer branding. Exempel på dessa tre fördelar är 

belöningar och skälig lön men även en god arbetsmiljö, organisationskultur och social tillvaro, möjlighet 

till personlig utveckling samt att vara socialt ansvarstagande, som med annat begrepp kallas Corporate 

Social Responsability (CSR) (Lenka & Chawla, 2015). Raub och Blunschi (2014) menar även att 

organisationer som arbetar aktivt med CSR kan upplevas mer attraktiva än andra, hos potentiella 

arbetstagare. Vidare diskuterar författarna att det även är viktigt att de anställda känner och vet om att 

företaget arbetar med att ta ett socialt ansvar i samhället och att detta kan göra att de känner mening 

med sitt arbete (Raub & Blunschi, 2014). 

 

Arbetet med Employer branding beskrivs av författarna (Backhaus & Tikoo, 2004) i tre steg där första 

steget är att skapa ”Employee value proposition” (EVP), vilket ska ingå i företagets Employer brand. 

EVP består av användbar information om företagets kultur, dess ledarskap, anställdas kvalifikationer, 

företagets image, samt vad man vill kunna erbjuda anställda. Andra steget i Employer branding arbetet 

avser extern marknadsföring av EVP:t för att nå ut och attrahera potentiella anställda. Det tredje och 

sista steget avser intern marknadsföring, vilket är av stor vikt då det bär arbetsgivarlöftet och blir en del 

av företagskulturen (Dyhre & Parment, 2012). Målet med intern marknadsföring är att utveckla en 

arbetsstyrka som är hängiven till företagets värderingar och organisationens mål (Backhaus & Tikoo, 

2004). 

 

Hur begreppen identitet, image och profil samspelar beskriver författarna Dyhre och Parment (2012) 

som en utgångspunkt vid uppbyggnad av ett företags EVP och därmed Employer brand. Medarbetarnas 

uppfattning av arbetsgivaren och hur det är att arbeta för denna blir det som utgör grunden av ett 

företags identitet. För att ta reda på denna information kan det bli aktuellt med en 

medarbetarundersökning. Begreppet profil avser i detta sammanhang hur man som organisation vill 

uppfattas som arbetsgivare och för att ta reda på detta är det ledningen som ska komma till tals. Här 

menar författarna Dyhre & Parment (2012) att om man har otur så kan profilen och identiteten skilja 

sig åt ordentligt. Hur man sedan uppfattas av de olika målgrupperna i omvärlden som arbetsgivare är 

det som avser ett företags image. 
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Figur 1. Utformandet av ett EVP (Dyhre & Parment, 2012) 

 

Enligt författarna Backhaus och Tikoo (2004) skapar ett arbete med Employer branding två 

huvudsakliga tillgångar: Brand associations (det man som företag förknippas med) och Brand loyalty 

(hängivenhet till företaget). Brand associations formar i sin tur företagets image och fördelar med 

anställningen, som i sin tur påverkar organisationens möjlighet att attrahera nya anställda. Arbetet med 

Employer branding påverkar också organisationskulturen på företaget samt organisationens identitet, 

som i sin tur leder till “Brand loyalty”. Brand loyalty har två olika dimensioner; en beteendedimension 

(vilket avser konsumentens hängivenhet till varumärket) och en dimension av den anställdas 

hängivenhet till arbetsgivaren. Employer brand loyalty anser Backhaus och Tikoo (2004) öka den 

anställdes produktivitet, då nöjda medarbetare tenderar att prestera bättre. En anställd som har positiv 

attityd till arbetet har också en positiv effekt på kundnöjdheten mot företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Detta håller Ulrich och Brockbank (2007) med om när de talar om HR och kunder i sin bok. De menar 

att lojala kunder stannar kvar hos företaget ifall de upplever företaget på ett positivt vis och att 

produkten de konsumerar lever upp till deras förhoppning. Hur medarbetaren ger service, inger 

förtroende och hur detta presenteras påverkar alltså kundens upplevelse (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Det spelar alltså stor roll hur medarbetaren upplevs av kunden för att den ska vilja köpa mer av företaget, 

vilket i sin tur gynnar verksamheten. 

Organisationskultur 
Författarna Lenka och Chawla (2015) beskriver att organisationskultur är en utav delarna som ett 

utarbetat Employer brand ska innefatta. Författarna Backhaus och Tikoo (2004) påstår att utformandet 

av Employee value proposition (EVP) är det första steget i skapandet av ett Employer brand och detta 

EVP beskrivs i sin tur bland annat bestå av användbar information om företagets kultur. Därav har vårt 

första tema fått just namnet: Organisationskultur. Detta tema består av; värderingar, information och 

kommunikation samt psykosocial arbetsmiljö. Ruck och Welch (2012) menar att intern kommunikation 

får medarbetare att känna engagemang och tillhörighet. De beskriver även vikten av att känna sig 

välinformerad. Psykosocial arbetsmiljö, som består av individens sammanlagda upplevelser av 

arbetsmiljön, utgör även den en del i skapandet av företagets kultur och kan i sin helhet användas som 

en strategi för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
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Värderingar 
En kultur skapas i kollektiva sammanhang och är något man lär sig och inte något man föds med. Ett 

företags värderingar är det som utgör kärnan i själva kulturen. Hatch och Schultz (2003) anser att ett 

framgångsrikt Employer brand kräver att det finns en enighet mellan företagets vision, den rådande 

organisationskulturen och företagets image. Den vision som företaget vill anta bör byggas inifrån av den 

kultur och de värderingar som redan existerar, för att arbetsgivarlöftet ska uppfattas som verklighet. 

Gregory m.fl. (2009) beskriver att värderingarna är något som ingår i organisationskulturen och de 

beskriver bakomliggande värderingar som påverkar hur anställda beter sig och man nästan förlitar sig 

på värderingarna kring vilka beslut de tar inom arbetet. Författaren Falonius (2010) menar att en allt 

mer viktig punkt för medarbetare idag är att arbetsgivaren tar sitt samhällsansvar, arbetar hållbart, samt 

att man agerar efter en god etik och moral. Författaren skriver också att en arbetstagare som känner en 

stolthet för sitt jobb och är nöjd med sin anställning också presterar bättre (Falonius, 2010). 

Information och kommunikation 
Enligt Ulrich och Brockbank (2007) utgör information en stor del av det som skapar 

organisationskulturer. Information behöver man i nästa steg också kommunicera ut till medarbetarna. 

Ruck och Welch (2012) diskuterar kommunikation och menar att den anställdas främsta relation är med 

sin närmsta chef. De förklarar också att det är viktigt för en anställd att kunna identifiera sig med 

organisationen och att det kan leda till stress och sjukdom ifall man inte kan göra detta. De menar att 

detta är starka incitament till att företag ska arbeta med intern företagskommunikation och det för att 

få medarbetarna att känna engagemang och tillhörighet till organisationen. De påtalar tre viktiga 

faktorer för att anställda ska känna detta; att man har möjlighet göra sin åsikt hörd högre upp i 

verksamheten, att man ska känna sig välinformerad om vad som händer inom organisationen samt att 

man kan känna att ens chef är hängiven till organisationen (Ruck & Welch, 2012). 

 

I och med teknikens utveckling så finns det idag en mängd sätt för en organisation att informera och 

kommunicera på, till exempel genom internet eller intranät. Kupritz och Cowell (2011) diskuterar i sin 

artikel hur man ska förhålla sig till kommunikation på ett så produktivt sätt som möjligt. Författarna 

diskuterar att anställda idag både vill kommunicera genom teknik samtidigt som de fortfarande vill ha 

en bra kontakt med sina chefer. Ifall man som organisation kan anamma detta så har man en god 

förutsättning för att lyckas med sina interna kommunikationsvägar (Kupritz & Cowell, 2011). Strid 

(1999) anser att en anslagstavla kan fungera som ett komplement till övriga informationskanaler och 

säger det är ett effektivt sätt att ge information och utgör samtidigt en samlingspunkt och kan därmed 

användas som en social funktion. Enligt författarna Westmyer m.fl. (1998) så kan det bästa sättet att 

kommunicera variera beroende på vad det är man vill kommunicera ut. Den muntliga 

kommunikationen, face-to-face, beskrivs som ett bättre alternativ vid framförande av personlig 

information. Denna metod föredras ofta av anställda på grund av att det just är det enklaste och mest 

effektiva sättet att kommunicera, både när man ska få och ge information. När man däremot ska ge 

arbetsrelaterad information anses den skriftliga fungera lika bra som den muntliga (Westmyer m.fl., 

1998). Det kan i större organisationer förekomma svårigheter med kommunikation mellan avdelningar 

och ofta förlitar företag sig på den skriftliga informationen för mycket. Det som skrivs bör också 

kombineras med muntlig kommunikation, för att på så sätt hjälpa den anställda att sätta informationen 

i ett sammanhang (Strid, 1999). 

 

Författaren Strid (1999) pratar om intern- respektive extern kommunikation, där intern 

kommunikation är företagsinformation och sådan som medarbetarna tar del av, medan extern 

kommunikation mer brukar ses som marknadsföring. Men i och med att medarbetarna numera används 

som extern marknadsföring, går det inte längre att skilja dessa åt på samma sätt. Extern information 

kan på samma sätt ses som användbar i internt syfte. Information blir även en viktig faktor vid 

delegering och behövs för att kunna genomföra beslut eller agera självständigt arbetet. Ökade krav på 

anställda kräver också mer tillgång till information och kunskap och i dagens organisationer sker snabba 

processer som ställer krav på kunskap och därmed att information och kommunikation sker snabbt 

(Strid, 1999). 
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När vi idag lever och arbetar i en så pass uppkopplad värld så är det ännu viktigare att ha detta i åtanke 

när man skapar sitt arbetsgivarvarumärke (Cascio, 2014). Författaren skriver om hur olika forum idag, 

som Facebook och Twitter, finns där anställda kan skriva saker om sin arbetsgivare och att många 

företag har tagit ställning till det och uppdaterat sina EVP:s. Vidare beskrivs att om man är ett företag 

som inte har ett uppdaterat arbete med sitt Employer brand så är det första steget att intervjua sina 

anställda så man inte skadar arbetsgivaren ännu mer om en nyanställd upptäcker att bilden inte alls 

överensstämmer (Cascio, 2014). 

Psykosocial arbetsmiljö 
Individens sammanlagda upplevelse av det som omger individen på en arbetsplats, så som bland annat 

fysisk arbetsmiljö, arbetets innehåll, arbetsuppgifternas omfattning och upplevd arbetsbelastning, 

kallas för psykosocial arbetsmiljö (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Man kan prata om psykosocial 

arbetsmiljö både i ett helhetsperspektiv och som specifika psykosociala arbetsförhållanden. När 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) pratar om det psykosociala helhetsperspektivet menar de att 

flera enskilda variabler, som att till exempel införskaffa höj- och sänkbara bord, inte kan kompensera 

för till exempel en frånvarande chef. Arbetsmiljön i sin helhet kan användas som en strategi för att stärka 

företagets arbetsgivarvarumärke, då arbetsgivare med ryktet att man “värnar om sina anställda” eller 

“erbjuder goda anställningsförhållanden” ofta tenderar att i högre grad locka till sig duktiga 

medarbetare (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

 

Krav-kontroll-stöd-modellen beskriver hur dessa tre komponenter samspelar, till exempel så kan höga 

krav i kombination med socialt stöd upplevas som utmanande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Men om höga krav istället kombineras med små möjligheter till att påverka arbetet, så kan samma krav 

som tidigare var hanterbart istället bli påfrestande. Vidare beskriver de hur den tekniska utvecklingen 

påverkat arbetets roll och hur den ändrat arbetets gränser. Från att vara väldigt styrd av att endast utföra 

arbetet på sin arbetsplats finns idag möjligheten att utföra arbetet hemma via internet, telefon och mail. 

Därmed ökar möjligheten till flexibilitet för den anställde och en möjlighet att anpassa arbetet till sitt 

övriga liv. Men dessvärre medför inte denna möjlighet enbart fördelar. Författarna nämner att den 

huvudsakliga nackdelen är att gränsen mellan just arbete och fritid blir svårare att skilja åt. 

Återhämtning är en av de viktigaste faktorerna för att hantera stress och finns ingen tid för detta, ens 

utanför arbetet, blir stressnivåerna svårare att hantera (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Arbetsgivarvarumärke 
Andra temat är arbetsgivarvarumärke, vilket är den svenska översättningen för Employer branding. 

Som arbetsgivare måste man erbjuda något mer än bara ett starkt varumärke, man ska även kunna visa 

på ett starkt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett arbetsgivarvarumärke innefattar hur 

det är att arbeta hos organisationen, vad organisationen har för rykte, hur de tar hand om sin personal 

och de fördelar som kommer med anställningen (Backhaous & Tikoo, 2004). 

 

För att ett Employer brand ska kunna fungera som ett ramverk för att attrahera, behålla och motivera 

anställda krävs enligt Maxwell och Knox (2009) att det man säger är förenat med verkligheten inom 

organisationen, vilket beskrivs under rubriken: Arbetsgivarlöfte. Om bilden av företaget tvärtom inte 

återspeglar verkligheten, kan detta istället försämra företagets arbetsgivarvarumärke (Hatch & Schultz, 

2003). För att ses som en attraktiv arbetsgivare bör man bland annat erbjuda goda karriärmöjligheter 

och personlig utveckling (Kashyap & Rangnekar, 2014), men man bör också få sina medarbetare att 

känna tillhörighet samt se till skapa goda relationer mellan medarbetare och chefer (Alnıaçık & Alnıaçık, 

2012). Just chefer spelar en viktig roll för hur de anställda ska uppleva arbetsgivarvarumärket (Kashyap 

& Rangnekar, 2014). 

 

Foster m.fl. (2010) förklarar att en organisations arbetsgivarvarumärke inte ska misstas med dess 

varumärke. Ett varumärke handlar om den sålda produkten och återfås genom ett planerat arbetssätt 

som är en kombination av de anställdas sätt att leverera (beteende), kommunikation och symbolik 
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(Foster m.fl., 2010). Ett varumärke är även först och främst riktat externt från organisationen, medan 

arbetsgivarvarumärket kan riktas både internt och externt (Backhaus & Tikoo, 2004). I studien av 

Maxwell och Knox (2009) så diskuterar de däremot att ett företags varumärke och 

arbetsgivarvarumärke hänger ihop till viss grad, att hur organisation och personal beter sig kopplas till 

varumärket, hos exempelvis intressenter. 

 

Kashyap och Rangnekar (2014) diskuterar vad som ses som en eftertraktad och attraktiv arbetsgivare, 

och att det finns många organisationer som strävar efter att få den titeln. Vidare menar de att 

ansträngningar som att: få de bästa medarbetarna, upprätthålla förmåner för anställda, ge bra och goda 

karriärvägar/utveckling inom organisationen och slutligen behålla sina anställda är viktiga delar i 

arbetet mot att bli den attraktiva arbetsgivaren. Enligt Alnıaçık och Alnıaçık, (2012) skattas ett företags 

sociala värde högt av medarbetare och potentiella anställda. Med socialt värde menas bland annat att 

den anställde ser sig ha möjlighet till karriärutveckling, innehar en känsla av tillhörighet, att 

organisationen värderar ens arbete samt att man har en god relation med sina chefer (Alnıaçık & 

Alnıaçık, 2012). Dessa faktorer liknar även det som Dyhre och Parment (2012) beskriver som attraktivt 

hos en arbetsgivare, då de nämner sådant som att “bli sedd och hörd”, “känna tillhörighet” och “interna 

karriärvägar”. För att medarbetarna ska kunna känna tillhörighet till organisationen och identifiera sig 

med denna är det viktigt att arbetsgivaren berättar för medarbetarna vem man som organisation är. Om 

arbetsgivaren hjälper medarbetaren att se vad hen bidrar med till helheten är det också större chans att 

hen känner sig inkluderad i organisationen. Ett annat sätt att attrahera och behålla personal som 

författarna nämner är att erbjuda sin personal karriärmöjligheter. Men det räcker inte med att 

möjligheten finns utan detta är också något som man behöver kommunicera ut till sina anställda. För 

om de anställda inte är medvetna om möjligheten, söker dem istället sig vidare till andra företag när de 

vill utvecklas eller avancera (Dyhre & Parment, 2012). 

 

Att det inte enbart går att locka arbetstagare med en hög lön är något som bekräftas av Sivertzen m.fl. 

(2013) då de undersökt vilka faktorer som anses som attraktiva hos en arbetsgivare. De kunde se att 

monetära faktorer, så som belöning och lön, var sekundära i jämförelse med att man som anställd blev 

bekräftad och uppskattad (Sivertzen m.fl., 2013). Yeoman (2014) skriver om meningsfullhet och att det 

är ett grundläggande och mänskligt behov och att det är viktigt att uppleva även i sitt arbete. Om man 

inte har ett arbete som är meningsfullt så menar författaren att man tas ifrån möjligheten att ingå i 

aktiviteter och erfarenheter som möter ens intresse (Yeoman, 2014). Även författaren Åteg m.fl. (2006) 

har studerat vad anställda anser vara attraktiva egenskaper hos arbetsgivare. De kommer fram till en 

modell som ska representera en bild av attraktiva arbeten är för något. Modellen har tre stycken 

områden som innehåller flera olika kvalitéer; Arbetsförhållanden, Arbetsinnehåll och 

Arbetstillfredsställelse. Arbetsförhållanden rör hur förutsättningarna ser ut för arbetet så som arbetstid, 

ledarskap, lojalitet, social kontakt, etc. Arbetsinnehåll gäller frågor som variation i arbete, om man har 

handlingsfrihet, ifall man har ett praktiskt arbete eller tankearbete etc. Arbetstillfredsställelse beskriver 

de till exempel som status, stimulans på arbetet och även resultat (Åteg m.fl., 2006). 

 

Balans mellan arbetsliv och privatliv är något som allt mer efterfrågas av medarbetaren idag och det 

gäller för arbetsgivaren att veta vad “balans” innebär för respektive medarbetare (Dyhre & Parment, 

2012). Förmåner som gynnar privatlivet kan till exempel bestå av friskvård och ledighet, istället för att 

enbart en hög lön. Det finns tidigare forskning som visar på att det som skapar arbetsglädje bland annat 

är att medarbetaren känner att arbetsgivaren bryr sig om denne, men också vilket rykte företaget har 

spelar roll (Giancola, 2010). 

 

Arbetsgivarlöfte 
För att ett Employer brand ska kunna fungera som ett ramverk för att attrahera, behålla och motivera 

anställda krävs enligt Maxwell och Knox (2009) att det man säger är förenat med verkligheten inom 

organisationen. Detta är också något som Dyhre och Parment (2012) bekräftar, då de menar att ett löfte 
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arbetsgivaren ger till medarbetaren bör uppfattas som bland annat sant och konkret. Moroko och Uncles 

(2008) menar att en stor del av arbetet med Employer branding handlar om att hålla sitt löfte och 

uppfylla det psykologiska kontrakt som arbetsgivaren och den anställde skriver på i början av en 

anställning. 

 

Moroko och Uncles (2008) har undersökt vad en panel av HR-experter anser är lyckade Employer 

branding arbeten. En stor del handlar om vikten av att hålla sitt löfte och att uppfylla det psykologiska 

kontrakt som arbetsgivaren och den anställda “skriver på” i början av anställningen. Det psykologiska 

kontraktet utgör en del av arbetsgivarlöftet och består bland annat av den anställdes förväntningar på 

arbetsgivaren. Ifall arbetstagaren anser att kontraktet är uppfyllt så är det större chans att hen är lojal 

och hängiven till arbetet men effekten kan bli tvärtom ifall kontraktet bryts (Moroko & Uncles, 2008). 

Ett psykologiskt kontrakt menar Graeme (2009) är de uppfattningar som de anställda har och vad de 

kan förvänta sig av arbetsgivaren, men också vilka värderingar som tillkommer på de förväntningar man 

har. Sedan ska man även känna att man som individ passar in och trivs inom företaget. 

 

Att använda sig utav Benchmarking (att ta efter andra företag) vid arbete med Employer branding kan 

utgöra ett problem om det material man utgår ifrån inte återspeglar verkligheten i den specifika 

organisationen. Att ta efter ett annat företags framgångsrika Employer brand bidrar inte automatiskt 

med nöjda medarbetare (Maxwell & Knox, 2009), utan som företag bör man anpassa sig efter sina 

nuvarande anställda och förstå vad just dessa personer anser vara en attraktiv arbetsgivare. Man bör 

alltså som ett första steg i arbetet börja med att undersöka och förstå vad de anställda anser vara 

attraktivt med just denna arbetsgivare, för att försäkra sig om att ens Employer brand återspeglar de 

anställdas intressen liksom organisationens identitet. En tydlig kultur påverkar människorna i den, 

därför är det som organisation viktigt att se till att den organisationskultur som råder är positiv. Om 

EVP:t speglar den verkliga organisationen, menar Dyhre och Parment (2012), att detta också stämmer 

överens med den rådande företagskulturen. Om bilden av företaget tvärtom inte återspeglar 

verkligheten, kan detta istället försämra företagets arbetsgivarvarumärke (Hatch & Schultz, 2003). 

Denna metod, att gå “inifrån-ut”, kräver just organisationsspecifik information, vilket i ett första steg 

kan upplevas mer kostsamt än att bara kopiera andra framgångsrika arbetsgivarvarumärken (Maxwell 

& Knox, 2009). 

Ledarskap 
Som mycket annat behövs ett bra ledarskap inom organisationer. Barrow och Mosley (2005) menar att 

ett starkt Employer brand behöver ledare som är involverande, hängivna och vågar ta ställning kring 

ämnet. De menar även att ifall ledare med senior position inom organisationen vågar ta ställning kring 

frågan om arbetsgivarvarumärket så kan detta bryta ner traditionella grupper inom organisationen och 

skapa nya roller och relationer (Barrow & Mosley, 2005). Vidare såg de att företag med ett framgångsrikt 

arbete med Employer branding så var VD:n involverad och engagerad, både kommunikativt och i 

utvecklingen av det (Barrow & Mosley, 2005). Att få med sig ledning och VD menar de alltså vara av stor 

vikt. Även chefer spelar en viktig roll för hur de anställda ska uppleva arbetsgivarvarumärket (Kashyap 

& Rangnekar, 2014). De skriver om hur viktigt det är att chefer/ledare är medvetna om vilken ledarstil 

de använder sig av men även att de uppmärksammar sina underställdas behov. Detta kan ge en bättre 

bild av organisationen i sig (Kashyap & Rangnekar, 2014). De pratar vidare om ledarrollen och hur den 

kan bygga upp ett bra rykte hos företaget. Hur viktigt det kan vara att ha en ledare som kan få sina 

underställda att förstå organisationens sanna identitet genom dennes handlingar och agerande. Hur väl 

anställda hade en uppfattning kring organisationens identitet och erbjudande för dem kunde avgöra 

huruvida de stannade kvar eller ej inom organisationen (Kashyap & Rangnekar, 2014). 

 

I en artikel av Wallo m.fl. (2013) diskuterar de balansen mellan att hantera prestation och utveckling 

som ledare inom industriverksamheter, genom en ny typ av ledarskap med mer coachande ingång. De 

har intervjuat chefer på olika nivåer, och de som klassades som “första linjens chefer”, där 

informanterna hade föredragit termen “team leader”. Vidare beskrev de att innebörden av denna roll 

innefattade att man skulle uppmuntra engagemang och deltagande och därmed skulle ledaren vara 
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tillgänglig och hängiven till organisationen och sina underställda. De beskriver även att de arbetade med 

detta genom att vara närvarande i arbetet och för arbetslaget, samt att det var viktigt att upprätthålla 

goda relationer med de anställda (Wallo m.fl., 2013). Detta är något som Johansson (2008) bekräftar 

då hon beskriver att synliga chefer som kommunicerar direkt med sina medarbetare uppfattas mer 

positivt än de chefer som sällan är ute i verksamheten. Wallo m.fl. (2013) kommer fram till är att dessa 

ledare hade svårt att nå upp till den mer önskade ledarstilen på grund av att de hade mycket 

administrativt arbete. I och med detta kunde de inte i tillräcklig utsträckning arbeta med utveckling av 

anställda, deltagande och närvaro i arbetet. Författarna kom fram till att det finns ett behov för ledare 

att skapa möjligheter, utrymme och stöd för att öka utvecklingen av kompetens på arbetet (Wallo m.fl., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 
Detta avsnitt avser förklara de steg vi har tagit för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Här finns även en kort redogörelse av det företag vi gjort undersökningen på, hur 

vi har gått tillväga i vårt urval, vilken metod för datainsamling vi har valt, vilka etiska aspekter som 

vi har tagit hänsyn till samt vilken metodansats för analys av datamaterialet som vi använt oss av. 
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Företagsinformation 
Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkbönder från Västerbotten, Norrbotten samt 

vissa områden i Västernorrland och Jämtland. Deras vision är att Norrmejerier ska göra gott för 

Norrland (Norrmejeriers hemsida, hämtad 2015-04-05). Enligt årsredovisningen från 2015 hade de en 

nettoomsättning på 1 775 593 tkr och 514 st anställda inom hela organisationen. I Umeå finns 361 

anställda varav 85 är kvinnor och 276 är män. Det finns tre grupper inom Umeås verksamhet och 

fördelningen ser ut som följande: 213 kollektivanställda, 148 tjänstemän (69 stycken på mejeriet och 79 

stycken på huvudkontoret) varav 6 stycken är med i företagsledningen. Könsfördelningen bland 

tjänstemännen är 61 kvinnor och 87 män och bland företagsledningen 4 män och 2 kvinnor. 

Verksamheten har tillämpat en uppförandekod som återfinns på deras hemsida för att spegla 

verksamheten i sig men även vilka värderingar de anammat (Norrmejeriers hemsida, hämtad 2015-04-

05). Där kan man även hitta information om hur de aktivt arbetar med sin personalförsörjning. I och 

med att en organisations värderingar är av intresse inom området Employer branding så var vi 

intresserade av att följa upp informanternas inställning till dem. Företagets gemensamma värderingar 

är; glädje, stolthet och flexibilitet (Norrmejeriers hemsida). 

 

Då vi med denna studie avser att ta del av tjänstemännen och ledningens bild och upplevelse av företaget 

som arbetsgivare har vi valt en kvalitativ metod. Detta för att få en mer nyanserad bild av informanternas 

upplevelser, vilket vi anser att ord gör till större del än siffror. Vi har valt att utgå ifrån en Hermeneutisk 

metodansats då vi vill förklara, tolka och förstå informanternas upplevelser av Norrmejerier som 

arbetsgivare (Westlund, 2011). 

Förförståelse 
Inom Hermeneutiken är det av stor vikt att man som forskare är medveten och redogör för sin 

förförståelse i ämnet. Vår förförståelse bestod bland annat av den tidigare forskning som vi tagit del av, 

men även av våra egna uppfattningar och erfarenheter vi haft sen tidigare (Westlund, 2011). Kring ämnet 

Employer branding är vår förförståelse att vi båda har bekantat och intresserat oss för ämnet. 

Arbetsgivaren Norrmejerier har vi stött på genom bekanta medan varumärket är känt för oss genom 

deras produkter. Detta innebär att vi inte haft någon större uppfattning kring just 

arbetsgivarvarumärket. Det har vi varit medvetna om kan utgöra en förförståelse i sig, att de anställda 

inte heller skulle ha haft någon bild av arbetsgivaren innan deras anställning och endast känt till 

produkten. Denna medvetenhet kring förförståelsen har vi haft under hela studiens gång, särskilt i 

utformningsstadiet av intervjuguiderna och vid genomförandet av intervjuerna, då vi ville gå in med ett 

så öppet sinne som möjligt och inte ha en uppfattning om vad vi trodde Norrmejerier var och hur deras 

anställda kunde uppleva deras arbetsgivarvarumärke. Det har även ökat vår nyfikenhet kring ämnet och 

informanternas upplevelse av det (Westlund, 2011). 

Tillvägagångssätt och urval 
Innan vi började med insamlingen av datamaterial utökade vi vår kunskap i ämnet genom att ta del av 

tidigare forskning. Detta för att starta den ”Hermeneutiska spiralen” redan från början, vilket innebär 

att man varvar empiri med tidigare forskning och därmed succesivt går djupare ner i sin tolkning under 

processens gång (Westlund, 2011). Därefter började vi se över våra möjligheter till urval. Vi har 

genomfört ett målinriktat urval (Bryman, 2011) då vi medvetet valt ut informanter för att kunna besvara 

vårt uppsatssyfte samt frågeställningar. Urvalet gjordes ur tre olika grupper på företaget; tjänstemän 

från huvudkontoret, tjänstemän från mejeriet och från företagsledningen. Vårt mål var att hålla 

intervjuer med 11 tjänstemän och tre från ledningsgruppen. Löneavdelningen på Norrmejerier 

tillhandahöll oss en lista på tjänstemän från både mejeriet och huvudkontoret som vi sedan valde ut 

informanter ifrån. Urvalet gick sedan till att vi på måfå valde ut sex tjänstemän från mejeriet och sex 

tjänstemän från huvudkontoret. Vi valde även ut två personer extra från respektive tjänstemannagrupp 

som en säkerhet för att kunna fylla upp vår kvot vid eventuella bortfall. Samtliga tjänstemän 

kontaktades, även reserverna, då vi fick några som inte kunde delta. Vi försökte ha en relativt jämn 

fördelning mellan kort respektive lång anställningstid samt kön. Vi valde även ut tre personer från 

företagsledningen för intervju. Till slut genomfördes intervjuer med totalt 14 medarbetare, varav fem 
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stycken var tjänstemän från huvudkontoret, sex stycken var tjänstemän från mejeriet samt tre stycken 

från företagsledningen. Könsfördelningen har varit 10 män och fyra kvinnor. 

 

Vi tog kontakt med dem tilltänka intervjupersonerna genom mail (se bilaga 1 & 2) där vi presenterade 

vår studie samt frågade om informanten ville delta. Vi var även tydliga med att det var frivilligt att delta 

och att svaren skulle behandlas anonymt. Fick vi inte svar inom några dagar så skickade vi ut ett 

påminnelsemail för att de inte skulle glömma att återkoppla. Vi var tydliga med att informera om att vi 

utför denna studie som studenter från Umeå Universitet och att vi inte arbetar för HR-avdelningen. 

Detta för att få respondenterna att känna sig trygga i att tala mer fritt och öppet då vi var utomstående 

personer. 

 

Anledningen till att vi valde just gruppen tjänstemän var för att Norrmejeriers HR-avdelning hade 

upplevt en viss ruljangs då det skett ett flertal uppsägningar och dylikt på senare tid bland företagets 

tjänstemän. Med det ansåg vi att det var av vikt och intresse att lägga större energi på just den gruppen 

och valde därför att inte ta med gruppen “kollektivanställda” i denna studie. Vi anser att vårt val av 

grupperna “tjänstemän” och “företagsledning” fortfarande gett oss möjlighet att svara på 

forskningssyftet. 

Intervjuguide 
För att samla in data valde vi att hålla semistrukturerade intervjuer med anställda inom företaget. Det 

här valet berodde på att vi ville lämna stort utrymme till informanterna att tala fritt kring ämnet och 

därmed fånga deras egna upplevelser, vilket också är utgångspunkten inom Hermeneutiken (Westlund, 

2011). Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det även möjligt för oss att ställa följdfrågor ifall 

något intressant dök upp. Valet av intervjumetod har även påverkat utformandet av intervjuguider. Vi 

gjorde en intervjuguide anpassad för yrkesgruppen “tjänstemän” och en intervjuguide anpassad för 

“företagsledning”. När vi konstruerade intervjuguiderna (se bilaga 3 & 4) genomförde vi en 

operationalisering för att se till att intervjuerna skulle hålla sig till och besvara forskningssyftet. Vi utgick 

ifrån syfte och frågeställningar som vi hade ställt upp och skapade tre stycken teman; 

Organisationskultur, Arbetsgivarlöfte och Attraktiv arbetsgivare. Dessa teman skapades utifrån ämnet 

Employer branding, då de utgör viktiga komponenter inom begreppet. När vi sedan formulerade våra 

intervjufrågor utgick vi dels från våra teman, så att varje intervjufråga skulle passa in, men även ifrån 

vår forskningsgenomgång för att hela tiden koppla tillbaka till tidigare forskning. Detta gjorde att vi 

kunde se ifall frågorna var relevanta och därmed ifall empirin skulle kunna gå ihop med tidigare relevant 

forskning inom området. Genom att jämföra intervjufrågorna med studiens syfte samt tidigare 

forskning, har vi ställt varje del i relation till helheten, vilket är viktigt inom Hermeneutiken (Westlund, 

2011). Frågorna till respektive guide har formulerats som “öppna frågor”, för att ge informanterna större 

utrymme till att ge sina egna uppfattningar (Rautalinko, 2007). För att testa hur frågorna fungerade 

språkmässigt och ifall de kunde besvara vårt syfte så genomförde vi även en testintervju på en utav våra 

klasskamrater och reviderade sedan intervjuguiderna efter det. Detta för att säkerhetsställa att frågorna 

var tydliga och för att göra studien mer trovärdig (Bryman, 2011). Då en testintervju även kan indikera 

hur lång tid en intervju tar så vi kunde meddela informanten om hur mycket tid de skulle avsätta för 

intervjun, vilket vi beräknade skulle ta mellan 45-60 minuter. Frågorna ställdes med ett språk som 

samtliga informanter lätt skulle kunna förstå, men om så inte var fallet så förklarade vi begreppet. 

Exempel på begrepp som kunde behöva en förklaring var “transparent information” samt “psykosocial 

arbetsmiljö”. Den förra definierade vi med huruvida informationen från ledningen upplevdes som 

“genomskinlig”, och den senare ifall man upplevde stress eller hög arbetsbelastning i sitt arbete. 

Datainsamlingen 
Platsen för intervjuerna var på företagets huvudkontor samt mejeri, som båda finns lokalt i Umeå. 

Intervjuerna hölls i bokade mötesrum på de olika platserna. Detta val gjordes dels av rent praktiska skäl 

för att fler skulle ha möjlighet att delta då det var nära deras arbetsplatser, men även för att 

informanterna skulle känna att de befann sig i en bekväm och bekant miljö. Eftersom vi har varit två 

personer som utfört den här studien så har vi turats om att ha en som leder intervjun, medan den andra 
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har fört anteckningar. Genom detta val av intervjusätt kunde intervjuledaren helt fokusera på intervjun, 

vara en god lyssnare samt ställa relevanta följdfrågor. Vi visste samtidigt att det kunde vara en nackdel 

att vara två personer på en intervju med en ensam informant då man kan upplevas vara i överläge. Vi 

har däremot inte sett detta som ett problem då vi endast haft en intervjuledare åt gången och att frågorna 

varit av öppen karaktär vilket gör att de inte uppfattas som ett förhör. Samtliga intervjuer spelades in 

efter samtycke från informanten för vi på så vis inte skulle gå miste om viktig information. 

Anteckningarna togs i syftet att informanten inte skulle känna sig så iakttagen av både intervjuledaren 

och den som förde anteckningar. Vi delade upp intervjuerna så att vi agerade intervjuledare i lika många 

intervjuer vardera. Dessa intervjuer fördelades ut på fem dagar då vi på så sätt kunde få med så många 

informanter som möjligt. Vid ett tillfälle blev vi tvungna att hålla varsin intervju separat då 

informanterna inte hade möjlighet att delta någon annan föreslagen tid. Detta gjorde att vi inte kunde 

sitta med och ställa eventuella följdfrågor vid dessa tillfällen. Intervjuerna har i tid tagit mellan 25 - 60 

minuter. 

 

Vi genomförde transkriberingar av intervjuerna så snart vi hade möjlighet efter utförd intervju. I och 

med transkriberingarna har vi även kunnat få en mer detaljerad bild av intervjuerna och de 

beskrivningar som informanterna delgivit oss. Efter vi hade skrivit ut intervjuerna så kodade vi 

materialet så att det passade in i de olika temana och därefter gjordes även en meningskoncentrering 

vilket innebär att materialet blir mer överskådligt och lätthanterligt vid den kommande analysen (Fejes 

och Thornberg, 2011). 

Databearbetning och analys 
Valet av en Hermeneutisk analysmetod gjordes då vi ville att informanterna skulle kunna prata fritt om 

sina upplevelser kring företagets arbetsgivarvarumärke. Det medförde att vi sedan kunde förklara, tolka 

och förstå hur tjänstemännen och företagsledningen upplevde företagets arbetsgivarvarumärke 

(Westlund, 2011). När vi har analyserat intervjumaterialet så har vi gjort det med ett väldigt öppet sinne, 

dels för vad materialet hade att komma med men även för de känslor som materialet har kunnat väcka 

hos oss själva men även hos informanterna. Detta kallas inom Hermeneutiken för emotiv öppenhet. Det 

även viktigt att se delen till helheten, vilket innebär att man hela tiden ska sätta detaljer till ett större 

perspektiv (Westlund, 2011). Detta har vi gjort genom att till exempel se intervjuerna i sin helhet istället 

för endast analysera en intervjufråga i taget. Även när vi har jämfört informanternas upplevelser mot 

varandra har vi hela tiden byggt på delar till helheten och på så sätt fått en mer mogen tolkning, att man 

ser vad exempelvis flera upplevelser har fått för samband till helheten (Westlund, 2011). Under 

analysprocessen har vi även sett till att bygga på vårt kunskapsområde i ämnet och succesivt 

kompletterat med ytterligare relevant litteratur från tidigare forskning, för att på så sätt komma djupare 

in i våra tolkningar. För att öka tillförlitligheten så har vi hela tiden ifrågasatt våra egna tolkningar och 

redogjort för alternativa sådana (Westlund, 2011). Vi har även i vår studie hela tiden förklarat i vilket 

sammanhang materialet ägt rum i, till exempel vid utplock av ett citat har vi tänkt på att förklara dess 

sammanhang för att ge läsaren en transparent bild, exempelvis inom vilket tema vi har fått citaten ifrån. 

Vi har även sett till att det finns en konsistens i det vi presenterar, det vill säga att resultaten inte ska 

tala emot varandra (Fejes och Thornberg, 2011). Detta har vi gjort genom att grundligt koda materialet 

i olika färgkoder, för att sedan kunna jämföra materialet inom varje “färg” för att tydligt se om det dykt 

upp motsägelsefullt material. Efter att vi kategoriserat vårt material kom vi fram till att vi i presentation 

av resultatet, samt i genomförandet av vår analys, endast skulle ha två teman. Detta på grund av att 

materialet under respektive tema gick in i varandra och att det skulle bli mycket upprepningar om vi 

behöll alla tre. Vi har upplevt en mättnad i den mängd data vi samlat in vilket vi tolkar som att vi haft 

tillräckligt många informanter, då det empiriska materialet har känts fylligt och tillräckligt för att kunna 

användas till att svara på syftet och frågeställningarna. 

Tillförlitlighet 
När man genomför en vetenskaplig studie så är det viktigt att kunna visa på att resultatet har en hög 

tillförlitlighet och trovärdighet till följd av den datainsamling och analys man gjort (Thornberg & Fejes, 

2011). För att läsaren ska kunna avgöra ifall studiens tillvägagångssätt är trovärdigt så har vi därför varit 
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tydliga och beskrivande i de steg vi har tagit genom undersökningens gång. När vi har bearbetat det 

insamlade materialet efter intervjuerna så har vi varit medvetna om vår förförståelse för att gå in med 

ett så öppet sinne som möjligt och på så sätt kunna göra en bra analys mot tidigare forskning (Westlund, 

2011). 

Etik 
Under en forskningsprocess är det viktigt att ta hänsyn till etiska frågor med anledning av att man får ta 

del av personers egna upplevelser och personlig information som de delar med sig av. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver om etiska aspekter som är viktiga att ta ställning till i en intervjustudie i och 

med den position man har. Även Bryman (2011) nämner en del krav att ta hänsyn till och dessa är 

följande; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att vara tydlig och ärlig med syftet för studien samt att informera informanten om att det är 

frivilligt att delta under hela processen. Detta har vi uppfyllt i och med att vi tydligt informerat 

informanterna vad studien handlar om, både via mail och inledningsvis på varje intervjutillfälle, samt 

att vi informerade varje informant om att intervjumaterialet endast skulle användas i studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv får bestämma över sin medverkan, vilket vi informerade 

om var fallet även i vår studie. De fick även veta att de när som helst hade möjlighet att “hoppa av”. 

Konfidentialitetskravet avser att all insamlad information om informanterna, såsom intervjumaterial 

och personuppgifter, ska hanteras varsamt, så att obehöriga inte ska komma åt dem. Detta krav har vi 

också uppfyllt då vi anonymiserat all data, samt raderat ljudfilerna från intervjuerna. Sista kravet kallas 

nyttjandekravet vilket innebär att den information man samlar in endast får användas i det syftet som 

studien har (Bryman, 2011). Även det här kravet har vi uppfyllt då vi endast haft för avsikt att använda 

intervjumaterialet i uppsatssyftet och inte delat med oss av det informanterna sagt till någon annan. Vi 

har tydligt informerat alla informanter om att samtliga av dessa krav kommer följas, så att de kunde 

känna sig trygga i att lämna så ärliga svar som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat och Analys 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer samt genomföra en analys 

där vi kopplar samman resultat med relevant tidigare forskning. Till att börja med kommer vi 

redogöra för de teman vi valt att dela upp resultatet i, vilka är Organisationskultur och 

Arbetsgivarvarumärke. För att förtydliga informanternas upplevelser kommer vi presentera ett antal 

citat som illustrerar olika situationer. 
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Modellen vi utgått ifrån i vår studie är den av Dyhre och Parment (2012) som beskriver hur arbetet med 

Employer branding bör utgå ifrån medarbetarnas upplevelse av företaget som arbetsgivare (identitet), 

hur externa upplever arbetsgivaren (image) samt hur man som företag vill uppfattas (profil). Vår plats i 

modellen är att vi undersökt medarbetarnas och företagsledningen upplevelse av arbetsgivaren. 

 

Resultatdelen är uppdelad i två olika teman; Organisationskultur och Arbetsgivarvarumärke. Under 

varje tema presenteras de mest framträdande resultaten för mejeriets och huvudkontorets (som 

hädanefter refereras som HK) tjänstemän samt ledningsgruppen och hur de upplever arbetsgivaren. 

Syftet med att dela in resultatet i två olika teman är att detta ska bidra med att besvara vårt uppsatssyfte 

och frågeställningar på ett tydligt sätt. De två temana har konstruerats utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. 

Organisationskultur 
Författarna Lenka och Chawla (2015) beskriver organisationskulturen som en utav delarna som ett 

utarbetat arbete med Employer branding ska innefatta. Första steget i detta arbete anser Backhaus och 

Tikoo (2004) ska bestå av att utarbeta ett Employee value proposition (EVP), vilket består just av 

användbar information om företagets kultur. I och med detta har vårt första tema fått just namnet: 

Organisationskultur. Detta tema innehåller tre underrubriker; Information och kommunikation, 

Arbetsmiljö samt Värderingar. 

Information och kommunikation 
Information och hur man kommunicerar inom organisationer faller in under organisationskulturen. Då 

vi frågade informanterna om vilka informationskanaler som används inom företaget så uppgav samtliga 

tjänstemän från HK att intranätet är den huvudsakliga källan till information. Det framkommer dock 

att intranätet är bristfälligt i dagsläget och det påtalas också att intranätet som informationskanal endast 

når till de som har tillgång till dator. Informanterna från mejeriet svarar att den huvudsakliga 

informationen kommer från närmsta chef genom morgonmöten och veckomöten. Morgonmötena 

beskrivs som något man inleder varje dag med för att prata igenom hur det går på avdelningen och hur 

dagen innan har varit: ”Ofta får man generell information av sin närmaste chef, vi har ju alltid 

morgonmöten varje morgon då, och sen brukar man få höra bakomvarande kommer utifrån. 

Mejerifläkten som vi brukar säga (skratt).” (Informant 5) 

 

Förutom intranätet nämner tjänstemännen från HK informationskanaler som “ledningens rapport”, 

“fikarummet” och “möten”, medan mejeriet lägger till “Månadsmöten”, “VD-brev” och intranätet som 

ytterligare informationskanaler, där mer övergripande information om verksamheten delas. Både 

informanterna från HK och mejeriet skiljer på företagsinformation i stort- till exempel hur det går för 

Norrmejerier- och mer närliggande information -som behövs i det dagliga arbetet. I den dagliga 

informationen anses närmsta chef som en viktig informationskälla även för tjänstemännen på HK: ”När 

man vill nå ut med något som är viktigt så är det mycket muntliga kampanjer. Man kan säga att 

närmaste chef, alla undersökningar visar också på det, har väldigt stor betydelse.” (Informant 1) 

 

Företagsledningen nämner även intranätet, mail och möten som huvudsakliga informationskanaler. 

Mycket sker via muntlig kommunikation och det i olika former av just möten som hålls veckovis och 

månadsvis. “Road-shows” nämns även förekomma, vilket innebär att ledningen reser runt i landet 2-3 

gånger per år för att visa upp sig och informera på plats om företaget. 

 

“Samtala om” är ett initiativ vilket innebär att ledningen lyfter de frågor man vill att ledare och 

medarbetare ska prata om. Detta samlas i ett dokument som alla ledare ska gå in och läsa, för att alla 

ska få samma information att sprida vidare till sin “grupp”. Detta ska fungera som ett komplement till 

intranätet då inte alla anställda har tillgång till en dator. En av informanterna påtalar dock att hen inte 

är säker om dokumentet “samtala om” används, vilket stärks med följande citat: ”Jag vet ju inte hundra 

om det gör det, men förutsättningar för att kunna nå fram finns.” (Informant 9) 
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Sammanfattningsvis menar informanterna, både från HK och mejeriet, att man på företaget kombinerar 

skriftlig och muntlig information. Däremot skiljer sig svaren åt angående vilken kanal man anser är 

främsta källan. Mejeriet uppger närmsta chef medan HK anser att intranätet är det som mestadels 

kommunicerar via. Detta kan ställas mot författarna Kupritz och Cowells (2011) teori om att man för att 

lyckas med sina interna kommunikationsvägar bör kombinera både skriftlig kommunikation, så som 

intranät eller internet, tillsammans med muntlig information från närmsta chef.   

 

Det framkommer av informanterna att informationen oftast fungerar bra och att orsaken till varför det 

ibland inte fungerar kan bero på att man inte är medveten om att man borde informera. Från mejeriet 

framkommer det även att det ofta är svårt att få tag i chefer då de ofta är på möten och att detta också 

påverkar transparensen i företaget, då chefer och ledning inte syns ute i verksamheten. På mejeriet 

menar man att problemet med kommunikationen är mellan avdelningar och inte mellan avdelning och 

ledning, vilket illustreras med följande citat: “Sen är det väl så att avdelningarna mellan har lite svårt 

att kommunicera. [...] Men rent, företagsledningen till oss, eller tvärtom, det fungerar bra. Helt klart.” 

(Informant 6). 

 

Några informanter uppger att de tror att vissa grupper upplever att de inte får tillräckligt med 

information. Företaget beskrivs idag vara utformat i “stuprör” och i dagsläget är det problem med att få 

information att nå ut snabbt till golvet. Detta menar även en informant från mejeriet, som säger att den 

upplevda transparensen beror på vart i företaget man befinner sig: “Där jag sitter tycker jag att jag får 

bra inblick i vad som händer, men jag kan, ja jag inbillar mig att många på golvet i produktionen får 

inte veta allt kanske.” (Informant 7) 

 

När vi ställde frågan hur ledningen anser att informationen och kommunikationen fungerar fick vi 

svaret att de tror att de flesta upplever sig välinformerade, men att information och kommunikation blir 

problematiskt i ett så pass stort företag. Angående om informationen når hela vägen fram svarar en 

informant: 

 

Nej jag ser att vi har en utvecklingspotential här. Information finns nog, men jag tror 

man förlitar sig för mycket på att folk läser intranätet. Jag tror inte man gör det riktigt. 

Tjänstemännen kanske gör det. Här på HK tror jag man är relativt välinformerad. 

(Informant 10) 

 

En alternativ lösning på problemet med att lyckas nå ut till alla, förutom att införa samordnare, anses 

av företagsledningen vara att installera informationsskärmar ute i produktionen. Det är något man 

planerar att införa på mejeriet i Umeå och därefter utvärdera resultatet. 

 

Majoriteten av informanterna upplever att kommunikationen fungerar bra och de allra flesta anser att 

man får tillräckligt med information. Informanterna menar också att relationen med närmsta 

chef/chefer är bra vilket gör att man har god kommunikation chef och medarbetare emellan. Men i 

dagsläget finns det även medarbetare som önskar mer information, speciellt bland tjänstemännen på 

mejeriet. Detta kan jämföras med Ruck och Welchs (2012) teori som beskriver hur man ska få 

kommunikationen att fungera. Författarna nämner tre viktiga faktorer så som att man ska ha möjlighet 

att göra sin åsikt hörd högre upp, känna sig välinformerad samt känna att ens chef är hängiven till 

organisationen. Ett förslag som företagsledningen kommit med är att installera skärmar ute i 

produktionen, vilket skulle göra att man når just den delen av verksamheten som idag känner sig 

underinformerade. Att använda just anslagstavlor som ett komplement till övriga 

kommunikationskanaler är något som Strid (1999) anser vara bra. Anslagstavlor anses vara ett effektivt 

sätt att sprida information samtidigt som det utgör en social samlingspunkt.  

 

Vissa tjänstemän, samt företagsledningen, upplever att det är problematiskt att nå ut med information 

i hela företaget på grund av dess storlek. Man menar även att just var man befinner sig i företaget är 
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direkt avgörande för vilken information man får. Tjänstemän från mejeriet nämner även att 

kommunikationen mellan avdelningarna är bristfällig. Detta kan ställas i relation till det Strid (1999) 

beskriver då han menar att kommunikation mellan avdelningar kan vara problematiskt i stora företag 

och att man i dessa fall allt för ofta förlitar sig på skriftlig kommunikation. Kommunikationskanalerna 

upplevs heller inte av informanterna i dagsläget vara anpassade till de olika avdelningarnas 

förutsättningar, då till exempel intranätet ska fungera som skriftlig kommunikation för de anställda på 

mejeriet, trots att alla medarbetare inte har tillgång till dator. 

 

Några av informanterna på HK menar att huruvida informationen upplevs transparent beror på hur 

mycket information den närmsta chefen väljer att dela med sig av till sina anställda, då det är de som 

sitter på informationen från ledningen och får i uppgift att förmedla det vidare. Detta menar de gör att 

upplevelsen av transparens varierar beroende på chef och därmed vilken avdelning man tillhör. En 

annan informant påtalar också att transparens inte enbart är något man bör prata om i interna termer, 

utan också något man ska förhålla sig till externt:  

 

Nu ska vi ha en mer transparent kommunikation. Men det handlar inte bara om 

transparens inom företaget. I ett stort företag måste man även vara medveten om att 

medarbetarna behöver prata om det som händer på jobbet. (Informant 1) 

 

Det handlar både om att stärka varumärket, om att synas, men också att faktiskt själv 

som medarbetare kunna bli budbärare av positiva saker som händer. (Informant 1) 

 

Det framkommer även av tjänstemän från HK att det ibland finns en känsla av att saker och ting hålls 

hemligt, vilket minskar upplevelsen av transparens. Detta inte enbart uppifrån, utan även mellan 

avdelningar. Företagsledningen upplever att företaget är transparent i sin information men menar att 

vissa delar inte alltid kan kommuniceras ut, om det till exempel är strategiska eller känsliga frågor. Men 

man anser i ledningen att man försöker vara så transparent som möjligt och tror att bilden ändå är att 

ingenting hålls hemligt. En av informanterna från huvudkontoret svarade följande: 

 

Eh… ja i ganska hög grad. Men sen, tittar man generellt i företag så tror jag att vi är 

ganska transparenta. Men jag tror att dagens företag, eller morgondagens företag, 

behöver bli extremt mycket mer transparenta. Att man kanske måste vända på, idag 

kanske man tänker på ”vilka behöver den här informationen och tillgång till den”, 

istället för att tänka ”vad är det som är verkligen känsligt och vad kan vi inte lämna ut”. 

Sen kanske allt annat ska vara fritt. (Informant 12) 

 

De flesta informanter upplever en transparens inom företaget, men det finns fortfarande de som tycker 

att informationen som sägs från företagsledning inte upplevs i verkligheten och att man inte får reda på 

allt. Detta kan ställas mot Maxwell och Knox (2009) teori där författarna menar att det är viktigt att det 

som sägs också är förenat med verkligheten inom organisationen. Först därefter kan ett Employer brand 

fungera som ett ramverk för att kunna attrahera, behålla och motivera anställda. Att informationen som 

medarbetarna får stämmer överens med verkligheten blir viktigt för företagets rykte och att ge 

information som inte är sant kan till och med försämra företagets arbetsgivarvarumärke (Hatch & 

Schultz, 2003). Strid (1999) menar att medarbetarna numera används som extern marknadsföring och 

hur medarbetarna upplever företaget grundar sig mycket i den information man får via intern 

kommunikation.  

Arbetsmiljö 
Generellt upplever samtliga av informanterna från HK att Norrmejerier är en arbetsgivare där man trivs, 

med god stämning och bra kollegor. Gällande stress och arbetsbelastning svarar de däremot olika. Några 

nämnde att det går i perioder, att man ibland kan ha hur mycket som helst att göra medan andra 

perioder är lugnare. Angående hur tjänstemännen på mejeriet upplever deras arbetsmiljö fick vi även 
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där delade svar. Några upplever miljön bullrig med hög ljudnivå. De påtalade även att det kan 

förekomma stress beroende på vilken avdelning man är på. 

 

Idag kan man med en enkel knapptryckning kolla sin mail eller ta emot samtal efter arbetstid. När vi 

frågade informanterna om detta är något de själva gör svarade många att det förekommer till viss del. 

De flesta svarade att de upplever att det är den anställdes egna val ifall hen vill sköta jobbmail och 

telefonsamtal efter arbetstid och att det inte är något som förutsätts från arbetsgivarhåll. Samtidigt 

påtalar en av informanterna att detta är hanterbart i dagsläget på grund av att det inte förekommer så 

mycket mail och samtal efter arbetstid och så länge det inte “händer så mycket” kommer det inte ses 

som ett problem: ”Så att, det här med att man kollar mail efter arbetstid, det är eget val. Det får man 

ju fråga sig själv så att säga, det är ingenting som förutsätts.” (Informant 13) 

 

När informanterna från mejeriet fick ta ställning till hur tillgängligheten via mail och telefon efter 

jobbtid påverkar dem fick vi lite olika svar. Några menar på att det är upp till var och en huruvida man 

väljer att jobba hemifrån, vilket beskrivs i följande citat: ”Man kan se på morgonen när man kommer 

att det är skickat mail elva på kvällen och sånt… så det är både och. Men det är upp till lite var och 

en.” (Informant 5). 

 

Tjänstemännen från mejeriet menar, på samma sätt som informanterna från HK, att det inte finns 

någon uppmaning av chefen att hantera detta hemma. Däremot framkommer det av vissa informanter 

att man upplever detta med uppkopplingen som något negativt och det till och med kan vara rätt 

psykiskt påfrestande, speciellt om man ska vara på “beredskap”. Ur företagsledningen påtalar man att 

många använder mail och telefon hemma efter arbetstid, men att det inte är något som uppmanas. Detta 

kan relateras till författarna Weman-Josefsson och Berggrens (2013) teori om att teknikens utveckling 

har bidragit med nya möjligheter och förändrat arbetets roll och dess gränser. Från att vara väldigt styrd 

av att kunna utföra arbetet på arbetsplatsen finns idag möjligheten (om än inte för alla) att utföra arbetet 

hemma. Författarna diskuterar hur detta påverkar stress och de menar att den utsuddade gränsen gör 

det svårt att skilja arbetsliv och privatliv åt. För att stress ska vara hanterbart krävs återhämtning och 

finns det inte utrymme för detta, ens efter arbetstid, blir stressnivåerna svårare att hantera (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013).  

 

Ledningen anser att den psykosociala arbetsmiljön är bra, med trevliga människor som gör att man 

känner sig välkommen på jobbet. En informant ur ledningen menar att hen upplever att hög stress går 

i perioder. Arbetsbördan kan emellanåt vara hög och stress är något som förekommer. Vilket också har 

kommit fram i medarbetarenkäten ett flertal gånger. Det är flera tjänstemän som har slutat och en del 

har därmed tillfälliga tjänster, vilket gör det hela lite rörigt. Stress anses av en annan informant som en 

komplex fråga, då alla hanterar den olika och hen säger att det då blir viktigt att finnas som ett stöd till 

sina medarbetare och hjälpa dem att prioritera. Att stödjande chefer är viktigt vid stresshantering kan 

jämföras med Weman-Josefsson och Berggrens (2013) modell som beskriver sambandet mellan krav, 

kontroll och stöd. Denna modell beskriver hur höga krav kan bli hanterbara, och till och med fungera 

som utmaning, om det kombineras med socialt stöd. För att förbättra arbetsmiljön och den stress som 

idag kan upplevas inom företaget, anser en informant ur företagsledningen att delegering och fördelning 

av ansvar kan bidra till förbättring. Detta är något som hen anser att man ska lägga ner mycket vikt på 

framöver. Ökat ansvarstagande kan liknas med ökad kontroll i krav-kontroll-stöd-modellen och med 

ökad kontroll i kombination med stöd från chefer blir höga krav än mer hanterbart ur psykosocial 

arbetsmiljö-synpunkt (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Däremot menar författarna Kashyap och 

Rangnekar (2014) att det viktiga är att cheferna lyssnar till sina anställdas behov och att till exempel 

delegera ut ansvar inte automatiskt bidrar till nöjdare medarbetare. 

Värderingar 
Företagets tre värdeord är stolthet, glädje och flexibilitet och då vi ställde frågan till informanterna 

huruvida de känner till företagets värderingar och värdeord svarade alla tjänstemän på HK att man var 

bekant med dessa. Alla tjänstemän från HK känner att de kan relatera till stolthet och en informant 
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uttrycker att detta är det värdeord hen tror att flest inom organisationen känner för. Glädje är det också 

flertalet som kan relatera till, däremot är det delade meningar om värdeordet flexibilitet. Det 

framkommer bland annat att man skulle behöva förtydliga vad det är man menar med att vara flexibel. 

En informant uttrycker att det är viktigt att vara strukturerad för att sedan kunna anpassa sig vid 

speciella situationer och det är flexibilitet. En annan menar att flexibilitet mer avser varierande 

arbetsuppgifter. Några informanter, både från mejeriet och HK, uttrycker att företaget saknar flexibilitet 

och önskar se mer av det. Några informanter menar däremot att flexibilitet finns inom företaget idag i 

och med att man låter anställda rotera mellan avdelningar. 

 

Mejeriets tjänstemän upplever värdeorden något delat. En informant anser att värdeordet stolthet bör 

bytas ut, då detta bara skapar “vi och dem”-känsla. Hen säger att det idag känns som att man skyller på 

andra avdelningar när något går fel, för att man själv vill behålla sin stolthet. Övriga informanter menar 

på att man känner stolthet och att “gör gott”-kulturen är bidragande till detta, i och med att man gör 

gott för Norrland. Värdeordet “glädje” framkommer som något svårt att förhålla sig till då allt på ett jobb 

inte alltid är kul och anses inte heller ska vara det. Men informanterna menar också att man försöker ha 

så roligt som möjligt. 

 

När vi frågar företagsledningen hur de ser på företagets värderingar och värdeord säger samtliga 

informanter att värdeorden glädje och stolthet speglar organisationen mycket bra, men att ordet 

flexibilitet varit på tapeten att förbättra. En informant menar på att det inte är något fel på orden i sig, 

bara att de måste arbeta på att implementera dem på ett bättre sätt. Vidare säger hen: “Ett flexibelt 

företag är ett företag som snabbt agerar vid de problem det ställs inför, det är definitionen av 

flexibilitet för mig. Det tycker jag inte är vår styrka som det är idag.” (Informant 10) 

 

Informanterna som har arbetat en längre tid förklarar att värdeorden är framtagna av medarbetarna 

själva vid en gemensam workshop för ett par år sedan. Det påtalas också att värdeorden är något man 

bör arbeta mer aktivt med. Ledningen menar att det man “sätter upp på väggen” också är något som ska 

genomsyra hela sättet att arbeta på. Detta kan liknas med det som Dyhre och Parment (2012) beskriver 

som viktigt för att den anställde ska känna tillhörighet och identifiera sig med företaget. De menar att 

det är av stor vikt att man som företag förmedlar sin identitet till sina anställda och detta genom 

handling. Även Hatch och Schultz (2003) menar att om bilden av företaget, som till exempel dess 

värderingar, inte är något som följs kan det istället försämra företagets arbetsgivarvarumärke.  

 

De flesta anser att de känner glädje och stolthet på arbetet. Författaren Falonius (2010) skriver att en 

arbetstagare som känner en stolthet för sitt jobb och är nöjd med sin anställning också presterar bättre. 

Däremot så är, enligt informanterna, värdeordet flexibilitet ett debatterat värdeord som många anser 

sig tycka har en oklar definition. Ledningen i detta fall verkar ha en uppfattning kring ordet och 

medarbetarna en annan. Värdeorden är framtagna av personalen, men det verkar som att det har gått 

en längre tid sen dess i och med att medarbetarna har svårt att hitta en anknytning till ordet flexibilitet, 

det kan vara så att den betydelse ordet hade vid implementeringen har försvunnit någonstans i 

kommunikationen och behöver förklaras om på nytt. Detta kan kopplas till det Ruck och Welch (2012) 

diskuterar, att det är viktigt att man som anställd kan identifiera sig med organisationen och därmed 

blir det av stor vikt att intern kommunikation går hela vägen fram.  

 

Arbetsgivarvarumärke 
Andra temat är: Arbetsgivarvarumärke. Det innefattar informanternas upplevelser av sådant som är 

attraktivt hos Norrmejerier och vad som kan förbättras, hur deras bild av företaget såg ut innan start 

samt hur de ser på arbetsgivarlöftet. Som arbetsgivare ska man erbjuda något mer än bara ett starkt 

varumärke, man ska även kunna visa på ett starkt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett 

arbetsgivarvarumärke innefattar hur det är att arbeta hos organisationen, vad organisationen har för 

rykte, hur de tar hand om sin personal samt de fördelar som kommer med anställningen (Backhaus & 



 18 

Tikoo, 2004). För att ses som en attraktiv arbetsgivare bör man bland annat erbjuda goda 

karriärmöjligheter och personlig utveckling (Kashyap & Rangnekar, 2014), men man bör också få sina 

medarbetare att känna tillhörighet samt se till att skapa goda relationer mellan medarbetare och chefer 

(Alnıaçık & Alnıaçık, 2012). Just chefer spelar en viktig roll för hur de anställda ska uppleva 

arbetsgivarvarumärket (Kashyap & Rangnekar, 2014). 

Anställdas bild av företaget innan start 
För många av de svarande så blir frågan kring vad de hade för bild av arbetsgivaren innan de började 

nästan lite rolig, många har arbetat en längre tid och minns inte eller säger att de inte direkt hade någon 

bild innan man började här. De kände till varumärket och att det var livsmedel man arbetade med. För 

många var det även ett första jobb. De som hade en bild hade känt personer som var anställda och hade 

uppfattningen att Norrmejerier var en trygg arbetsgivare då många arbetat där länge. Det har även 

framkommit att första intrycket gav samma känsla kring tryggheten. En av dessa informanter beskriver 

sin bild av arbetsgivaren så här: ”Men jag visste att folk hade jobbat här väldigt länge och det tog jag 

för intäkt att man faktiskt trivdes.” (Informant 1) 

 

En annan informant bland tjänstemännen från HK beskriver bilden innan anställningens start så här: 

“Intervjuperson: Jag hade inte någon speciellt tydlig bild. Jag kom i kontakt med Norrmejerier 

för att jag studerade.” (Informant 12) 

 

De allra flesta säger alltså att de inte visste speciellt mycket av arbetsgivaren innan start, utan att de man 

kände till istället var produkten. Norrmejerier har heller inte tidigare arbetat aktivt med sitt 

arbetsgivarvarumärke och allt vad det innefattar. Författarna Dyhre och Parment (2012) beskriver hur 

ett företags “Employee value proposition” består av användbar information om företagets kultur, dess 

ledarskap, anställdas kvalifikationer, företagets image, samt vad man vill kunna erbjuda anställda. De 

nämner också att ett viktigt steg i Employer branding-arbetet avser extern marknadsföring av just EVPt 

för att nå ut och attrahera potentiella anställda.  

 

När vi frågade informanterna ur företagsledningen vad de hade för bild av arbetsgivaren innan de blev 

anställda hos Norrmejerier svarade en informant att det som hen visste var att Norrmejerier är ett 

medlemsägt mejeriföretag inom industri. En positiv bild av arbetsgivaren påtalas. Vidare svarar 

ytterligare en annan informant: “Men det som attraherade mig [...] Det är att ”gör gott” -som du säkert 

har sprungit på- det är något som verkligen genomsyrar det här företaget.“ (Informant 10) 

Har arbetsgivarlöftet uppfyllts? 
Flera av informanterna från mejeriet anser att arbetsgivaren har hållit det man har lovat sen innan 

anställningens start. Samtidigt uppger en informant att det inte heller utlovats speciellt mycket. En 

tjänsteman från HK menar också att man ofta kan ha förståelse för ändringar i löften, bara man får 

anledningen förklarad för sig. Hen säger också att hen upplever att det är “högt i tak”, vilket gör att man 

just kan säga till om det är något man tycker avviker. Frågan om huruvida tjänstemännen på HK 

upplever att arbetsgivaren uppfyllt sitt arbetsgivarlöfte så ansåg alla att de gjort det. En informant 

pratade om Employer branding och att hen tror att företaget inte har ett så tydligt löfte, rent externt. 

 

Jag vet att det kallas Employer branding, och jag tror inte man har jobbat super mycket 

med det externt. Men däremot sprids väl ringar på vattnet, för av de som jobbar här 

tror jag de flesta trivs bra och pratar gott om Norrmejerier. Det gör väl att det blir en 

ansedd arbetsplats, så det blir väl ett informellt löfte någonstans. (Informant 12) 

 

När vi frågade företagsledning vad de tror att arbetssökande har för bild av Norrmejeriers 

arbetsgivarvarumärke svarade de att de tror att det mest är produkten som sökande attraheras av, vilket 

bland annat stärks i följande citat: “Det här blir en gissning, men jag skulle kunna tänka mig att man 

attraheras utav produkten och det Norrländska väldigt mycket tror jag. Det tror jag ligger överst i 

listan faktiskt.” (Informant 10). 
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Man menar också att denna bild av Norrmejerier och dess produkt kan göra det svårt för företaget att 

leva upp till. Att arbetssökande tror att “gör gott” är något man jobbar med varje dag, hela tiden - vilket 

inte riktigt är fallet. En av informanterna ur ledningen nämner istället att hen tror att unga söker sig till 

företaget för att man vill jobba hos en arbetsgivare som skapar mening och att man har just denna bild 

av Norrmejerier. “Man märker hos unga människor, att unga vill jobba på företag som skapar mening. 

Så meningsfullt, skapa mening och då gillar man det Norrmejerier gör. Och det är den bild man har.” 

(Informant 9). 

 

Detta är även något som framgår genomgående under intervjuer, att många informanter har uppgett att 

Norrmejerier är ett företag som skapar mening i ett större sammanhang och att de känner att de gör 

något för samhället. De flesta utav informanterna upplevde att det löfte som hade blivit utlovat i början 

av anställningen hade uppfyllts i stor del genom deras arbete. En av informanterna påtalar att det är 

mer som ett informellt löfte som ges i början av anställningen. Detta är något som kan jämföras med det 

som Moroko och Uncles (2008) diskuterar kring teorin gällande vikten av att arbetsgivaren lyckas med 

arbetsgivarlöftet. Författarna menar att om det som utlovas vid anställningens start också stämmer 

överens, ger det en större chans att arbetstagaren är lojal och stannar kvar inom organisationen. Men 

tvärtom ifall arbetsgivaren inte uppfyller det.  

Attraktiva egenskaper hos Norrmejerier 
Informanterna på mejeriet anser att Norrmejerier är en attraktiv arbetsgivare. Det framkommer bland 

flera att de tycker det är en trygg och säker arbetsplats. En informant anser att det är “högt i tak”, alltså 

att det finns utrymme för att tala fritt, vilket lett till en bra team-känsla. Några andra uttrycker att det 

finns en vilja i folket samt en hjälpsamhet, möjligtvis tack vare värdeordet “stolthet”. Några informanter 

nämner också att en styrka hos företaget är att man vill utvecklas och de uppfattas även som att man vill 

satsa och investera. 

 

Bland tjänstemännen från HK ansåg flera informanter att arbetsgivaren tar vara på människors 

kompetens och förmåga på ett bra sätt och att det är bra ordning och reda. Men även att det är 

inspirerande att jobba för bönderna. Man ges möjligheten att växa och utveckla sin kompetens inom 

företaget, genom utbildning men även genom att ta på sig mer ansvar. Det framgår att det ibland finns 

möjlighet att jobba hemifrån med sin bärbara dator och detta ses som attraktivt, även fast detta inte är 

en möjlighet för alla. Att man har hela produktionskedjan påtalas även som en attraktiv egenskap. En 

informant anser även att företaget har en stabil grund med kollektivavtal och bra försäkringar som 

skapar en trygghet. Några informanter från HK svarar att de uppskattar att de arbetar lokalt och “gör 

gott för Norrland”, att de är ett företag som tar hänsyn till världen och att finns ett större perspektiv än 

bara det egna företaget. När vi bad informanterna från ledningen svara på hur attraktiva Norrmejerier 

är och vilka egenskaper de har så svarade flera att företagets lokal förankring är en styrka. Flera ur 

ledningen var även eniga om att man jobbar med något meningsfullt: ”Gör gott, det är inte nån enskild 

person då som blir privat förmögen, utan det går tillbaka till samhället” (Informant 9). Detta kan sättas 

i relation till det som Yeoman (2014) skriver om hur viktigt det är att känna meningsfullhet i sitt arbete 

och att det är en grundläggande behov för människan. Även Raub och Blunschi (2014) menar att det 

kan göra att anställda lättare kan känna för företaget om de känner att arbetet de gör är meningsfullt.  

 

Ledningsgruppen uttrycker även att storleken på företaget är attraktivt, att man som företag är en stor 

arbetsgivare med intressanta personalfrågor och att man har hela produktionskedjan. Detta anser 

ledningen också ökar möjligheten till att utvecklas inom företaget. 

 

Det framgår att det finns en trivselkommitté på Norrmejerier som anordnar olika sociala aktiviteter ett 

par gånger per år, så som biokvällar, företagsfester och gemensam träning. Två informanter från HK 

beskriver dock att det har blivit färre på senaste tiden. Men detta är inget som är något problem, utan 

man menar istället att det är alldeles tillräckligt och att upplevelsen är att folk idag vill ha en tydligare 
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gräns mellan jobb och fritid. När vi frågar informanterna om det förekommer gruppaktiviteter på 

arbetstid påpekar en informant från mejeriet att det är något som hen gärna vill se mer av: 

 

Nej det jag saknar på den här avdelningen är ju liksom, att göra någonting lite mer 

roligt tillsammans… Det, det är ju aldrig någon utbildning eller team buildning längre, 

alltså såna grejer, på arbetstid. Utan det är ju typ om någon har lust att göra någonting 

tillsammans, alltså AW eller nånting. (Informant 4) 

 

Utöver det så finns det gemensamma fikaraster och en restaurang på mejeriet som alla får äta på, vilka 

fungerar som bra sociala mötesplatser. Detta utgör också ett tillfälle för HK att träffa mejeriet: 

Så det är en väldigt bra social grej, att vi har en bra, en bra lunchmatsal där borta. Så den är 

bra. För det sociala. Då löser man mycket problem på lunchen (skratt) men för att man träffar 

folk då. (Informant 11) 

 

Det mest framträdande är alltså att lokal förankring och tryggheten hos arbetsgivaren är något som ses 

som attraktivt hos Norrmejerier. Backhaus & Tikoo (2004) diskuterar att man som arbetsgivare bör 

lyssna till sina anställdas upplevelser och åsikter och utgå från dessa när man skapar sitt 

arbetsgivarvarumärke för att försäkra sig om att det man beskriver som goda egenskaper också upplevs 

sant. Informanterna från HK anser även att det finns möjlighet till kompetensutveckling. Att ge 

medarbetarna inom en organisation goda möjligheter till personlig utveckling är något som författarna 

Kashyap och Rangnekar (2014) beskriver som en egenskap som är viktig för att kunna ses som en 

attraktiv arbetsgivare.   

 

Det framgår att informanter tror att produkten eller varumärket blir en attraktiv egenskap hos 

arbetssökande och att man kopplar produkten till arbetsgivaren Norrmejerier. Foster m.fl. (2010) 

menar däremot att man ska skilja på ett varumärke och arbetsgivarvarumärke och att varumärket mer 

handlar om den produkt man skapar. Men Maxwell och Knox (2009)  anser tvärtom, att 

arbetsgivarvarumärket och varumärket hänger ihop till viss grad och att en attraktiv produkt kan ingå i 

arbetsgivarvarumärket.  

Möjligheter till karriär och kompetensutveckling 
Informanterna i både tjänstemannagruppen och företagsledningen är för det mesta positivt inställda till 

möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget. Jämför man däremot med 

mejeriet så var det fler svarande som ansåg att det inte fanns så stora möjligheter till att varken göra 

karriär eller få gå utbildningar och att det kunde bero på vart i organisationen man befann sig om 

möjlighet finns eller inte. ”Men utbildningsmöjligheter finns, men det är egentligen inte för alla…” 

(Informant 3). 

 

De som är positivt inställda till kompetensutveckling menar de att man ska visa “engagemang” och 

“vilja” för att möjligheterna ska bli större. Det framgår dock att det finns bra grundkurser och 

möjligheter vidareutbildningar. Det framkommer även att man bör ställa krav på sin chef som anställd. 

”Är man bara engagerad och vill så då, har man möjligheter. Klart det underlättar att du har en bra 

utbildning i grunden innan du börjar här, så är det alltid”. (Informant 5) 

 

En informant från ledningsgruppen beskriver att de flesta rekryteringar som görs inom företaget är 

interna, då tjänsterna läggs ut på intranätet och detta bekräftas även av ett flertal informanter, att det 

finns just möjlighet att söka nya tjänster inom organisationen. En annan informant svarar att hen 

upplever karriärvägar som “rätt statiskt”, åtminstone om man är specialist inom något område och att 

det är mer en tillfällighet om man lyckas “komma vidare”. Kompetensutvecklingen menar informanten 

ur ledningsgruppen att det inte funnits så mycket av tidigare, men att det är någonting man lägger fokus 

på framöver: 
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Nu så har vi haft ganska många som har slutat, är föräldralediga, så just nu är det 

ganska stor möjlighet att faktiskt få testa på något nytt. Men det är ganska unikt läge, 

vi har inte haft så de senaste åren. (Informant 11). 

 

Detta bekräftas även från en informant från HK som anser att möjligheten till att göra karriär finns men 

att det inte är så lätt. Hen påpekar också att brist på karriärvägar är en av anledningarna till att 

tjänstemän slutar och väljer att gå vidare när man vill ha nya utmaningar: “Jag skulle inte säga att det 

går så jättebra, och jag skulle säga att det är därför vi tappar.” (Informant 14) 

 

Den brist på karriärvägar beskriver informanter som ett möjligt skäl till att medarbetare på senare tid 

slutat. Att känna att man har möjlighet till att utvecklas, både inom karriären och genom att erhålla ny 

kompetens menar Alniacik och Alniacick (2012) är en del av ett företags sociala värde. Detta bekräftas 

även av Dyhre och Parment (2012) som beskriver möjlighet till interna karriärvägar som en attraktiv 

egenskap hos arbetsgivare. De menar även att denna information om möjlighet att göra karriär måste 

kommuniceras ut på rätt sätt så att den når hela vägen fram, annars kan anställda som inte upplever 

dessa möjligheter börja söka sig till andra ställen med bra erbjudanden.  

Hur upplevs ledarskapet? 
Hur ledarskapet upplevs skiljer sig lite åt beroende på om man arbetar på mejeriet eller på 

huvudkontoret. På HK har samtliga informanter svarat att de anser att de upplever ett gott ledarskap 

från deras närmsta chefer. Det framkommer att på mejeriet anser några informanter att det fungerar 

bra, man har en produktionsledare som chef, sen finns även en samordnare som är mer ute på golvet. 

Några har önskat att produktionsledarna skulle vara mer synliga ute i produktionen, i dag är de oftast i 

möten eller på sitt kontor med mycket att göra. Samordnaren ska finnas till som en förlängd arm och en 

informant menar att de har bättre koll än vad chefen har, medan en annan informant tror att 

informationen kanske inte alltid tar sig hela vägen fram: ”Jag tror inte det. I och med att, har du en.. 

samordnaren blir ju ett litet filter om man säger som så” (Informant 5). 

 

En av informanterna på mejeriet är själv produktionsledare och svarar att hen kände sig ny och “skakis” 

i början av sin nya roll, och önskade att man fick lite mer tid och utbildning att komma in i ledarrollen. 

Det menar även en annan informant från mejeriet, att hen upplever medarbetarsamtal i dagsläget som 

ganska stela men att det kan vara något som blir bättre när produktionsledaren blir mer varm i kläderna. 

En informant ur företagsledningen menar att det är viktigt att den anställde ställer krav på sin chef: ”Du 

har den chef du förtjänar… För om du börjar ställa krav, då kommer du också mötas på ett 

annorlunda sätt, då handlar det om att få medarbetarna att växa. Det tror jag mycket på.” (Informant 

9). En annan informant upplever att ledarskapet kan fungera olika bra bland olika chefer. En informant 

ur ledningsgruppen anser att alla verktyg och strukturer finns där för att ledarskapet ska fungera. Vissa 

ledare är mer kommunikativa än andra och fungerar då bättre. Sen är det även beroende på var man 

arbetar. Hen förklarar att i produktionen kan man ha ansvar för 30-40 personer som även kan jobba 

skift, medan man på huvudkontoret kanske har direkt ansvarar för 8-10 personer: 

 

Här på huvudkontoret är det ju mycket mera [...] delegerande, många som tar eget 

ansvar, man har möten och bara stämmer av. Så på så sätt är det mer, tror jag. Det är 

[...] nästan lättare att va ledare här, än vad det kanske är i vissa produktionsmiljöer. 

(Informant 11) 

 

Enligt de svar som informanterna har lämnat så skiljer sig ledarskapet åt mellan mejeriet och 

huvudkontoret. Ser man till Kashyap och Rangnekar (2014) så påtalar de vikten av att en ledare eller 

chef ska spela en stor roll i hur medarbetarna upplever företags arbetsgivarvarumärke. De beskriver 

även att ledarna, genom sina handlingar och sitt agerande, kan få sina medarbetare att förstå 

organisationens identitet. Från HK var informanterna mycket positivt inställda till sina ledare, de 

benämns som “mentor” eller “stöd”, men de säger också att det kan vara lättare på huvudkontoret i och 

med att man här som chef inte har lika stora grupper att ansvara för. På mejeriet påtalas att ledarskapet 
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ibland är osynligt, att cheferna verkar ha mycket att göra och ofta sitter i möten. Detta kan liknas med 

den teori Wallo m.fl. (2013) beskriver, om hur första linjens chefer ibland kan ha svårt att vara tillräckligt 

närvarande i arbetet på grund av att man har mycket administrativt arbete. Författarna kommer fram 

till att det är viktigt att en ledare kan ta sig tid till att finnas tillgänglig ute i verksamheten för att öka 

utvecklingen av kompetens inom organisationen.  

Utvecklingsmöjligheter för arbetsgivarvarumärket 
Flertalet tjänstemän från mejeriet påtalade lönebildningen som ett utvecklingsområde hos 

arbetsgivaren och det på ett nästan skämtsamt sätt. Några av dessa förklarade att de förstår böndernas 

situation och att det därför blir svårt att få en bättre lön. En informant tog upp att hen vill se någon slags 

löneökning över tid. Samma informant är även tydlig med att hen behöver kunna skilja sitt arbetsliv mot 

sitt privatliv, annars kommer hen söka sig någon annanstans. 

 

Man upplever i även i mejeriet att det ibland kan vara långa ledtider. Att det vid förändringar är 

bristande kommunikation vilket leder till att ingen vet någonting utan bara spekulerar kring det hela. 

En informant påtalar att hen önskar att man vid dessa situationer ger någon slags information så att 

man känner sig mer medveten än att man inte vet något alls. 

 

Bland tjänstemännen på HK skiljer sig svaren i vad man ser som utvecklingsmöjligheter hos 

arbetsgivaren. Exempel på vad som kan utvecklas ansågs bland annat vara ökad flexibilitet, så som att 

jobba hemifrån, samt högre lön- men man förstår samtidigt att det inte går att försvara mot deras ägare. 

Man påtalar att det på senare tid slutat en del, med anledning att man antingen fått bättre erbjudanden 

hos andra eller att man jobbat en längre tid och känner att det är dags att gå vidare. 

 

När informanterna från företagsledningen fick frågan kring Norrmejeriers utvecklingsmöjligheter var 

svaren relativt spridda även där. Bland annat anser ledningen att man borde arbeta mer med sitt 

arbetsgivarvarumärke och visa upp medarbetarperspektivet i olika kanaler, så som sociala medier. Även 

att låta förväntningarna vara på rätt nivå från början: “Att förväntningar motsvarar det vi kan erbjuda. 

Och att vi att då därigenom får rätt sökanden. Som så att säga, förstår det vi faktiskt erbjuder och får 

rätt förväntningar.” (Informant 9). 

 

Det framkommer även bland tjänstemännen att arbetet med Employer branding behöver utvecklas, att 

företaget behöver marknadsföra sig mer utåt än vad de gör. En informant från HK nämner att hen inte 

visste så mycket om Norrmejerier innan anställningen och att hen idag fått en mycket positiv bild av 

arbetsgivaren. Denna informant påtalar även att denna ovisshet om arbetsgivaren är en vanlig 

upplevelse: “Om jag säger var jag jobbar, så tror de bara att man mjölkar kor ungefär. Vi har alla 

sorters jobb i stort sett.” (Informant 14). 

 

För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke ännu mer så framkom det från företagsledningen att man 

behöver delegera ut mer ansvar längre ut i tjänstemannaleden: 

 

Och ger man ansvar och befogenhet långt ut i organisationen så får man två positiva 

effekter. Det man får är snabbare beslut och överhuvudtaget en mycket bättre 

verksamhet och det andra är att du blir en mycket mer attraktiv arbetsgivare. 

Människor växer så enormt när de får ansvar. (Informant 10). 

 

Kompetensutvecklingen för anställda anses också som ett utvecklingsområde enligt en informant ur 

ledningsgruppen. Samt att använda feedback, både positiv och negativ, eftersom det inte ges så mycket 

feedback alls i dagsläget. Sen vill informanten även att det satsas ännu mer på konceptet “Gör gott”: 

”Göra ännu mera, leva ännu mer som vi lär, alltså göra ännu mer gott för Norrland. Alltså engagera 

sig ännu mer i samhället, runt omkring en. Mer resurser till det, tror jag vore bra för 

arbetsgivarvarumärket.” (Informant 11). Detta kan man koppla till artikeln av Raub och Blunschi 

(2014) som skriver att ju mer ett företag gör för samhället desto mer attraktiva uppfattas de av sina 
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anställda. Författaren Falonius (2010) menar att en allt mer viktig punkt för medarbetare idag är att 

arbetsgivaren tar sitt samhällsansvar, arbetar hållbart, samt att man agerar efter en god etik och moral. 

Informanten påtalar alltså att man skulle kunna bli bättre på detta, men förutom att bli bättre på just 

engagera sig i samhället. En annan påtalar att det är viktigt att arbeta med kulturen, samt prata mer 

med medarbetare om deras roll, att man inte bara pratar ledarskap utan även medarbetarskap och vilket 

ansvar som kommer därtill. “Det kommer hända så otroligt mycket här framöver, vi måste hänga med 

i digitaliseringen med allt ungdomarna gör och sådär.” (Informant 14) 

 

Informanterna påtalar att lönen är något som kan utvecklas för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, 

men många menar också att de har en förståelse för böndernas situation som gör detta område svårt att 

utveckla. Många av de informanter vi har intervjuat har varit anställda under en längre tid och upplevs 

anse att det större perspektivet som spelar en stor roll kring en attraktiv arbetsgivare. Det kan man 

jämföra med vad Sivertzen m.fl. (2013) diskuterat i sin forskning, att monetära belöningar som lön inte 

är primära, utan sekundära som i detta fall. Författarna menar på att det istället är viktigare att 

arbetstagaren blir uppskattad och har utrymme att utvecklas och växa i organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsatser som dragits för att besvara syftet samt 

frågeställningarna. Val och genomförande av metod kommer även att diskuteras och slutligen ges en 

uppmuntran till vidare forskning i området. 

Resultatdiskussion 
Sedan det i dagens samhälle har blivit minst lika viktigt att konkurrera om anställda som att konkurrera 

om kunder, måste arbetsgivare skilja sig från mängden för att locka sökande samt få nuvarande 

anställda att stanna kvar (Alnıaçık & Alnıaçık, 2012). Som arbetsgivare ska man alltså kunna erbjuda 

mer än bara ett starkt varumärke, man ska även kunna visa på ett starkt arbetsgivarvarumärke 
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(Backhaus & Tikoo, 2004). Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tjänstemän och 

företagsledning på Norrmejerier upplever företagets arbetsgivarvarumärke, där vi också velat svara på 

frågorna hur organisationskulturen samt arbetsgivaren i stort upplevs. I och med detta har vi fått fram 

både förbättringsförslag som kan användas för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, men också vad som 

upplevs som styrkor hos arbetsgivaren idag vilket man kan använda sig av för att attrahera, utveckla och 

behålla medarbetare. I och med att vi utgått ifrån hermeneutiken i denna studie så har vi hela tiden 

kopplat delar till helheten samt haft ett öppet sinne (Westlund, 2011). Därmed kommer vi med 

alternativa tolkningar och förslag i följande avsnitt.  

 

I våra intervjuer blev informanterna tillfrågade hur de såg på arbetsgivaren innan de började arbeta för 

denna. De flesta uppgav då att man inte kände till själva arbetsgivaren, utan att det mer var produkten 

eller varumärket man var bekant med och att detta i sig lockade till att söka sig till arbetsgivaren. Som 

tidigare nämnt så skiljer sig arbetsgivarvarumärket och varumärket åt. Som arbetsgivare bör man lägga 

ner tid och energi på att kommunicera ut sitt Employer brand, tillika arbetsgivarvarumärke, för att 

upplysa omvärlden om vem man är som arbetsgivare och vilka fördelar som kommer med anställningen 

(Dyhre & Parment, 2012). Samtidigt som andra författare varit inne på att produkten kan hänga ihop 

med hur arbetsgivaren uppfattas (Maxwell och Knox, 2009). Enligt det framkomna resultatet i denna 

studie har Norrmejerier redan en omtalad produkt som arbetssökande lockas av i stor utsträckning. 

Man skulle i sin tur kunna attrahera fler sökande och lyckas behålla ännu mer personal om man 

kombinerade denna marknadsföring av varumärke med information om arbetsgivarvarumärket. En 

slutsats blir att företag bör använda sig av både sitt varumärke samt arbetsgivarvarumärke för att stärka 

sitt Employer brand, då resultatet i vår studie visat att även produkten i sig lockat arbetssökande. 

 

Vidare har resultatet i denna studie visat på vikten av att den externa marknadsföringen av 

arbetsgivaren bör vara sanningsenlig. I Dyhre och Parments (2012) modell framkommer det att arbetet 

med Employer branding bör utgå ifrån hur man uppfattas som arbetsgivare internt för att det man sedan 

marknadsför ska uppfattas som verklighet. Om man som arbetsgivare kommunicerar ut egenskaper som 

inte stämmer överens med verkligheten kan medarbetare bli besvikna och uppleva att arbetsgivarlöftet 

inte uppfylls (Backhaus & Tikoo, 2004, Moroko & Uncles, 2008, Maxwell & Knox, 2009). Denna studie 

ger därför Norrmejerier en bra grund i arbetet med Employer branding då ett första steg är att ta reda 

på anställdas upplevelse av dem som arbetsgivare. 

 

Attraktiva egenskaper som framkommit under vår studie är bland annat företagets lokala förankring 

och den “gör gott”-kultur som råder. Att arbeta för en arbetsgivare som tar ett samhällsansvar och 

arbetar hållbart blir allt mer viktigt för medarbetare och arbetssökande (Falonius, 2010). Att arbetet 

känns meningsfullt anses också av författaren vara av stor vikt för att man ska trivas. Undersökningen 

hos Norrmejerier har visat på att en mycket attraktiv egenskap hos företaget är att man trivs och 

upplever en god stämning på arbetsplatsen. Dessa positiva egenskaper kan Norrmejerier använda sig av 

vid skapandet att deras Employer brand och kommunicera ut som attraktiva egenskaper hos sig som 

arbetsgivare. En slutsats ur detta är att företag numer behöver visa på att man tar ett ansvar i samhället 

och att anställda vill att arbetsgivaren ska jobba med bland annat kultur-, moral- och miljöfrågor, samt 

att det är av stor vikt att medarbetarna trivs på arbetsplatsen. 

 

Förutom styrkor så har resultatet även kommit med en del förbättringsförslag. Bland annat så har det 

framkommit delade meningar om huruvida möjligheter till karriärutveckling finns inom företaget. 

Enligt resultatet i studien annonseras flertalet av tjänsterna man rekryterar till på intranätet i första 

hand, för att ge nuvarande anställda möjlighet att söka innan man utlyser tjänsterna externt. Men andra 

informanter menar också att det saknas möjlighet till att karriärutveckla och menar också att detta varit 

bidragande till att flertalet tjänstemän slutat på senare tid. Av litteraturen vi tagit del av framkommer 

det att denna möjlighet till karriärutveckling inte enbart ska finnas, utan att man även måste 

medvetandegöra anställda om att möjligheten finns, för att de inte ska söka sig vidare till andra företag 

den dagen man vill utvecklas (Dyhre & Parment, 2012). En slutsats är att företag där det finns möjlighet 

till att göra karriär internt också ses som attraktiva, men att man som arbetsgivare även måste upplysa 
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sina anställda om att nya tjänster och möjlighet till utveckling finns för att upplevelsen av 

karriärmöjligheter ska existera.  

 

Här kommer vi även in på att kommunikationen inom Norrmejerier kan förbättras. Att man utlyser 

tjänster via intranätet skulle man till exempel kunna komplettera med att gå ut med information på 

skärmar ute i produktionen, då alla anställda inte har tillgång till en dator. Detta skulle kunna leda till 

att de i produktionen känner sig mer välinformerade samt att det i samband med utlysning av tjänster 

även känner att de har möjlighet att ta nya steg i karriären. Att använda sig av olika 

kommunikationskanaler är något som man överlag skulle behöva förbättra, för att få alla sina 

medarbetare att uppleva sig välinformerade. Idag framkommer just att hur mycket information man får 

beror på var i verksamheten man befinner sig. Att kombinera skriftlig information med muntlig framgår 

vara det bästa alternativet (Strid, 1999). Det är främst i produktionen man är i behov av mer information 

och det i form av skriftlig sådan, då informationen från chefer upplevs som den primära källan idag. 

Dock är det även viktigt att det inte får motsatt effekt, att medarbetarna känner att de behöver sovra 

bland all information och att det istället blir för mycket. Detta blir en avvägning man som företag får 

göra, att man hela tiden utvärderar sina insatser och ser över hur de kan utvecklas för att bli så effektiva 

som möjligt. 

 

Ledarskapet är något som upplevs välfungerande enligt de allra flesta informanter. Men man påtalar 

också att hur synliga chefer man har varierar beroende på var i verksamheten man befinner sig. Bland 

annat så framkommer det att cheferna på mejeriet oftast är i möten och är svåra att få tag i. På 

huvudkontoret var man positivt inställda till sina ledare, då cheferna beskrivs fungera som ett stöd eller 

en mentor. Att få stöd från sina chefer är något som framkommer ha stor vikt enligt krav-kontroll-stöd-

modellen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Just chefer och ledare anses enligt tidigare forskning 

även ha en stor inverkan på hur medarbetare upplever företagets arbetsgivarvarumärke. Norrmejerier 

skulle behöva ha ännu mer närvarande chefer på mejeriet för att upplevelsen av att man finns där som 

ett stöd ska förekomma. Detta skulle kunna bidra till ett starkare arbetsgivarvarumärke, men även till 

en bättre psykosocial arbetsmiljö då ett bra stöd från chefer gör det lättare att hantera höga krav som 

anställd (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Däremot måste det praktiska och administrativa arbetet 

cheferna har naturligtvis även fungera. så en idé vore att samordnaren och chefen på något sätt kan dela 

på dessa uppgifter, så att chefen genom detta kan bli mer synlig ute i produktionen. 

 

Förutom mer närvarande chefer kan man också börja se över det “hemarbete” som förekommer i 

dagsläget. Det framkommer idag av informanterna, både tjänstemän och företagsledning, att det inte 

uppmanas till att hantera mail och dylikt efter jobbtid. Men det påtalas även att detta är något som 

förekommer idag. Samtidigt menar många anställda att man emellanåt upplever arbetet som stressigt. 

För att minska denna stress skulle man som arbetsgivare kunna gå ut och aktivt uppmana anställda att 

inte hantera mail och telefonsamtal efter arbetstid, då tydligare gränser mellan arbetsliv och privatliv 

bidrar till återhämtning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vilket kan bli fallet om man har 

möjlighet att koppla bort arbetet när man kommer hem. Samtidigt så anser många i dagens samhälle 

att möjligheten att jobba hemifrån å andra sidan gör jobbet mer flexibelt vilket många anser som en 

attraktiv egenskap hos arbetsgivare. Detta blir en avvägning för företaget att göra, då ett av värdeorden 

är just flexibilitet. Detta ord tolkar vissa av informanterna som just möjlighet till att utföra arbete 

hemma. I och med att just det värdeordet varit omdiskuterat och har en diffus definition så kan en 

lösning vara att man i första hand bör definiera begreppet med anställda och vad det har för innebörd 

för arbetet på Norrmejerier. Därefter kan man ta ställning till frågor och tänk kring att jobba hemifrån 

eller inte efter arbetstid.  

 

Just kring värdeorden så är det överlag något som Norrmejerier som arbetsgivare verkar ha lyckats bra 

med att implementera. Många utav informanterna känner glädje på arbetet och är stolta över 

verksamheten och vad de själva arbetar med. I litteraturen framgår det att medarbetare som känner 

stolthet på arbetsplatsen även ger ett bättre resultat (Falonius, 2010). Företagsledningen beskriver 

värdeordet flexibilitet som att de alltid ska vara beredda på vad som händer i omvärlden, medan vissa 
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informanter bland tjänstemännen inte har känt att det finns en klar definition av vad ordet innebär. 

Diskussionen om värdeordet skulle därmed kunna tas upp på nytt igen med medarbetarna. Eftersom 

det är framtaget av dem själva så tyder det på att flexibilitet är något man anser som viktigt hos en 

arbetsgivare. Att hitta en gemensam definition av begreppet och tillämpa det på ett bättre sätt skulle 

kunna göra att de anställda kan känna igen sig på samma sätt som de gör med glädje och stolthet. Detta 

kan bidra till en ännu mer positiv organisationskultur inom företaget. 

 

Sammanfattningsvis så upplever tjänstemän och företagsledning Norrmejerier som en attraktiv 

arbetsgivare men att det samtidigt finns förbättringsmöjligheter som skulle kunna stärka företagets 

arbetsgivarvarumärke. Vidare kan det generera ett bättre rykte samt stärka deras position, vilket 

kommer göra att företaget kan göra ännu mer ”gott” för Norrland. Att inkludera medarbetarna i ett 

framtagande av arbetsgivarvarumärket stärker trovärdigheten och får dem att känna sig inkluderade i 

organisationen, men gör även arbetsgivaren medveten om vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 

deras anställda och organisation i stort. Det stärker företagets arbetsgivarlöfte utåt om man kan visa på 

sina medarbetares upplevelse av arbetsgivaren, då utomstående därmed får en uppfattning om att löftet 

i större utsträckning är sant om det kommer från medarbetarna själva. Att spegla ut en sann bild externt 

blir också viktigt vid skapandet av arbetsgivarvarumärket. Fortsättningsvis kan det även leda till att 

medarbetare får en tydligare bild av arbetsgivaren och på så sätt får de även bättre vetskap kring vad 

arbetsgivarlöftet innehåller och innebär, något som vi anser kan göra att man som medarbetare vill 

stanna kvar längre inom organisationen. Det kan även vara gynnsamt för individen så ett transparent 

arbetsgivarvarumärke kan ge denne större möjlighet att välja ett jobb och arbetsplats som matchar. Idag 

är det nämligen inte enbart arbetssökande som ska visa sig attraktiv för arbetsgivaren utan det måste 

även ske vice versa. 

Metoddiskussion 
Valet att använda sig av kvalitativ metod har vi upplevt varit till vår fördel i och med att vi ville fånga 

informanternas egna upplevelser, vilket också är utgångspunkten inom Hermeneutiken (Westlund, 

2011). Den information som framkommit under intervjuerna hade inte kunnat komma fram på samma 

sätt ifall vi till exempel hade använt oss av en enkät. Eftersom vi själva fick möjlighet att göra vårt urval 

tror vi att resultatet till större utsträckning går att spegla grupperna hos Norrmejerier som 

informanterna valdes ur (tjänstemän på mejeriet, tjänstemän på huvudkontoret samt anställda inom 

företagsledningen) i och med att vi inte blivit givna handplockade medarbetare. Om Norrmejerier själva 

tilldelat oss informanter hade de kunnat välja ut dessa utifrån önskat resultat. 

 

Något vi reflekterat över i efterhand är att vi hade kunnat genomföra testintervjun med en informant 

från Norrmejerier istället för en klasskamrat. I och med att intervjufrågorna testades på en 

Personalvetarstudent kan detta ha medfört att vi inte fick svar på om begreppen gick att förstå, då det 

är troligt att klasskamraten hade samma förståelse som oss i ämnet. Under de intervjuer som har hållits 

har ambitionen alltid varit att ställa frågor på så enkla sätt som möjligt för att informanten ska känna 

sig trygg och förstå frågan hen ska svara på. Vid ett fåtal intervjuer har det däremot framgått att 

informanten inte har förstått själva innebörden av frågan. Vid dessa tillfällen har vi förtydligat begreppet 

eller alternativt kompletterat med följdfrågor, vilket kan ha haft en inverkan på informantens svar. Detta 

är dock inte något som vi märkt av. I intervjuguiden (se bilaga 3 och 4) formulerade vi tre teman för att 

kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. I resultatet presenterades däremot endast två teman, 

detta för att vi ansåg att strukturen blev tydligare och mer förståelig för läsaren att följa i och med detta 

upplägg.   

 

Att ha varit två stycken under intervjuerna har varit till fördel under studiens gång, då detta medfört att 

samtalsledaren kunnat fokusera helt på att ställa relevanta följdfrågor till informanten, istället för att 

distraheras av att föra anteckningar. Upplevelsen från vår sida är att informanterna har känt sig trygga 

under intervjuerna samt kunnat prata öppet och ärligt. Antalet informanter som deltagit i studien 

upplever vi har varit ett bra antal med jämn fördelning mellan de tre grupperna och även kön. 
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Könsfördelningen har känts rimlig i och med att vår procentuella könsfördelning bland informanterna 

även speglar fördelningen mellan kön inom organisationen. 

 

Vid presentation av resultat görs detta i samband med analysen och detta för att det inom 

Hermeneutiken hela tiden ska ske en växelverkan mellan empiri och tidigare forskning (Westlund, 

2011). Denna växelverkan mellan empiri och litteratur är något som pågått under hela skrivprocessen, 

vilket har bidragit till en ökad förståelse för resultatet och även bidragit med mognare tolkningar. När 

materialet har bearbetats har en mättad kunnat kännas av, vilket innebar att inga ytterligare intervjuer 

behövde genomföras för att kunna besvara syftet. 

Vidare studier inom ämnet 
I och med den modell vi utgått ifrån vid skapandet av ett Employer brand ingår dels att man ska 

undersöka anställdas upplevelser av arbetsgivaren, hur man upplevs som arbetsgivare externt samt vem 

man som företag vill vara. Vår del i modellen har bestått av att undersöka medarbetarnas, men då enbart 

tjänstemännens och företagsledningens, bild av arbetsgivaren. Vi uppmanar därför till att genomföra 

alla steg i modellen i de framtida undersökningar företag och organisationer gör inom ämnet Employer 

branding, för att få en sanningsenlig bild som återspeglar hela verksamheten. Vidare rekommenderar vi 

även att nästa steg inom en sådan undersökning skulle vara att ledningen att utarbeta en strategi kring 

hur man vill uppfattas som arbetsgivare. När organisationen sedan väl implementerat sitt arbete med 

Employer branding tycker vi även att det skulle vara intressant att följa upp och se ifall det kommer 

några nya tankar och åsikter kring arbetsgivarvarumärket när man fått en helhetsuppfattning. Som ett 

komplement till denna studie kan även en undersökning av vilken bild arbetssökande/externa har av 

företagets arbetsgivarvarumärke och på så sätt se hur deras externa marknadsföring fungerar i 

dagsläget. Ju fler organisationer som studeras desto bättre bild kan man få av hur ett aktivt arbete med 

Employer branding kan få för effekter.  

 

 

 

 

 

 

 

Författardeklaration 
Vi har haft en strävan att genom hela processen dela lika på arbetet och ansvaret för uppsatsen och 

utfallet har även blivit så. Till exempel så har vi båda varit intervjuledare samt transkriberat och kodat 

lika många intervjuer vardera. När vi sedan har skrivit ut resultatet har vi haft varsitt tema att ansvara 

för att skriva ut, som vi sedan har gjort och därefter läst igenom varandras delar för att vi ska ha samma 

uppfattning om det som skrivits ned. Under arbetets gång har vi även sett till att den ena fungerat som 

stöd för den andra när det gått lite tungt. Sammanfattningsvis har det varit ett mycket bra och uppskattat 

samarbete för båda parter. 

Till sist vill vi tacka alla inblandade i studien, våra kontaktpersoner på Norrmejeriers HR-avdelning som 

varit tillmötesgående när vi haft frågor, alla anställda på huvudkontoret och mejeriet som tog sig tid att 
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ställa upp på intervjuer och även varandra för att ett mycket gott samarbete. Slutligen vill vi även rikta 

ett stort tack till vår handledare, Ulrika, som hjälpt oss att tänka kritiskt och ur ett akademiskt synsätt. 
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