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Sammanfattning 

I en allt mer konkurrenskraftig vardag måste dagens arbetsgivare lägga större fokus på̊ att sticka ut. En 
del gör det genom innovativa produkter och samarbeten, andra genom en aggressiv 
marknadsföringsstrategi. Humankapitalet har därför blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel där 
efterfrågan på rätt kompetens har ökat. Därför har Employer Branding idag blivit ett av de hetaste 
ämnena inom organisatoriska kompetensförsörjning. Men hur tillämpar man Employer Branding mest 
effektivt enligt praktiker och teoretiker? Syftet med studien är därför att undersöka med hjälp av en 
diskursanalys hur Employer Branding-praktikers idealbilder ser ut. Genom denna frågeställning har jag 
satt praktiken i relation till de teoretiska grundpelarna inom Employer Branding. Vilket har resulterat i 
nyckeltal och tydliga framgångsfaktorer inom ämnet. Studien ger även en bredare insyn av 
självbegreppet och hur du kan tillämpa strategin för bästa möjliga effekt. 

Nyckelord: Employer Branding, Employer Engagement, Arbetsgivarvarumärke, Employer Value 
Proposition, Diskursanalys. 

Englishtitel: Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet får du som läsare en inblick i problematiken som studien kommer att behandla. 
Kapitlet kommer inledningsvis att lyfta de svårigheter som den svenska arbetsmarknaden står inför men 
även lyfta fram vitala begrepp som uppsatsen kommer att beröra. Slutligen kommer studiens syfte, 
frågeställning och en enklare begreppsdefinition att presenteras. 

1.1 Inledning 
För att inleda den här uppsatsen så väljer jag att citera en av världens främsta entreprenörer, Bill Gates.  

"The competition to hire the best will increase in the years ahead. Companies that give extra flexibility to 
their employees will have the edge in this area." - (Schwantes, 2018) 

I en allt mer konkurrenskraftig vardag måste dagens arbetsgivare lägga större fokus på̊ att sticka ut. En 
del gör det genom innovativa produkter och samarbeten, andra genom en aggressiv 
marknadsföringsstrategi. Humankapitalet har därför blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel där 
efterfrågan på rätt kompetens har ökat (Elving, Westhoff, Meeusen & Schoonderbeek, 2013). I samband 
med detta så har även arbetsmarknaden behövt bli mer flexibel i sina anställningsformer. Det har 
inneburit att arbetsmarknaden blivit rörligare och mer föränderlig än tidigare. En viktig nämnare i det 
här är också teknologin och globala framsteg. De faktorerna har gjort att människor fått betydligt större 
möjligheter och alternativ att välja mellan. Konsekvensen av detta är att individer idag inte väljer att 
stanna hos en arbetsgivare under längre perioder (Holland, Hecker & Steen, 2002). Svenska 
medarbetare blir allt oftare rekryterade av internationella organisationer och har numera tendenser att 
söka sig över landets gränser för arbete, då den internationella arbetsmarknaden är mycket meriterande 
(Dyhre & Parment, 2012).  Statistiska centralbyrån har konstaterat att det krävs 600 000 fler sysselsatta 
år 2030 i Sverige för att försörjningsbördan ska ligga på samma nivå som idag. Det beror på att ett större 
antal medarbetare förväntas gå i pension under de närmaste åren samt att andelen unga och äldre ökar. 
Däremot har högskoleutbildade i Sverige ökat kraftigt sedan 1990 talet, trots detta råder det svårigheter 
att rekrytera rätt kompetens inom flera yrkeskategorier (SCB, 2017). 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att unga medarbetare ställer nya och högre krav på 
organisationer och väljer nu arbetsgivare utifrån värderingar, utvecklingsmöjligheter, ledarskap, 
flexibilitet och förmåner snarare än endast en hög lönesättning som reflekterar den föråldrade synen på 
arbetsmarknaden (McCrindle, 2006). Generation Y1 är i större utsträckning ifrågasättande mot 
auktoriteter och har större krav på självständighet. De har även högre förväntningar både på sig själva 
och på arbetsgivaren (Armour, 2005). För att tillmötesgå dessa krav så behöver företag idag ändra sitt 
förhållningssätt gentemot den nya generationen, då det idag aldrig har varit svårare att attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare från generation Y (McCrindle, 2006). 

Med dessa ovannämnda faktorer så kan man konstatera att jakten på de unga talangerna har börjat 
(Ekström, 2011). Resultatet av detta blir att organisationer idag måste vara medvetna om den stora och 
motsägelsefulla utmaningen som ligger i att de önskar att attrahera fler kandidater samtidigt som 
utbudet  minskar. Här har Employer Branding vuxit fram som en populär strategi för 
kompetensförsörjning. Strategin handlar om hur en organisation kan bli konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. I enkla termer definieras Employer Branding som en organisations ansträngningar 
att skapa och kommunicera attraktion mot befintliga samt framtida medarbetare (Dyhre & Parment, 
2012). 

                                                             
1 Generation Y är personer födda mellan 1980- och 94 talet (McCrindle, 2006) 
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1.1.2 Bakgrund 
Min upplevelse idag är att Employer Branding i folkmun är ett begrepp som tillämpas för att 
kompetensförsörja organisationer. Men utan en noggrann och forskningsgrundad definition av vad 
Employer Branding är och hur det ska tillämpas är risken att Employer Branding bara blir en etikett 
som klistras på tidigare sätt att arbeta med kompetensförsörjning.  

Employer Branding är ett ämne som jag blivit mycket intresserad av och som jag önskar att fördjupa 
mig inom. Sen att det dessutom är ett ämne som är hetare än någonsin med tanke på 
kompetensförsörjnings problematiken som vi står inför, är bara en bonus. Idén bakom denna studie 
grundar sig i en avsaknad av en akademisk fördjupning, men även en generell nyfikenhet kring hur man 
på bästa möjliga sätt bör applicera denna strategi. Målet med uppsatsen blev därför att undersöka hur 
ledande experter ser på Employer Branding samt undersöka vilka underliggande antaganden som dessa 
experters idealbilder2 grundar sig i. Dessa frågeställningar har lett till att jag fått möjligheten att 
intervjua fem verksamma experter inom området men även fördjupa mig i den befintliga teorin inom 
samma gren. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och undersöka Employer Branding-praktikernas idealbild av 
Employer Branding som idé och praktik. 

2.1 Frågeställningar 
• Hur ser de rådande Employer Branding litteraturen och forskningen ut inom området? 
• Hur förhåller sig Employer Branding-praktikernas idealbilder till aktuell teoribildning 

inom Employer Branding? 

2.2 Begreppsdefinition 
Studien kommer att behandla en rad olika begrepp, delvis på svenska men även på engelska. En av 
anledningarna till varför jag har valt att behålla de engelska termerna och citaten är för att motverka att 
den direkta översättningen blir felaktig samt missvisande. Stålhammar (2015) professor på Göteborgs 
universitet menar att översättning är nödvändigt men att det i sin tur innebär att man måste förstå 
källspråket och kulturen bakom det ord som skrivits. Därför bör man med största försiktighet enbart 
översätta det som situationen kräver.  

Ett av de mer centrala begreppen i denna studie är just Employer Branding, vilken går att likställa med 
“arbetsgivarvarumärkeshantering” eller arbetsgivarens totala varumärke. Begreppet innefattar externa 
men även interna kompetens- och personalstrategier. I uppsatsen kommer även andra närliggande 
begrepp att omnämnas för att ge en helhetsbild av forskningsområdet. Bland dessa kommer en 
diskussion föras om begreppet Employer Engagement som översätts till medarbetarengagemang. 
Ytligare så kommer även studien beröra begreppet Employer Value Proposition som förkortas EVP. EVP 
översätts till arbetsgivarerbjudande.  

  

                                                             
2 Idealbild är en synonym för ett drömscenario. 



 

 3 

3. Tidigare forskning 
I den här forskningsgenomgången kommer jag att belysa de olika attribut som är grundpelarna inom 
Employer Branding. Därför inleder jag den teoretiska bakgrunden med en kort beskrivning av hur 
insamlingen av forskningen gått till, vidare  lyfter jag aktuell forskning genom att tydliggöra vad 
begreppet Employer Branding betyder och vad det syftar till. Fortsättningsvis så kommer jag redogöra 
innebörden av att jobba med begreppet, samt olika tillvägagångssätt som det kan formas av - Employer 
Engagemangent och Employer Value Proposition. Avsnittet avslutas med en diskussion om vikten av att 
HR och marknad jobbar transparent med varandra. 

3.1 Litteratursökning 
Collis & Hussey (2014) menar att sökande efter litteratur och artiklar kan påbörjas så snart en idé kring 
den potentiella studien formulerats. Redan innan kursstarten hade jag identifierat studiens ämne. 
Därefter påbörjades litteraturgenomgången på ämnet Employer Branding. Litteraturgenomgången är 
viktig för studien, då den fungerar som referens till den befintliga kunskapsnivån inom ämnet samt att 
den i denna studie även fungerat som ett underlag för den diskursanalys som denna uppsats är byggd 
på. Syftet med att samla in och tolka litteratur och artiklar är enligt Collis & Hussey (2014) för att öka 
förståelsen för det valda ämnet och vilka metoder som använts i tidigare forskning. Att öka förståelsen 
för ämnet är enligt dem viktigt för att kritiskt kunna granska materialet. 

Uppsatsen bygger på vetenskapliga artiklar, statistik och fackgranskad litteratur inom Employer 
Branding. Jag har använt sökord såsom: Marknadsföring, Marketing, Employer Branding, Employer 
Engagegment, Employer Value Proposition, Management, Employer attractiveness, Talents, Employer 
Branding importance, Employer Branding affects, Human resources och Generation Y. Dessa sökord 
gav mig en helhetsförståelse för begreppet Employer Branding. Bryman (2011) poängterar att 
litteraturgenomgången ämnar redogöra för det specifika forskningsområdet och identifierar vad som 
redan är känt samt lägga en bra grund för den fortsatta studien. 

3.2 Employer Branding 
År 1996 myntades begreppet Employer Branding av forskarna Tim Ambler och Simon Barrow (1996, s. 
1). Grunden till begreppet tillkom genom att Ambler och Barrow (1996) ständigt möttes av rapporter 
som visade på att företagens främsta resurser är de anställda. Genom denna hypotes så formades 
Employer Branding. Ambler och Barrow (1996) ansåg att det fanns en tydlig korrelation mellan de 
anställda och företagets varumärke. Ambler och Barrow (1996) identifierar Employer Branding på 
följande sätt:  

“...the package of functional, economic and psychological benefits provided by employment and identified 
with the employer company”– (Amber & Barrow, 1996, s.1). 

Backhaus & Tikoo (2004) är två ytterligare forskare inom området Employer Branding. De valde att 
utmana Ambler och Barrows (1996) definition av Employer Branding med att modernisera begreppet 
och definiera det på följande sätt: 

“...the process of building an identifiable and unique employer identity, and the employer brand as a 
concept of the firm that differentiates it from its competitors”– (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502). 

Backhaus och Tikoos (2004) definition är idag en av de vanligaste definitionerna när man pratar om 
Employer Branding. Employer Branding är ett strategiskt arbete med arbetsgivarvarumärket. Det är en 
teknik som arbetsgivare och HR-avdelningar använder sig av för att marknadsföra sig men även för att 
rekrytera och behålla arbetskraft. För att sätta Employer Branding i perspektiv så fungerar begreppet 
som en metod för att sälja in sig hos nuvarande- och potentiella medarbetare. Det betyder i praktiken 
att du som arbetsgivare önskar skapa en unik arbetsgivaridentitet. På samma sätt som företagets 
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varumärke sänder ett budskap till sina kunder, sänder företaget även ett budskap till de potentiella- och 
nuvarande medarbetarna (Backhaus, 2016, s. 193–194). Begreppet i sin helhet bygger på ett antagande 
att nuvarande eller potentiella medarbetare tillför ett värde till företaget, där företaget utvecklas genom 
att investera i dem (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). 

Employer Branding beskrivs genom två olika delar: externt- och internt (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
504). Den externa delen innebär att organisationer skickar ut information och budskap till sin omvärld 
och som återspeglas i form av att omvärlden får en bild av hur arbetsgivaren är gentemot sina anställda. 
Det är den delen som potentiella medarbetare kan anse vara attraktiv eller inte, beroende på vad man 
söker. Om kandidaten uppskattar det budskap som arbetsgivaren signalerar så ökar intresset för 
organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504–505). Den interna delen värdesätter det som finns 
inom företaget. Det handlar om att medarbetaren ska känna samhörighet och kunna identifiera sig med 
organisationen kulturellt men även gällande värdegrund. Detta genererar i sin tur lojalitet hos 
medarbetarna gentemot organisationen och leder till ökad produktivitet och trivsel (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 504–505). 

De två delarna som nämnts ovan har olika fokusområden och målsättningar. Den interna delen 
fokuserar på att få de nuvarande medarbetarna att känna engagemang och samhörighet med 
organisationen (Backhaus, 2016, s. 194). Dyhre och Parment (2012, s. 15) upplyser om att företag idag 
behöver analysera hur befintliga medarbetare uppfattar organisationen och kontrollera huruvida det 
stämmer överens med ledningens uppfattning. Det kan minska antalet felrekryteringar och 
missförstånd. Genom att hålla örat mot rälsen så kan man korrigera så att kandidater får rätt 
uppfattning om organisationen från start, vilket blir kostnads- och tidseffektivt. Den externa delen 
handlar om att särskilja sig på arbetsmarknaden i syfte att locka till sig potentiell arbetskraft. Detta 
kallar Backhaus (2016, s. 194) för extern Employer Branding. Som konstaterat ovan så är Employer 
Branding ett organisatoriskt strategiarbete. Att förändra företagets grund eller skapa en ny identitet tar 
tid och därför måste man ha ett långsiktigt “tänk” när man ger sig in i denna förändringsresa (Dyhre & 
Parment, 2012). 

3.2.1 Argument för att arbeta med Employer Branding 
Förutom de ovan nämnda argumenten menar Parment (et al. 2017, s. 10–12) att det finns minst tre 
ytterligare anledningar till att företag borde arbeta med Employer Branding. Att arbeta med Employer 
Branding kan resultera i att arbetsgivarvarumärket blir mer attraktivt för arbetstagaren. Det första 
argumentet kopplas till utbud och efterfrågan. Författarna menar att efterfrågan på̊ utbildad och 
kompetent personal kommer vara högre än vad utbudet är. Det leder till en arbetskraftsbrist, vilken i 
sin tur kan leda till att företagen inte växer och levererar i den önskade takten. Detta är även något som 
bekräftas av Statistiska centralbyrån (Trender och prognoser, 2017, s. 20–21) i statistiken som 
presenterades under den introducerande delen av studien. Det andra argumentet är att de individer som 
nu kommer in på̊ arbetsmarknaden, generation Y, har större krav på arbetsgivaren än tidigare 
generationer. För dem är det viktigt att bekräftas av arbetsgivaren, men de tenderar ändå att byta 
arbetsgivare i högre utsträckning än tidigare generationer. Det sista argumentet är att den nya 
teknologin (internet och IT) har bidragit till att transparensen i organisationer ökat. Vilket i sin tur 
betyder att nya, gamla eller nuvarande medarbetare snabbare och enklare kan förmedla sina personliga 
åsikter om företaget till sin omvärld (Parment et al. 2017, s. 10–12). 

3.2.2 Employer Branding som en konceptuell modell 
Den kommande konceptuella modellen är framtagen av Backhaus & Tikoo (2004, s. 505) för att 
konkretisera de funktionaliteter som ett Employer Branding arbete kan förmedla. Enligt modellen så 
genererar Employer Branding två stycken principiella tillgångar Employer Brand Associations och 
Employer brand Loyalty. 

” Employer brand associations shape the employer image that in turn affects the attractiveness of the 
organization to potential employees”. (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504).  
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Författarna menar fortsättningsvis: 

“Employer branding impacts organizations culture and organizations identity that in turn contribute to 
employer brand loyalty. Organizational culture also feeds back to the employer brand. Employer brand 
loyalty contributes to increasing employer productivity” - (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505) 

 

 

Figur 1. Employer branding Framework. (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505) 

Genom denna modell förklara Backhaus och Tikoo (2004) hur Employer Branding kan generera 
arbetsgivares attraktion  men även hur produktiviteten kan öka genom att strategiskt arbeta med 
Employer Branding. Vidare konkretiserar författarna vilka olika delar som är väsentliga och hur dessa 
delar hänger ihop för att slutligen ge goda resultat. 

3.2.3 Framgångsfaktorer inom Employer Branding 
För att konkretisera den konceptuella modellen har jag valt att lyfta fram framgångsfaktorer parallellt 
med att aktivt arbeta med Employer Branding. Dessa framgångsfaktorerna går att koppla till Backhaus 
och Tikoo (2004) konceptuella modell. 

Det finns risker med att Employer Branding endast tillämpas när nyrekrytering är aktuell. Något som 
Dyhre och Parment (2012) understryker. De menar på att organisationer måste tänka långsiktigt och 
erhålla tydliga riktlinjer på vart organisationen vill med sin Employer Branding. Detta genom att skapa 
tydliga mål och visioner dit alla inom bolaget ska kunna sträva och därmed känna sig delaktiga. 
Författarna menar att en attraktiv arbetsgivare oftare får välja mellan de mest kvalificerade 
medarbetarna. Mindre attraktiva arbetsgivare får ofta leta länge efter rätt kollegor och i sämsta fall sänka 
kraven på kandidaterna. Det har konstaterats att utbud och efterfrågan har stor betydelse för hur aktivt 
en organisation behöver arbete med Employer Branding. Är utbudet stort behöver inte arbetsgivaren 
arbete lika intensivt med sitt Employer Brand. Om utbudet däremot är begränsat, är betydelsen av det 
större.  

Arbetsmarknaden idag präglas av informationsasymmetri. Innan man påbörjar ett jobb och direkt 
upplever arbetsförhållandena, kan en ny kandidat inte fullt ut bedöma en framtida arbetsgivares 
kvalitet. Detsamma gäller för arbetsgivaren (Spence, 1974). Med tanke på̊ anställningskontraktet och de 
långsiktiga konsekvenserna, har båda parter oftast motiv för att identifiera sätt att minska denna 
informationsasymmetri och säkerställa att man gör ett bra val. Med tanke på̊ detta är det önskvärt för 
potentiella kandidater och arbetsgivaren att ta reda på̊ så mycket som möjligt om varandra. Som 
arbetsgivare är det viktigt att signalera sin kompetens och sina egenskaper till arbetsmarknaden och till 
arbetssökande. Om det är så att en medarbetare har otillräcklig och inkonsekvent information om en 
arbetsgivare, kan den potentiella medarbetaren uppleva ett alltför högt risktagande för att ansluta sig 
till organisationen. Istället väljer han/hon bort dem och väljer en alternativ arbetsgivare vilken uppfattas 
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som ett mindre risktagande (Schmidtke, 2002). Det blir därför viktigt för företagen att arbeta med dessa 
processer i syfte att framstå som man önskar, via sitt Employer Branding arbete. 

Ett nytt fenomen som vi i dagens samhälle måste ta hänsyn till är den yttrandefrihet som råder och 
möjligheten som individ att förmedla budskap till en större publik. Via sociala medier kan idag 
medarbetare enkelt yttra sig, vilket gör att arbete med Employer Branding, samhörighet och trivsel bli 
allt mer relevant. Den bästa vägen till Employer Branding är när en medarbetare på eget initiativ visar 
utåt att de trivs på sin arbetsplats (Dyhre & Parment, 2012). 

Ytterligare argumentationer kring att våga investera i Employer Branding är att det bidrar till att minska 
kostnaderna för rekryteringar och ökar produktiviteten i organisationen. De ekonomiska fördelarna av 
ett ihärdigt arbete med Employer Branding är indelat i två skov, ökad attraktion mot medarbetare som 
genererar högre kvalité på den sökanden samt minskning av omsättning inom området 
kompetensförsörjning. Detta återfinns i Backhaus & Tikoos (2004) konceptuella modell av Employer 
Branding.  

3.3 Employer Engagement 
Tidigare har jag redogjort hur Employer Branding-strategier kan generera positiva effekter inom 
organisationer. Employer Engagement kan översättas direkt till  arbetsgivarengagemang och forskning 
kring detta fenomen handlar om vikten av att engagera organisationens arbetskraft för att säkerställa 
sin överlevnad. Företag med engagerade anställda har större flexibilitet, högre kvalité́ på̊ sina 
produkter och tjänster vilket genererar nöjdare kunder (Fay & Luhrmann, 2004; Newell, 2002). Att 
investera i en organisations humankapital höjer engagemanget hos de anställda och är ett bevisat sätt 
att bidra till ökningen av en organisations marknadsvärde (Kaliprasad, 2006).  

Känslan av engagemang påverkar även de anställdas vilja att stanna och jobba för sin arbetsgivare. 
Arbetsgivare med engagerade medarbetare lyckas i större utsträckning med att behålla värdefulla 
kompetenser (Kennedy & Daim, 2010). Det finns flera saker som påverkar en medarbetares 
engagemang. Forskning visar att arbetsgivare som erbjuder utveckling och lärande till sina anställda i 
större utsträckning kan engagera och behålla sina kompetenser inom organisationen (Wilson, 2006). 
Kumar och Kumar Sia (2012) förklarar att autonomi, socialt stöd från chefer och kollegor samt 
arbetsrelaterad feedback har en stark positiv påverkan på̊ engagemang. Detta betyder att när 
arbetstagare känner sig självständiga i sitt dagliga arbete, har goda relationer med framförallt sin chef 
och respekteras av sina kollegor ökar engagemanget och känslan av meningsfullhet. De redogör också̊ 
för att hög arbetsbelastning kan påverka engagemanget, dock i en negativ riktning vilket bidrar till en 
känsla av utmattning som konsekvens.  

3.4 Employer Value Proposition 
Ytterligare ett välkänt begrepp inom Employer Branding är Employer Value Proposition (EVP), vilket i 
svenska termer benämns som arbetsgivarerbjudande. EVP beskriver kortfattat vilka värderingar och 
fördelar en medarbetare kan komma att erbjudas genom att arbeta för just en specifik organisation. 
Browne (2012) har (formellt) definierat begreppet som en uppsättning av erbjudanden, associationer 
och uppfattningar som arbetsgivaren erbjuder i utbyte mot kunskap och expertis från arbetstagaren. För 
att ett EVP ska få den önskade effekten så måste den matcha de preferenser och önskemål som 
potentiella arbetstagare har (Browne, 2012). Fortsättningsvis så menar författaren att ett starkt EVP 
först och främst måste innehålla det centrala budskapet som framförs av ditt Employer Branding arbete. 
Det centrala budskapet ska innehålla de mest väsentliga fördelarna som följer av en anställning hos 
organisationen. Detta för att säkerställa att Employer Branding-strategin speglar din EVP, så att inte 
förväntningarna skiljer sig när man väl påbörjat sin anställning. 

För att få en djupare förståelse av hur EVP fungerar så har jag valt att applicera Sengupta (et al, 2015) 
studie där det framgår att potentiella anställda framförallt värdesatte fem kategorier i en arbetsgivares 
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EVP. Dessa kategorier definierar författarna som; Image and Fundamental Values, Job Structure 
Values, Work Culture Values, Reference Values och Pride Values (Sengupta et al, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. External Employer Branding Values (Sengupta et al. 2015) 

Image and Fundamental Values definieras av Sengupta (el al, 2015) som det grundläggande 
erbjudandet som riktas mot arbetstagaren. Vilket i sin tur måste uppfylla de fundamentala kraven en 
arbetsgivare har hos organisationen. Mer konkret så definierar man dessa faktorer genom att erbjuda 
en konkurrenskraftig lön, relationen till chef/kollegor, förmågan att kunna balansera arbetet med det 
fritiden samt de associationer man har sedan tidigare till organisationen. 

Job Structure Values går att relatera till de karaktärsdrag som organisationen kan erbjuda 
arbetstagaren. Så som anställningsformer, utvecklingsmöjligheter, spännande och utmanande 
arbetsuppgifter (ibid). 

Work Culture Values är de faktorer som kan generera förtroende, lojalitet samt skapa långsiktiga 
relationer mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Konkret så definierar författaren Work Culture 
Values i den utsträckning en arbetsgivare varslar personal, uppdragslängd vid projektanställning och 
snabb tillväxt inom organisationen (ibid) 

Reference Values handlar om att den potentiella medarbetaren skall skapa sig en uppfattning om hur 
organisationen är som arbetsgivare. Som nämnts tidigare är det viktigt att aktivt jobba med 
informationsasymmetrin och att verka för transparens inom organisationen för att minska missförstånd 
och utstråla felaktiga signaler (ibid) 

Pride Values är de faktorer som kan göra den potentiella arbetstagaren överlägsen  andra anställda. 
Detta i form av speciella bonusprogram, eller en högre position internt eller externt inom 
arbetsmarknadssektorn (ibid). 

EVP kan betraktas som det erbjudande arbetsgivaren använder för att marknadsföra sig gentemot 
potentiella arbetstagare (Brown, 2012).  Om en organisations EVP är lägre än konkurrenternas så kan 
det resultera i att medarbetarna blir oengagerade och alternativt söker sig till andra arbetsgivare. 
Backhaus & Tikoo (2004) instämmer med att EVP är ett viktigt medel för att skapa attraktionskraft och 
att detta erbjudande ska marknadsföras externt mot potentiella arbetstagare samt internt för att främja 
den aktuella arbetskraften. 

  



 

 8 

3.5 Marknadsföring och HR 
Viktigt i detta sammanhang är även länken mellan HR och Marknad (Martin, Beaumont, Doig, & Pate, 
2005). Både Marknad och HR måste vara medvetna om följderna av sina handlingar och behovet av att 
anpassa sig till varandra. Arbetsgivarvarumärket påverkas av alla åtgärder och lämnar ett avtryck på̊ 
hela organisationen. Företag med låg konsumentmedvetenhet kan finna det svårare att locka till sig 
högkvalificerade medarbetare trots att det interna arbetet fungerar bra. Detta eftersom potentiella 
sökande är mindre medvetna om en som arbetsgivare. 

Detsamma gäller företag med hög konsumentmedvetenhet, det kan, om möjligt återfinna sig i en 
situation där det interna arbetet inte alls fungerar. Detta har samma negativa effekt som låg 
konsumentmedvetenhet, då allt fler värdesätter en bra och fungerande arbetsmiljö. Det understryker 
vikten av att Marknad och HR måste jobba transparant med varandra och mot ett gemensamt mål. 
(Martin, Beaumont, Doig & Pate, 2005) 

Två andra forskare inom Employer Branding, Berry och Parasuraman (1992) menar att man bör hantera 
Employer Branding på̊ ett liknande sätt som den produkt som man erbjuder, och att företaget bör 
använda marknadsföringstekniker för att utforma arbeten som möter både de anställdas och företagens 
olika behov. Att kommunicera fördelarna med anställningen på̊ en intern och extern marknad. Berry & 
Parasurman, (1992) citerar slutligen: 

”Att skapa ett starkt arbetsgivarmärke kommer att ha positiva utfall för att kommunicera dess fördelar" – 
(Berry & Parasurman, 1992) 

 

4. Metod 

I kommande del redogörs utformningen av studien. Utgångspunkten är att motivera och argumentera 
för de val som jag gjort i form av metodik och analysmetod. Kapitlet kommer till en början att redovisa 
mitt val av diskursanalys men även valet av kvalitativ metod. Fortsättningsvis så berättar jag mer om 
mina intervjuer och urvalet som gjorts. Slutligen så delar jag med mig av det analysverktyg som jag 
använde för att bearbeta datamaterialet. 

4.1 Forskningssyfte 
Det finns olika typer av forskningssyften: explorativa, deskriptiva och förklarande. Vilka av dessa man 
väljer att applicera bör styras av studiens syfte och mål. Enligt David och Sutton (2016) försöker man 
vid explorativ metod ta reda på vad som är underliggande i en speciell situation och därefter skapa en 
förståelse kring forskningsämnet, medan en deskriptiv metod beskriver och förklarar situationen samt 
kunskapsgapets vad, var, när och vem. En förklarande metod utreder relationerna mellan de fenomen 
som beskrivs i studien och förklarar orsaksbanden (ibid). 

Denna studie är skapad för att undersöka hur Employer Branding-praktiker talar om det ideala sättet 
att tillämpa formen av organisatorisk kompetensförsörjningsstrategi. Frågeställningarna är formade för 
att belysa eventuellt befintliga gap mellan teori och praktik inom området Employer Branding. Studien 
har fragment av deskriptiv karaktär, då studien förhåller sig deskriptivt till Empirin och analyserar den 
i relation till tidigare forskning. Tolkningsnivån är relativt hög då analysen av informanterna ställs mot 
rådande forskning. 
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4.3 Kvalitativ metodik 
Bryman (2011) belyser tre metodiker som kan användas vid studier, kvalitativ, kvantitativ, eller en 
kombination av dessa. En kvalitativ metodik fokuserar främst på meningen och innebörden framför data 
och statistiska samband. En kvantitativ metodik är motsatsen till en kvalitativ metodik. Med en 
kvantitativ metod så fokuserar man på numerisk mätning framför mening, där studien hanterar 
systematiskt insamlade data för att dra empiriska slutsatser från data. För denna studie har jag valt en 
kvalitativ metodik, eftersom studien syftar till att fördjupa sig inom området Employer Branding.  

4.3.1 Semistrukurerade intervjuer 
Vid genomförandet av denna studie så användes en kvalitativ datainsamlingsmetod där djupare 
förståelse har skapats via intervjuer. Datainsamling kan ske genom olika arbetssätt såsom, 
observationer, enkäter, experiment och intervjuer. För denna studie har jag använt mig av intervjuer för 
att samla data. En kvalitativ intervju kan exempelvis vara ostrukturerad, strukturerad eller semi-
strukturerad (Bryman, 2011). En ostrukturerad intervju är en öppen intervju där intervjuaren använder 
sig av lösa minnesanteckningar och lägger stor fokus på vart konversationen leder istället för att inneha 
en större samling förberedda frågor. Motsatsen till denna metod är strukturerade intervjuer. Där är 
frågorna fastställda i en intervju eller ett frågeschema. Målet här är att kontexten i samtliga intervjuer 
ska vara densamma. Semistrukturerade intervjuer är en kombination av de tidigare nämnda metoderna. 
I en semistrukturerad intervjumetod så har intervjuaren en förberedd intervjuguide och en lista över 
vilka teman som ska beröras, men den person som blir intervjuad har stor frihet att formge sina svar på 
eget sätt (ibid). I denna studie har jag utgått från en semistrukturerad intervjumetod för att besvara 
syftet, då jag önskade svar på specifika frågor och tematiseringar men även ge respondenterna en 
möjlighet för djupare beskrivning av sina svar. Med en kvalitativ metod ger det mig möjlighet att skapa 
en fördjupad förståelse kring hur intervjuobjekten arbetar med och tänker kring Employer Branding på 
sätt som inte är så hårt styrda. En kvalitativ metod ger större frihet än vad enkätfrågor gör. Informanten 
får utrymme att även uttrycka sina åsikter och tankar som går utanför det ramverk som min 
intervjuguide utgör (ibid). 

4.3.2 Intervjuguide 
I en semistrukturerad intervju fungerar en intervjuguide som riktlinjer för intervjuaren att hålla sig till. 
Frågorna ska vara konstruerade så att författaren kan erhålla information om hur den intervjuade 
upplever situationen, men även lämna utrymme för flexibla följdfrågor. En vital del vid formuleringen 
av frågeställningarna är att dessa ska täcka de områden författaren önskar undersöka (Bryman, 2011). 
Jag konstruerade en intervjuguide med utgångspunkt från syftet. Intervjufrågorna togs fram genom att 
bryta ner syftet i tre teman (bilaga 1.), Employer Branding, Arbetslivserfarenhet, Problematik/Idealbild. 
Denna metod innebär att man operationaliserar det kvalitativa forskningssyftet för att ge 
intervjufrågorna högsta kvalité och säkerställa att de besvarar syftet. Jag använde mig av ett språk som 
inte var alltför formellt, för att minimera eventuella missförstånd från informanterna och för att få ett 
bra flyt genom intervjuns gång.  

För att förbereda informanterna så gjorde jag ett utskick av de frågor som jag hade tänkt ställa. Syftet 
med detta var att säkerställa att informanterna fick möjlighet att tänka över de frågor som jag utformat 
för bästa samtalskvalitet. Eftersom jag hade en kvalitativansats så var det rimligt att anta att 
informanterna behövde lite längre tid på sig, då en del av frågorna kunde vara svåra att svara på 
spontant. Nackdelen med att lämna ut frågorna i förväg var att det fanns en risk för att svaren blev 
mekaniska och inramade. Däremot så ansåg jag att det krävdes för att säkerhetsställa kvaliteten på 
svaren men även för att effektivisera intervjuns gång då majoriteten av informanterna har ett intensivt 
schema. Därefter så bokade jag in ett telefonmöte med respektive informant för att utföra den kvalitativa 
intervjun, som spelades in och vidare transkriberades. 
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4.4 Urval 
Grunden i denna studie, förutom den teori som presenteras tidigare, är fem noga utvalda experter. Dessa 
experter är utvalda för att ge studien en djupare förståelse kring ämnet Employer Branding. Bryman 
(2011) menar att det finns två olika typer av urvalstekniker, sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Inom icke sannolikhetsurval så finns det fyra grenar. Möjlighetsurval, kvoturval, 
selektivt urval samt snöbollsurval. I denna studie kommer jag tillämpa metoden – Selektivt urval. Ett 
Selektivt urval tillämpas när man vill se till att man i ett stickprov får med samma andel olika grupper 
som ingår i populationen (ibid). 

Det selektiva urvalet tillämpades för att jag skulle få en möjlighet att välja de informanter som är bäst 
lämpad för att besvara mitt syfte. Dessa utvalda informanter bedöms av mig besitta den specifika 
kunskapen och erfarenheten som jag anser behövs för att bäst tillmötesgå det utformade syftet. För att 
säkerhetsställa att urvalet håller den önskade nivån så tillämpade jag även ett ramverk där 10 års 
arbetslivserfarenhet inom Employer Branding var ett krav. Anledningen till kravet var för att 
informanterna skulle erhålla expertkompetens inom Employer Branding och ha tillräckligt med 
arbetslivserfarenheter för att kunna föra relevanta resonemang kring förbättringar, 
utvecklingsmöjligheter och även med enkelhet kunna definiera deras syn på Employer Branding. 

4.5 Datainsamling och Bearbetning 
Denna studie har som tidigare nämnts använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade intervjuer. Syftet med den insamlade data har varit att få en djupare förståelse kring 
teorin och få en inblick i hur Employer Branding-praktiker arbetar med ämnet. Jag lade därför ett stort 
fokus på att bearbeta och analysera data som jag samlade in. Bryman (2011) ser analysen av data som 
den mest avgörande delen av en uppsats för att besvara syftet. Bryman (2011) lyfter fortsättningsvis upp 
användbarheten av transkriberade intervjuskrifter då det ger en tydlig bild av vad informanterna faktiskt 
menar. Sen tillåter det även en att redovisa exakta citat från informanterna. En nackdel är däremot att 
transkriberingar är väldigt tidskrävande vilket jag fick uppleva. Efter att transkriberingen var färdig så 
kunde jag analysera data genom att lämna kommentarer på utskriften och därefter tillämpa kodning 
samt kategorisera data i bredare kategorier.  För att analysera transkriberingen så har jag valt att utgå 
från den tematiska analysmetoden. En tematisk analys av data är enligt Bryman (2011) en metod som 
används då data struktureras under olika teman som sedan sammanfattas i ett resultat. Braun och 
Clarke (2008) menar att analysprocessen inom tematisk analys startar med att forskaren identifierar 
nyckelord, mönster och teman i den insamlade data.  

Jag inledde min analys med att öppet ringa in ord som jag ansåg vara relevanta för studien och dess 
syfte. Exempel på ord som ringades in var, medarbetaren, individen, organisationer, kommunikation, 
ledarskap osv. Genom en öppen kodning av rådata fick jag en överblick av de ord som beskrivits av 
informanterna. Fortsättningsvis så valde jag att kategorisera data i bredare kategorier, detta för att 
tillåta flexibilitet och ge en möjlighet att förändra min kodning under analysens gång. Därefter så valde 
jag att tillämpa en ny form av kodning, -axiel kodning. Axiel kodning innebär att man försöker hitta 
nyckelkategorier genom att hitta associationer mellan olika koder (Denscombe 2014). Genom att 
tillämpa Axiel kodning så fick jag ytterligare en möjlighet att samla ihop koderna i bredare 
underrubriker och identifiera nyckelkomponenter. Därefter valde jag att fokusera på dessa 
nyckelkomponenter genom en selektiv kodning för att identifiera begrepp som förklarar fenomenet 
ytterligare, och hur kategorierna relaterar till varandra.  Slutligen så bildades huvudrubriker såsom 
definitionen av Employer Branding, Employer Value Proposition, Employer Engagement, intern och 
extern kommunikation och slutligen utvecklingsområden. Alla dessa rubriker är tilldelade 
underrubriker som tillkommit genom den beskrivna kodningen. 
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4.6 Forskningsetiska principer 
Studien har tagit i beaktning en del etiska kriterier som vetenskapsrådet (2002) finner som nödvändiga 
för en forskningsstudie. Kriterierna enligt det vetenskapligarådet (2002) menar till att 
forskningsmaterialet bör hanteras konfidentiellt samt till intervjupersonernas anonymitet och frivilliga 
medverkan. Det är även betydande att informanterna delges information om studiens syfte samt 
informeras om vikten av deras samtycke, vilket innebär att en informant frivilligt kan avbryta sitt 
medverkande under intervjuns gång. Intervjuerna bör fortsättningsvis även ske på̊ de deltagandes 
villkor gällande tid och plats för att i största mån undvika att de finner situationen obekväm (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Under studiens och intervjuns gång har informanternas intresse skyddats genom konfidentiell 
hantering av insamlade data. Detta innebär att jag själv har hanterar deras uppgifter samt det inspelande 
materialet utan åtkomst från omgivningen. Deltagandet i studien har även varit av frivillig, något som 
var noga med att pointera. Skriftligt samtycke är något som kan användas för att reservera sig för 
eventuell problematik. Den här studien omfattas däremot inte av ett skriftligt samtycke då 
informanterna tillfrågade och var informerad om att de var frivilligt medverkan. Studien lockade stort 
intresse då majoriteten av informanterna själva är intresserade och drivs av ämnet som studien 
behandlar. 

Under intervjutillfällena förmedlade jag som intervjuare att det var önskvärt att spela in samtalet. Jag 
poängterade även att det enbart var jag som skulle ha tillgång till intervjun i sin helhet. Jag betonade 
också̊ att inspelningarna skulle komma att raderas när undersökningen var avslutad. Detta för att ge 
studien en rimlig tid för analys och eventuella revideringar längre fram. 

För att konkretisera det etiska ståndpunkter som jag har tagit i beaktning så utgår jag från Bryman 
(2011) etiska principer. 

Informationskrav: Samtliga intervjupersoner informerades om den aktuella undersökningens syfte. De 
fick även information om vilka moment som ingick i undersökningen.  

Samtyckeskravet: Jag informerade intervjupersonerna om att det var frivilligt och att de kunde avbryta 
när de ville. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Intervjupersonerna informerades om att deras personliga 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att obehöriga ej skulle kunna komma åt deras svar.  

Nyttjandekravet: Intervjupersonerna informerades om att deras svar enbart skulle användas för att 
besvara syftet. 

  

5. Resultat 

I denna del så presenteras mina egna tolkningar av det empiriskt insamlade materialet som jag har 
genomfört tillsammans med de fem informanterna. Informanterna kommer att benämnas med 
slupmässiga nummer som jag som författare har valt ut.  I kapitlet kommer jag enbart att lyfta fram 
mina egna tolkningar av det informanterna yttrade. Upplägget av resultatet speglar de olika teman jag 
arbetat fram i min analys. Dessa teman har sedan utgjort utgångspunkten för hur upplägget av 
resultatkapitlet formats. 
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5.1 Definitionen av Employer Branding 
Som grund till denna uppsats så var en av frågorna hur dessa informanter definierar Employer 
Branding. Där kunde jag uttyda en homogenitet, då samtliga menade att Employer Branding är en 
kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera och rekrytera nya talanger, men att det även är en 
strategi för att behålla, utveckla och avveckla medarbetare inom organisationen. Då de rådande 
medarbetarna idag fungerar som ambassadörer för att locka till sig nya talanger.  

”Employer Branding handlar om hur arbetsgivaren kommunicerar sitt erbjudande till sina medarbetare, 
nuvarande medarbetare, framtida medarbetare men även före detta medarbetare. Det är medarbetarnas 
upplevelser, och hur, när och var dom sprider dem.” (I4) 

I denna fråga rådde det inget tvivel om att det är medarbetarna som är i fokus och är Employer 
Brandings viktigaste verktyg för att nå ut med sitt budskap. 

5.1.1 Medarbetarna 
Att medarbetarna är grunden i alla Employer Branding strategier är samtliga informanter överens om. 
Det framhäver vikten av individen i organisationen och organisationens förmågor att se, bekräfta och 
utveckla dessa individer. Det framkommer även att Employer Branding handlar om att man inte enbart 
ska kommunicera ut sitt budskap till nya talanger, utan även till rådande talanger. Det är en 
dubbelriktning som varje organisation behöver ta i beaktning.  

”...förmågan att attrahera nya talanger genom rådande talanger. Hur kan du få de kollegor som redan 
jobbar i samma organisation att känna sig så betydelsefulla så att dom pratar gott om dig som företag och 
får oss att hitta hem i ny kompetens där kandidaten känner – där vill jag jobba...” (I2) 

Informanterna är således fortsatt enade när det gäller att Employer Branding ska genomsyra hela HR-
cykeln. Det vill säga, att Employer Branding handlar om att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och 
avveckla. I folkmun menar informanterna att Employer Branding stannar vid att attrahera. En av 
informanterna ställer sig kritiskt till den modell som behandlar just attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avveckla, förkortat, ARUBA3. Informanten är tveksam när det kommer till B:et som står för 
att behålla. Informanten menar att man inte kan behålla en medarbetare, utan en medarbetares 
trogenhet förtjänar man genom att utveckla och stimulera. Informanten föreslår fortsättningsvis att 
istället byta ut behålla mot att engagera och att attrahera ska infinna sig i alla tårtbitar i ARUBA. 
Attrahera i samband med Rekrytering, attrahera i samband med Utveckla, attrahera i form av att 
Behålla och attrahera i form av Avveckla. Attraktionen föder engagemang som föder nöjda medarbetare. 
Informanterna menar att ett lyckat bolag idag måste se till alla medarbetare, framtida, nuvarande och 
även före detta medarbetare. Där engagemang och attraktion är nyckeln oavsett om det är en 
kärleksrelation eller en  relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

5.1.2 Employee Branding 
Ett begrepp som upprepade gånger benämndes var Employee Branding, något som jag som författare 
inte var bekant med. Employee Branding är enligt informanterna ett begrepp som vävs in i Employer 
Branding. En av informanterna valde att förklara det på följande sätt: 

”...ett Employee Brand har ju alla oavsett om de vill det eller inte. Folk man träffar får en uppfattning om 
dig som person. Employee Brand är summan av alla medarbetare på individnivå. Om du lyfter fram dessa 
så kommer det i sin tur lyfta ditt Employer Brand – Allt startar med Employee Brand och det är där du 
som organisation kommer in för att vägleda.” (I3) 

                                                             
3 ARUBA är akronym för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. Modell är ett HR-verktyg 
för kompetensförsörjning inom organisationer. 
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För att sätta Employee Branding ytterligare i perspektiv så valde en av informanterna att dela med sig 
av en metafor som tydligt understryker vikten av att varje individ är sitt eget brand. Informanten menar 
att varken du eller jag bokar ett hotellrum utan att läsa recensionerna först. Ingen är direkt intresserad 
vad hotellet skriver på sin egna hemsida, utan du som kund är intresserad av de recensioner hotellet fått 
av tidigare besökare. Detta i sin tur är avgörande för ditt beslut. För att sätta det i perspektiv så menar 
informanten att det är dina medarbetares ord om dig som arbetsgivare som är väsentliga, om du inte tar 
hand om dina medarbetare och utvecklar samt engagerar dem så kommer de inte ta hand om ditt bolag. 

5.1.3 Vikten av autenticitet 
I linje med ovanstående rubriker så är informanterna enade om att en bra Employer Branding strategi 
enbart är framgångsrik om den är autentisk och äkta. Äkta som i riktiga historier och situationer från 
medarbetare inom organisationen. Men även äkta i form av att medarbetare känner att de kan vara sig 
själva och stå upp för företagets varumärke och värderingar. 

”Människor idag måste stå upp för det som de gör på jobbet, för just nu finns det ingen gräns mellan 
arbetslivet och privatlivet. Därför blir det helt plötsligt så mycket viktigare. Kan jag stå för det här? Hur är 
det på jobbet? Kan jag när som helst dygnet runt försvara det vi gör.” (I5) 

Medarbetare som är miljömedvetna drar sig till bolag med ett miljötänk, de vill känna igen sig i bolaget 
kunna stå upp för dess värderingar och handlingar. Likaså delar informanten med sig av ett exempel 
gällande fria helgdagar, ett koncept som bolag idag har anammat, oavsett vilken religion du tillhör så 
kan du välja vilka helgdagar du önskar vara ledig. 

”Firar du inte påsk för att du har en annan religion, näe men klart du ska jobba då och vara ledig när du 
har en helgdag som är anpassad efter din tro och religion” (I5) 

Informanten menar att bolag idag lägger allt större krav på individen och tillåter dem i större 
utsträckning att vara mer äkta och vara sig själva på jobbet.  

5.2 Employer Value Proposition 
Detta begrepp är något som ligger samtliga informanter nära om hjärtat då det utgör en del av grunden 
inom en god Employer Branding strategi. Utan ett bra EVP så kommer du ha problem med att lyckas 
attrahera rätt kompetens. Kort och gott så beskriver informanterna att ett EVP är ditt erbjudande som 
företag, varför ska en driven, passionerad person jobba för just dig och ditt bolag och inte någon 
annanstans? Fortsättningsvis så är informanterna enade om att EVP:t måste vara relevant för 
målgruppen. Att erbjuda något utan att faktiskt ha reflekterat över vad den potentiella medarbetaren 
vill ha är väldigt ineffektivt. Informanterna är fortsatt samspelta när det kommer till att ett EVP ska 
innehålla en god lön, goda förmåner, utbildning och en bra arbetsmiljö. En av informanterna sticker 
därefter ut hakan och börjar förklara om de självuttryckande fördelarna inom ett framgångsrikt EVP, 

”Den sista nivån är självuttryckande fördelar, alltså när du går in genom dörrar på ditt kontor. Alla 
människor som ser dig gå in där, vad tänker dom om dig? Det är liksom den högsta nivån. Det är dit alla 
varumärken vill komma.” (I5) 

Här beskriver informanten känslan och statusen ett visst bolag kan generera genom att du jobbar på just 
det bolaget. Det är det slutgiltiga målet för ett bolag, att enbart genom sitt varumärke och status bland 
andra organisationer kunna locka till sig den bästa kompetensen.  

5.2.1 Organisationens identitet 
Ett EVP kan även fungera som bolagets identitet. Vilka värderingar har det? Vad gör det unikt? För om 
tio anställda säger tio olika saker till tio olika människor, då har man ingen identitet menar en av 
informanterna. 
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”...EVP för mig är en samling av hur man upplever en arbetsgivare. En upplevelse som befintliga 
medarbetare och potentiella nya medarbetare måste uppleva. Hittar man hem i den identiteten, då har 
man hittat sitt EVP.” (I2) 

Här menar informanten att om man inte står för det man erbjuder och är samspelt i sitt erbjudande så 
kommer man inte kunna leva och stå upp för det man erbjuder i form av en god arbetsplatskultur eller 
värderingar. Vidare så handlar det om att visa det i handlingar och inte enbart i sminkade texter. 
Fortsättningsvis så tilldelas jag ett exempel på att bolag som idag lyckas enbart genom sina handlingar 
förmedlar budskap om utbildning, jämställdhet, hållbarhet och får en helt annan effekt än de som har 
det snyggt på papper. Ett EVP blir trovärdigt först när du lever det. 

5.3 Employer Engagement 
Begreppet Employer Engagement är enligt informanterna ännu en grundpelare för ett framgångsrikt 
Employer Branding arbete. De är överens om att engagemang föder en god företagskultur. De är även 
enade om att utan engagemang så har du inget bolag, då engagemanget, ansvarstagandet och glöden är 
det som driver oss framåt. 

”Jag skulle vilja säga att det någonstans är hjärtat i Employer Branding. Så vidare, att om du inte har 
engagemanget så har du inte ett Employer Brand överhuvudtaget.” (I1) 

Fortsättningsvis så delar en av informanterna med sig av en metafor som beskriver hur engagemang 
måste finnas i alla led inom bolaget för att man ska kunna ta sig framåt.  

”...om du har en båt på 10 personer där folk paddlar, det är två personer som paddlar längst fram, sen har 
du tre som sitter och paddlar bakåt, sen i mitten har du fem som sitter och tittar på utsikten och inte gör 
någonting, då tar du dig inte framåt.” (I3) 

Här menar informanten att det handlar om att samtliga måste vara medvetna om var organisationen 
ska, hur den ska ta sig dit, och vad resultatet kommer att innebära. Utan ett gemensamt mål och vision 
så är det svårt att ta sig framåt tillsammans. Informanten menar fortsättningsvis att problematiken som 
denna metafor synliggör är framförallt VD:ns och ekonomichefens agerande. Då de vanligtvis sitter i 
mitten och bara tittar på. Informanten menar att VD måste vara aktiv och engagerad på riktigt för att 
det ska ge goda resultat. Samtidigt är det viktigt att försöka engagera eller tillmötesgå de personer som 
paddlar längst bak. För det räcker att en person paddlar bakåt för att det ska gå långsamt framåt. 

5.3.1 Ledarskap 
En samsyn hos informanterna finns även kring ledarskapet. Det visade sig tydligt i metaforen ovan. I 
det exemplet menar informanten att VD:n har det yttersta ledarskapet. Om det är så att VD:n själv inte 
går det där extra steget så kommer ingen göra det inom bolaget. Här menar en av informanterna att 
engagemang föds igenom ledarskap, det är ledarens uppgift att engagera och motivera, lyssna och stötta 
medarbetarna till framgång. 

”Ömsesidig tillit till ledarskapet, jag måste lita på ledarskapet och ledarskapet måste lita på mig.” (I4) 

Här är det även viktigt att man känner sig stolt över sin arbetsuppgift och får den uppskattning som 
jobbet kräver. En informant drar det till sin spets genom att poängtera att det inte finns dåliga företag, 
det finns inga dåliga företagskulturer med dåliga Employer Brands. Det finns bara medarbetare som 
passar bättre eller sämre för respektive organisation. Alla hör hemma någonstans, och alla bolag passar 
någon. 
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5.3.2 Employee Engagement 
Inledningsvis i resultatet definierades Employer Branding. Där möttes jag som författare av ett 
individanpassat begrepp, Employee Branding. Detta blev även fallet när det handlade om Employer 
Engagement. Samtliga informanterna var snabba och hänvisade till att det handlade om Employee 
Engagement i större grad än vad det handlar om Employer Engagement. Givetvis menar informanterna 
att båda komponenterna är viktiga. Men att Employee Engagement föds igenom Employer Engagement. 
Men att det i slutändan är Employee Engagement som är den avgörande faktorn för hur man verkligen 
lyckas nå ut men även att det engagerade medarbetarna. 

”…engagemang är X-faktorn i allt. De som har engagerade medarbetare har flest ambassadörer, de som 
har engagerade medarbetare har lägst sjukfrånvaro, de som har engagerade medarbetare har lägst 
personalomsättning.” (I1) 

Det belyser även vikten av att inte bli bekväm och naiv när det gäller engagemang. För engagemang kan 
dö ut lika lätt som det föds. 

”...engagerad är ett tillstånd, det är reaktivt. Det är en drömkonsekvens. Engagemang är aldrig en orsak. 
Det är det här som företag i dag har problem med.” (I1) 

Sammanfattningsvis så delar en av informanterna med sig av tre delar som informanten menar bygger 
på engagemang. Ledarskap, stolthet och gemenskap. Dessa delar måste vara tydligt integrerade i 
organisationen och kommer i sin tur generera engagemang. Det är däremot viktigt att man sätter en 
strategisk plan för hur detta ska genomföras. För engagemang kan även ha en tendens att vara 
personberoende. 

”…man kanske har ett väldigt högt engagemang, en väldigt driven ägare och driven chef som är 
kulturbärare, men om den personen slutar eller om man växer, omorganisation, då är det väldigt lätt att 
tappa engagemanget. ” (I4) 

Informanten menar att det finns en riskfaktor med att ta engagemanget för givet. Därför bör man sätta 
en strategisk plan för att uppnå engagemanget och se till att det inte enbart är personberoende. 

5.4 Intern och extern kommunikation 
För att ställa informanterna på sin spets så hade jag en riktad fråga där jag ville höra deras tankar om 
intern kontra extern kommunikation när det handlar om Employer Branding. Återigen så var 
informanterna väldigt samspelta även i denna fråga. 

5.4.1 Intern kommunikation föder extern kommunikation 
Som ingressen lyder så föder intern kommunikation extern kommunikation. Det var samtliga 
informanter mycket enade om. Genom att ta hand om sina medarbetare, uppskatta dem, utveckla dem 
och erbjuda ett gott ledarskap, innebär i sin tur att de indirekt blir vandrande reklampelare. En av 
informanterna trycker lite extra på detta och menar att om du lyckas med detta så behöver du ingen 
”sminkad” annons eller karriärsida. 

” ...när man gör om vissa platsannonser och det ser fint ut med bilder och logotyper, men man visar inte 
sin egen personal. Låt de bli engagerade istället, det är ju de som babblar, då behöver du inte ens ha en 
platsannons eller en karriärsida.” (I1) 

Här menade informanten att om du tar hand om insidan så kommer det speglas utåt oavsett om det är 
en medveten strategi eller inte. Den interna kommunikationen går att likställa med hur äkta man är med 
sitt budskap. Det handlar om att våga visa de saker som bolaget kämpar lite extra med och inte enbart 
sina framgångar. En av informanterna menar på att vi inte lever i någon perfekt värld. Alla bolag har 
sina problem och utvecklingsmöjligheter 
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”...sådan resa när man pratar med kollegorna då kommer man också få reda på en del skit, och det är 
väldigt viktigt att ta med i hela bilden och inte att man bara blir ”cheesy” i sin marknadsföring och tar 
med de bra sakerna.” (I2) 

En av informanterna är däremot tydlig med att man inte ska kategorisera intern och extern 
kommunikation. Utan att det går ihop och ska fungera som ett. Här menar informanterna att det enbart 
handlar om kommunikation. Informanten menar att kommunikation är en dialog och inte information. 
För att nå ut med ditt budskap måste du föra en dialog med kandidaterna, om du gör det internt eller 
externt spelar mindre roll. Det är fortfarande kommunikation. 

”Idag är alltså kommunikation viktigare än någonsin just utifrån att man måste komma till att ha en 
dialog. Om den dialogen är intern eller extern så är det fortfarande kommunikation. För mig existerar 
inte intern kontra extern.” (I2) 

Slutmetaforen för den interna och externa kommunikationen kommer från en informant som delger 
denna strategi som en blomma. Där informanten menar att när man tar hand om det interna och alla 
mår bra internt, så kommer blomman automatiskt att veckla ut sig och visa sin fina, blomstrande sida. 

5.5 Utvecklingsområden 
Som slutfråga på intervjuerna så ställde jag en öppen fråga där varje informant fick dela med sig av vad 
de ansåg fanns för utvecklingsområden inom Employer Branding idag.  

5.5.1 Affären 
En problematik som Employer Branding möts av idag är att de beslutsfattande organen gällande 
satsningar på Employer Branding strategier inte kan se det långsiktiga värdet av att aktivt jobba med 
Employer Branding. Detta var majoriteten av informanterna överens om. Man måste våga ta ut 
svängarna och prata det ekonomiska språket som krävs för att få igenom en sådan strategiskplan som 
just Employer Branding. En av informanterna beskriver det som att man måste ha en tydlig affärsplan 
och våga gå direkt till VD med denna information. Det vill säga att man visar med siffror hur ett effektivt 
Employer Branding koncept kan gynna företaget kontra en avståndstagare från investeringen. Skapa 
värde för organisationen och genom rätt språk argumentera varför. 

5.5.2 Otidsenliga mönster 
Ännu en viktig aspekt som lyfts fram i form av utvecklingsområden är att Employer Branding har blivit 
väldigt konceptualiserat på koncernnivå. Det innebär att många har en uppfattning om att Employer 
Branding är enbart för studenter och arbetsmarknadsdagar. Inom detta område var en av informanterna 
väldigt noggrann med att påpeka att man i vanliga fall ser väldigt kort på Employer Branding. 
Informanten uppmanar samtliga att våga lyfta blicken och tänka om. När Employer Branding vid första 
anblick konkretiserades och skapades så såg arbetsmarknaden ut på ett sätt. Idag däremot så ser 
arbetsmarknaden ut på ett helt annat sätt, vilket innebär att man måste arbeta med dessa frågor på ett 
nytt och kreativt sätt. 

”...jag skulle vilja säga att utvecklingen av Employer Branding handlar väldigt mycket om just att 
utveckla, att hela tiden hitta nya lägen där man kan nå ut som en attraktiv arbetsgivare och inte fastnar i 
samma mönster.” (I2) 

5.5.3 Varumärkeskommunikation 
Fortsättningsvis är samtliga informanter väldigt tydliga med att Employer Branding är en form av 
varumärkeskommunikation och något som inte enbart tillhör HR. De menar att marknad, 
kommunikation men även affärsutvecklingen tillsammans med HR bör äga frågan tillsammans i en 
perfekt symmetri. Där man istället för att endast se business to business, förstår att det är People to 
people som är det som lockar och säljer just nu.  
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”I den bästa av världar så ska man hitta en bra synk mellan det man säljer oavsett om det är tjänster eller 
produkter och människorna som är bakom dessa tjänster. Om man hittar hem i detta så hittar man hem i 
sitt Employer Branding” (I2) 

Fortsättningsvis så är informanterna väldigt tydliga med att utöver de ovan nämnda avdelningarna så 
måste marknad och HR jobba i en perfekt harmoni gällande Employer Branding frågor. Då båda är 
ansvariga för arbetsgivarvarumärket men med två olika fokusområden. En av informanterna bekräftar 
att det finns forskning som visar att arbetsgivare med ett starkt Employer Brand även säljer mer. 

”Det finns väldigt bra, stabil, långvarig forskning som visar att arbetsgivare med ett starkt Employer 
Brand säljer mer.” (I2) 

Slutligen för att summera varumärkeskommunikationen och den transparens som måste återfinna sig 
inom samtliga avdelningar, menar en av informanterna att det inom en snar framtid kommer finnas en 
position inom ledningen som styr över marknad, kommunikation och HR. 

”...jag skulle inte bli förvånad om, inom små företag, inom en snar framtid så sitter en Employer Branding 
global director som är chef över marknad, kommunikation och HR.” (I4) 

5.5.4 Digitala kanaler 
Ytterligare en utvecklingspunkt är att arbetsmarknaden idag går mot att bli allt mer digital. Här menar 
en av informanterna att de som arbetar med Employer Branding idag måste besitta stor kompetens inom 
digitala kanaler, så som Facebook, Linkedin, Instagram, osv. Sen även ha en känsla för kommunikation 
och skapande av material till dessa sidor. 

”…den digitala delen, alltså hur man jobbar med sitt innehåll, hur man jobbar med sina digitala kanaler, 
och inte minst hur man ökar den digitala kompetensen och mognadsgraden hos chefer men även hos 
nyckelmedarbetare” (I5) 

Här menar informanten att det finns stora möjligheter för bolag att utvecklas, då generation Y just nu 
befinner sig i stor utsträckning på mediala kanaler. Om du då har rätt kompetens och kan skapa material 
som är tilltalande och lockande så kan du komma långt med ditt Employer Branding arbete. 

”...också att ha en förståelse i hur annonser fungerar, hur olika kanaler fungerar rent tekniskt och vad det 
är som fungerar som gör att man får en bra spridning på exempelvis Linkedin” (I5) 

5.5.5 Medarbetarna 
Som en av utvecklingspunkterna så lyfter alla informanterna återigen upp vikten av att ständigt jobba 
med medarbetarna och att det är just medarbetarna som är roten i organisationen. Utan att tillmötesgå 
dem och lyfta fram dem som sin viktigaste resurs så är organisationen ingenting. 

”Det är mycket man kan göra för att ta tag i insidan för att få till bättre ledarskap, tydlighet till 
transparens till vision, vad företaget gör och vart det är på väg, en öppenhet. Sen mycket fokus på 
ledarskap och gruppdynamik, lyhördhet för vad medarbetarna vill och tycker är viktigt.” (I3) 

Vi människor är sociala varelser och det tidigare begreppet Business to business dementerar samtliga 
informanter. De menar att begreppet är utdöende och att det numera handlar om People to People 

”…men att om organisationer i stor utsträckning förstår att det inte finns något som heter B 2 B längre 
eller Business to consumer längre, utan det är people to people. Med andra ord, det är inte organisationen 
som gör skillnaden att du vill jobba här eller inte. Utan det är snarare en person som gör att du känner att 
du vill jobba här.” (I2) 
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6. Analys och diskussion 

I följande del kommer jag föra en diskussion och analys kring det empiriska material som jag tagit fram. 
Jag kommer även ställa den mot forskningsgenomgång som jag har behandlat. vilket kommer ge dig 
som läsare en tydlig bild om vad som fungerar inom Employer Branding, men även hur Employer 
Branding teoretiskt och praktiskt är mest effektivt. Jag kommer även att lyfta fram de negativa 
konsekvenserna av Employer Branding för att avslutningsvis argumentera kring den metod som 
applicerades.  

6.1 Definitionen av Employer Branding 
När jag nu har fått ta del av helhetsbild kring begreppet Employer Branding har det visat sig att de 
teoretiska definitionerna inte särskiljer sig speciellt mycket från Employer Branding-praktikers syn på 
begreppet. Informanterna i detta fall menar att Employer Branding är en strategi för att rekrytera och 
attrahera nya medarbetare tillsammans med de rådande medarbetarna. Att lyckas kommunicera  
arbetsgivarens erbjudande till nya medarbetare, nuvarande medarbetare, framtida medarbetare men 
även före detta medarbetare. Backhaus och Tikoo (2004) definierar begreppet Employer Branding 
liknande, då de menar att Employer Branding är organisationens medvetna och långsiktiga strategi för 
hanteringen av uppfattningar hos både existerande och potentiella medarbetare. Fortsättningsvis så 
menar samtliga informanter att det handlar om medarbetarens upplevelse från första anblick, intervjun, 
onboarding, utveckling fram till sista dagen som anställd inom organisationen. Även detta går i linje 
med det Backhaus och Tikoo (2004) beskriver är en funktion inom Employer Branding. Författarna 
menar att de måste attrahera innan, under och efter en anställning är avslutad.  

Fortsättningsvis så kan jag utläsa att åsikterna går isär. Min uppfattning är att forskarna ser mer en 
helhetsbild av Employer Branding som en funktion för att bevara, attrahera, och rekrytera medarbetare. 
Medans informanterna går mer in på detaljer hur detta ska ske praktiskt, något som teoretikerna är mer 
sparsamma med. Vilket i till sin natur är fullt förståeligt. Några informanter menar att nyckeln till ett 
gott Employer Branding är att ständigt sätta medarbetarna i fokus, lyfta fram dem, engagera och 
involvera dem i företagets utveckling samt vision. Backhaus och Tikoo (2004) menar att begreppet i sin 
helhet bygger på ett antagande att de nuvarande eller potentiella medarbetarna tillför ett värde till 
företaget, där företaget utvecklas genom att investera i dem. Något som kan tolkas som att involvera sin 
medarbetare, men här framgår det ej med samma tydlighet.  

Att det är just individen som står i fokus var något som jag fick uppleva i samtliga av mina intervjuer. 
Det visade sig tydligt när en av informanterna började berätta om begreppet Employee Branding och 
hur en organisation genom Employee Branding kan bygga ett Employer Branding. Detta var ett 
antagande som jag ej var beredd på när det kommer till Employer Branding. Här menade informanten 
att det är just Employee Branding som är nyckelspelaren för att lyckas nå ut med budskapet. Vilket knyts 
ihop med en bra företagskultur, utvecklingsmöjlighet och ett gott ledarskap. Employee Branding bygger 
på att du som arbetsgivare stärker och bekräftar dina anställda så pass att de i sin tur delar med sig av 
sina positiva upplevelser till omvärlden. Backhaus och Tikoo (2004) menar att Employee Branding har 
en intern men även en extern del. Där arbetsgivare värdesätter det som finns inom företaget. Det handlar 
om att medarbetaren ska känna samhörighet och kunna identifiera sig med organisationen, kulturellt- 
men även värdegrundmässigt. Däremot så är inte teoretikerna lika tydliga med att det är Employee 
Branding som bygger ditt Employer Brand. Det framgår inte att just Employee Branding är nyckeln på 
samma sätt som det gör när informanterna berättar om begreppet. För att tolka detta och göra det än 
mer tydligt så väljer jag att applicera en av informanternas metafor men med min egen fortsatta 
tolkning. Om du tar hand om och ser till att alla mår bra internt, så kommer blomman automatisk att 
veckla ut sig och visa sin fina, blomstrande sida. Detta kommer leda till att just din blomma framhäver 
sig mest av alla blommor på ängen. Vilket slutligen kommer innebära att just din blomma lockar till sig 
de bästa bina som i sin tur för ditt budskap vidare.  
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6.2 Intern och extern kommunikation 
Employer Branding definieras som intern och extern kommunikation av Backhaus och Tikoo (2004). 
De menar att den externa delen sprider information och det budskap som företaget vill sända ut till 
omvärlden, vilket innebär att omvärlden får en bild av hur arbetsgivaren är gentemot sina anställda. 
Medan den interna delen fokuserar på kulturen och företagets värdegrund. Detta är något som till viss 
del går i linje med en del av informanternas yttrande. Varför jag säger till viss del beror på att en av 
informanterna menade att det ej finns något internt kontra externt. Här menade informanten att allt är 
kommunikation. Sen om du väljer att kategorisera det internt eller externt har mindre betydelse. Här 
menar alltså informanten att det handlar om dialog, medan teoretikerna menar att det gäller att sprida 
information. 

För att förtydliga vad den faktiska innebörden av dialog och information är så använde jag mig av 
nationalencyklopedin. NE menar att information är när någon får kännedom om någonting eller blir 
informerad. Medan dialog definieras som ett samtal mellan två eller flera personer. 

Att informera potentiella kandidater kan man göra via en hemsida, annons eller snygg karriärsida, vilket 
till viss mån ger kandidaten en känsla av organisationen, men det kan även generera en sminkad fasad. 
Men om du för en dialog med kandidaten genom att återspegla hur det faktiskt är att jobba på just din 
arbetsplats så anser jag ändå att du når fram på ett bredare sätt till kandidaten och får en genuin känsla 
av hur det är att jobba inom organisationen. 

6.3 Hur använder man EVP? 
Employer Value Proposition är ett begrepp som är väldigt konkret och visar upp vad din organisation 
har att erbjuda kandidaterna. Här är teoretikerna och informanterna samspelta. Då de menar att EVP 
är det som du erbjuder som företag. Men erbjudandet kan ta sig uttryck i olika underkategorier. Så som 
lön, förmåner, utbildning, företagskultur, känsla av självuppfyllelse och status. Det var väldigt intressant 
när jag pratade med informanterna om vad deras tolkning av EVP var. För i min forskning genomgång 
så kategoriserade Sengupta (et al, 2015) olika funktioner inom EVP. Dessa var relativt svårtolkade och 
jag hade problem att sätta detta i perspektiv. Men efter att jag tagit del av informanternas beskrivning 
av EVP föll pusselbitarna på plats. 

Först och främst så menar informanterna och Sengupta (el al, 2015) att du måste ge kandidaten ett 
image and fundamental Value. Här menar båda att denna del styrks av lön, förmåner och förmågan att 
hitta en bra balans med privatlivet och jobbet.  

Job Structure Values menar Sengupta (et al, 2015) handlar om de utvecklingsmöjligheter och 
arbetsuppgifter som du som medarbetare tilldelas. Även här menar informanterna att det är viktigt att 
man som organisation ser till varje individ och genom deras uppgifter genererar en stolthet, och påvisa 
att det arbete individen gör varje dag visar skillnad för organisationen.  

Fortsättningsvis pratar Sengupta (et al, 2015) om Work Culture Values. Här menar författaren att det 
handlar om att bygga relationer med de anställda och skapa förtroende samt lojalitet. Även här kan jag 
se en korrelation med det som informanterna delade med sig av. De menade att det är viktigt att varje 
medarbetare är medveten om varför de jobbar för organisationen och att de kan stå för det som företaget 
erbjuder i form av en god arbetsplatskultur och värderingar. Det går hand i hand med nästa begrepp 
som är Reference Values. Reference value handlar enligt Sengupta (et al, 2015) om att potentiella 
medarbetare skall skapa sig en uppfattning om organisationen. Här menar informanterna att det är 
viktigt att alla organisationens medarbetare är trygga med vart bolaget är på väg. För om tio anställda 
säger tio olika saker till tio olika människor, då har man ingen identitet.  

Slutligen handlar EVP om Pride Value. Denna del tycker jag var den absolut intressantaste, då jag till en 
början inte riktigt förstod vad Sengupta menade. Men efter att ha samtalat med en av informanterna så 
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förstod jag att det handlade om stoltheten över sitt bolag men även att vissa bolag kan generera den 
stoltheten genom att besitta en hög arbetsmarknadsstatus. En av informanterna valde att beskriva Pride 
Value på följande sätt. När du som anställd går igenom dörrarna på exempelvis Googles högkvarter i 
Kalifornien, vilken känsla får du då, men framförallt vad tänker omgivningen om dig då? När ett bolag 
har nått upp till denna nivå så behöver du inte erbjuda speciellt mycket i form av lön och förmåner till 
en början. Kandidater har en tendens att dra sig till framstående bolag oavsett. 

EVP handlar om hur du som organisation kan bygga din identitet och förmedla det vidare till potentiella 
kandidater men även nuvarande. Något som jag fortsättningsvis tyckte var intressant var att jag 
tilldelades ett exempel på ett bolag som inte har ett EVP. Utan enbart genom sina handlingar och aktiva 
har skapat ett EVP. För vad samtliga informanter var överens om var att ett EVP kan vara snyggt och 
väldigt bra. Men om du som bolag ej lever efter dina egna erbjudanden så kommer du inte att lyckas. 
Det leder oss in på nästa ämne, nämligen vikten av autenticitet.  

6.4 Vikten av autenticitet 
Genom mina försök att fördjupa mig i begreppet Employer Branding så framgick det inte med tydlighet 
att det är just äkthet som är bland de viktigaste faktorerna när man praktiserar Employer Branding. 
Vikten av autenticitet var en av de första komponenterna som jag möttes av i mina intervjuer med 
informanterna. Alla predikade öppet och brett om vikten av att vara äkta och transparent i alla leden. 
Här menade informanterna att man måste förmedla historier och spegla medarbetarna bakom 
varumärket. Men även låta medarbetarna vara sig själva i en större utsträckning än tidigare, då linjen 
mellan jobb och privatliv har suddats ut. I inledningen så lyfter jag den problematik som 
arbetsmarknaden står inför med generation Y. Generation Y är mer beroende av bekräftelse och 
värderingar snarare än lön och auktoritet (Armour, 2005). Med den utgångspunkten tyckte jag det var 
extra intressant att ta del av hur informanterna stod bakom att dagens arbetsmarknad verkligen präglas 
av att du ska få vara dig själv. Backhaus och Tikoo (2004) lyfter fram att man måste signalera ett budskap 
till potentiella medarbetare. Men de går inte in djupare på vad som faktiskt måste signaleras. Däremot 
så menar de att budskapet som arbetsgivare måste generera ska skapa intresse för organisationen. 
Resultatet av informanternas syn och Backhaus och Tikoo blir ganska tydligt här. Som organisation 
måste du förmedla ett äkta och genuint budskap för att attrahera kandidater. Sen är de viktigt att varje 
bransch hittar sitt sätt att förmedla budskapet på. Med örat mot rälsen kommer du långt. 

6.5 Idealbilden av Employer Branding 
Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa mig inom ämnet Employer Branding men även ett 
försöka till att kanalisera hur man praktiskt ser på Employer Branding i kontrast till grundläggande 
forskning. För att göra detta så tydligt som möjligt så har jag valt att lyfta de mest framstående 
kategorierna som har genomsyrat studien och som i sin tur blir en form av idealbild på hur man som 
organisation kan arbeta med Employer Branding. 

1. Individen 
En gemensam nämnare som jag kan urskilja genom min analys av forskningen men även Employer 
Branding-praktikerna är att allt i grund och botten handlar om individen i bolaget. Om du som 
organisation eller chef ser till dina medarbetare, coachar, uppskattar, utvecklar, bekräftar, och lyssnar 
på vad de har att säga så kommer de i sin tur att uppskatta dig och generera värde till organisationen i 
form av ekonomisk tillväxt och engagemang. Här menar även Backhaus och Tikoo (2004, s. 504–505) 
att det handlar om att medarbetaren ska känna samhörighet och kunna identifiera sig med 
organisationen kulturellt men även gällande värdegrund. Detta genererar i sin tur lojalitet hos 
medarbetarna gentemot organisationen och leder till ökad produktivitet och trivsel. 
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2. Inlyssnande 
Vad är det kandidaterna vill ha ut av en arbetsgivare? Är det verklige kärnvärderna? Genom att 
tillmötesgå potentiella kandidater och lyssna på vad det är som driver dem, kan du forma ditt EVP och 
din Employer Branding strategi efter det. Två forskare inom Employer Branding, Berry och 
Parasuraman (1992) styrker detta och menar att man bör hantera Employer Branding på̊ ett liknande 
sätt som den produkt som man erbjuder, och att företaget bör använda marknadsföringstekniker för att 
utforma arbeten som möter både de anställdas och företagens olika behov. 

3. Autentiskt 
I en digital värld där man inte längre kan gömma sig bakom något, så gäller det att organisationer är 
äkta från början till slut. Om man inte lyckas med att vara äkta och står för det man säger så kommer 
det att ifrågasättas, spridas och få negativa konsekvenser internt men även externt. Idag handlar det om 
att stå upp för det man tror på och vara äkta i allt det man gör, i alla led. Tillexempel om organisationen 
är miljömedveten så måste det synas internt inom bolaget i form av avfallsstationer och reducering av 
plast hantering, men även externt där du hjälper omvärlden genom att producera mer lokalt eller inte 
investerar i miljöförstörande produkter. Detta styrker Prament (et al. 2017, s. 10–12). Då de menar att 
den nya teknologin (internet och IT) har bidragit till att transparensen i organisationer ökat. Vilket i sin 
tur betyder att nya, gamla eller nuvarande medarbetare snabbare och enklare kan förmedla sina 
personliga åsikter om företaget till sin omvärld. Därför gäller det att vara äkta i allt man gör. 

4. Engagemang 
Inget av det ovannämnda är möjligt om inte ett gott engagemang finns hos individen och arbetsgivaren. 
Här är det väldigt tydligt att engagemang föds genom att involvera och vara transparent med sina mål 
och visioner. Det gäller att inkludera och hela tiden att kommunicera med sina medarbetare. 
Tillsammans ska organisationen nå sina mål, och tillsammans ska varje medarbetare göra skillnad. 
Detta går även i linje med det forskarna Kennedy & Daim (2010). Det menar att känslan av engagemang 
påverkar de anställdas vilja att stanna och jobba för sin arbetsgivare. Arbetsgivare med engagerade 
medarbetare lyckas i större utsträckning med att behålla värdefulla kompetenser. 

5. Affären 
Employer Branding är en organisatorisk strategi som täcker hela organisationen. Därför är det viktigt 
att argumentera på ett sätt som tilltalar ledningen. Det gör man bäst genom att se Employer Branding 
som en business-strategi där humankapitalet är i fokus. Genom att inte våga investera i människorna 
bakom varumärket kommer du inte lyckas bygga upp en vinstdrivande organisation.  

6.6 Problematiken inom Employer Branding 
Summan av Employer Branding har visat sig väldigt tydlig när det kommer till att det handlar om 
medarbetarna och individen i organisationen. Du ska alltid utgå från dina medarbetare och ständigt 
sätta deras intressen och tankar i perspektiv. I samma veva som du ska lyfta fram dina medarbetare ska 
du även leda dem och se till att de håller sig till de arbetsuppgifter de tilldelats och levererar ett fortsatt 
bra arbete. Här kan jag tycka att en individanpassad Employer Branding-strategi lägger väldigt mycket 
på individen. Det hela landar i att individen ska fungera som en reklampelare men även fungera som en 
arbetstagare. Här kan jag se en riskfaktor i att organisationer lägger för stort ansvar på att individerna 
ska prestera och leverera. Medarbetarna blir indirekt som ett verktyg för att attrahera ny kompetens. 
Verktyg enligt NE är ett redskap för bearbetning av material. Om man ser det utifrån det perspektivet 
så blir det hela problematiskt. Utgångspunkten i Employer Branding är som nämnts tidigare att locka 
medarbetare  genom rådande medarbetare. Som organisation försöker man locka till sig de mest 
engagerade individerna för att locka till sig ny medarbetare. Vad som omedvetet kan bli en problematik 
är att samtliga ambassadörer kanske redan befinner sig i en pressad situation arbetsmässigt, men trots 
den medvetenheten finns en önskan att fortsätta visa framfötterna inom organisationen. 
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Inledningsvis lyfte jag fram generation Y. För att återkoppla till det Armour (2005) menar. Generation 
Y har idag större krav på sig när det kommer till arbetslivet. Krav från sig själv men även en allt mer 
krävande omgivning. Om man antar detta perspektiv så kan en viss problematik uppstå. 

6.6.1. Talanger 
Ytterligare ett problem som jag kan se med Employer Branding är att begreppet idag förutsätter 
”talanger”. Det medför en risk att Employer Branding kanske inte går att applicera på alla delar av 
arbetsmarknaden. Det finns fortfarande relativt stora grupper på arbetsmarknaden med enkla 
okvalificerade arbetsuppgifter och utrymmet för dessa medarbetare att utveckla sina talanger är helt 
enkelt små. För att talanger ska kunna utvecklas krävs en viss grad av handlingsutrymme, frihet och 
möjlighet att utvecklas. Inom vissa branscher finns knappast de förutsättningarna. Ändå talar man 
gärna om Employer Branding även i dessa branscher, vilket riskerar att urvattna Employer Branding 
som begrepp. Detta styrks genom en artikel om hur man attraherar talanger generellt (Amendo, 2019). 
Här menar man att man måste lyfta  framgångshistorier, erbjuda nya utmaningar och inneha en tydlig 
karriärtrappa samt sätta mål för framtida utveckling. Något som jag kan anse blir en problematik i yrken 
som är begränsade. 

6.6.1.1 Vad innebär det att vara en Talang? 
Employer Branding innefattar talanger, men vad menas egentligen med att vara en talang. Enligt NE så 
är talang en medfödd lätthet att tillägna sig vissa färdigheter. Vidare så säger NE att talang enkelt kan 
appliceras på idrottsliga eller konstnärliga områden. Däremot så framgår det inte med tydlighet hur man 
bäst lär sig, eller vad det är som avgör om man har talang eller inte.  

Jag tror däremot att alla har talang. Det gäller helt enkelt att se till sin egen förmåga, våga utvecklas och 
jobba för att nå sin fulla potential. I organisationer där talang är en viktig del så måste man först 
identifiera vad det är för dem och utgå därifrån. Jag tror att det handlar om att vara på rätt plats utifrån 
sina individuella förutsättningar. En talang är inte en talang i alla organisationer. Detta går 
fortsättningsvis i linje med en av informanternas åsikt. Informanten menar att det inte finns några 
dåliga företag med dåliga Employer Brands. Det finns bara medarbetare som passar bättre eller sämre 
för respektive organisation. Alla hör hemma någonstans, och alla bolag passar någon. Detta styrker min 
hypotes och ifrågasätter det generella begreppet talang, vilket ju också används som ett samlingsbegrepp 
för att attrahera kandidater på arbetsmarknaden.  

Ytterligare en reflektion är att Employer Branding och dess talanger vanligtvis syftar till 20–30 åringar. 
Kan inte en 40 åring vara en talang och få medverka i ett talangutvecklingsprogram? Jag tror att 
organisationer idag måste utgå från att alla dess medarbetare har talang. Oavsett vilken ålder eller vilka 
egenskaper medarbetarna har, så måste individen ses som utvecklingsbar med olika möjligheter och 
potential. Det är då organisationens uppgift att ge rätt verktyg och låta utvecklingen ske. 

6.7 Metoddiskussion 
Genom att genomföra kvalitativa intervjuer så medför det alltid en risk för att objektiviteten suddas ut. 
Men för att öka trovärdigheten har jag valt att utgå från två olika kriterier, validitet och reliabilitet. För 
att öka reliabiliteten så har samtliga intervjuer spelats in för att sedan transkriberas. Detta med syfte att 
metoden inte har påverkats av slumpmässig påverkan. Fortsättningsvis så ville jag öka reliabiliteten 
genom att utforma en intervjuguide som var lätt att förstå och inte vinkla frågor mot mina förutfattade 
meningar. Sen har jag noga gjort ett urval av intervjupersoner med hög kunskap inom området för att 
säkerställa att syftet besvarats. Problematiken med en kvalitativ forskningsmetod är att sociala 
situationer och dess miljöer kan förändras, därför är det exakta återskapandet svårt och reliabiliteten 
kan tolkas som mindre trovärdig. Eftersom denna studie har ett begränsat urval, skapas en brist på 
generalisering och komplicerar möjligheten att jämföra resultatet mot andra studier. Dock så belyser 
studien hur dessa intervjupersoner arbetar med Employer Branding och vad de anser är viktigt. Vilket 
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gör att resultatet kan användas av organisationerna i deras framtida Employer Branding arbete. Detta 
gör att studien får ett stort mervärde för framtida parter. 

Det finns restriktioner där en informant kan påverkas positivt, men även negativt. Detta kan göra sig 
synligt genom att informanten kan känna sig stressad eller pressad. För att motverka detta så lät jag 
informanterna själva boka in en tid, där jag var tydlig med att det skulle finnas andrum för en eventuellt 
längre intervju. Likaså försökte jag se till att informanten befann sig i en trygg miljö. Den trygga miljön 
definierade jag som en plats där informanten kunde svara på frågorna och känna sig säker på att inga 
obehöriga lyssnade. Samt att informanten kände sig hemma i omgivningen. I detta fall skedde dock 
intervjuerna över telefon där informanterna själva fick välja miljö. 

I det stora hela så anser jag att jag har tagit i beaktning den problematik som kan uppstå samt 
argumenterat för hur jag har försökt att motverka detta. Utifrån det så anser jag att denna studie är 
trovärdig, välarbetad och har den validitet och reliabilitet som efterfrågas. 

6.8 Slutord 
Denna studie har tagit begreppet Employer Branding till en mer praktisk innebörd och samtidigt 
konkretiserat de faktorer som en arbetsgivare kan applicera för att bli framgångsrik inom området. Den 
har även lyft fram den problematik som arbetsmarknaden står inför och varför organisationer bör satsa 
på Employer Branding i större utsträckning än vad man gör idag. Genom studien har jag försökt att 
förenkla ett komplext begrepp till något greppbart och utvecklande. Som slutord så väljer jag att citera 
en av informanterna som delade med sig av en metafor när intervjun var avslutad. Metaforen summerar 
kontentan av Employer Branding på ett spektakulärt men även humoristiskt sätt. 

”Employer Branding är som en förförisk dans, du kan inte gå på kyssen direkt, då får du en smäll! Först 
måste du visa att du kan dansa och är en genuin person. I den bästa av världar vågar du på dig en 
kindpuss. För att sedan fortsätta förförandet tills du slutligen ger kyssen ett nytt försök” 
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Bilaga. 1 

Tematiseringen av intervjuguiden. 

 

Bilaga .2 

INTERVJUGUIDE  

Bilaga 1 
Intervjuguide – Semistrukturerad intervju. 

Inledning  

Berätta om uppsatsen och vad den handlar om. Berätta att de kan avbryta när som helst 
och att de kommer förbli anonyma. Meddela informanterna att vi spelar in intervjun men 
att resultaten endast kommer att användas till forskningsändamål.  

• Vi hanterar alla uppgifter konfidentiellt, alla respondenter kommer att 
anonymiseras och personuppgifter kommer att skyddas. 

• Intervjun tar ca 30–40 minuter.  
• Frivillig medverkan.  
• Respondenten behöver inte besvara alla frågor och kan när som helst välja att 

avbryta intervjun.  
• Berätta att vi kommer att spela in intervju.  
• Presentera området vi studerar för respondenten.  
• Uppgifterna vi samlar in ska användas till vår C-uppsats som kommer att 

publiceras.  

1. Bakgrund 

• Hur gammal är du?  
• Vilket kön identifierar du dig med?  
• Utbildningsbakgrund?  
• Vilken befattning har du?  
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• Hur länge har du arbetat med Employer Branding?  

2. Arbetslivserfarenhet  

• Du nämnde att du hade jobbat xx antal år med EB, vad fick dig intresserad av 
employer branding? 

• Hur arbetar du med employer branding idag? 
…om konsult, hur lämnar du över det uppstartade arbetet? Varför, 

• Vad driver dig i ditt vardagliga arbete med EB? 
• Hur har du utvecklats inom området EB? Vad har du tagit med dig? 
• Vilka motgångar har du mött i arbetet med EB? 
• Vilka framgångar har du mött i arbete med EB? 

3. Employer branding (EB):  

• Vad är Employer Branding för dig?  
• Vilka erfarenheter ligger bakom din bild av EB? 
• En del forskare beskriver EB som två olika delar, extern och intern, hur ser du på det? 

Varför/varför inte? Utveckla! 

Ett annat integrerat begrepp i EB är Employer Value Proposition. 

• Vad är EVP för dig? 

Employer Engagemang. 

• Vad är Employer Engagemang? 

4. Idealbilden 

• Vilka utvecklingsområden finns det inom Employer branding i sin helhet?  

5. Avslutning 

Tack för din tid. 

 


