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Sammanfattning 
Konkurrensen om talangfull och skicklig personal har hårdnat i framförallt 
kunskapsintensiva branscher där de anställda ses som företagens viktigaste tillgång. Den 
ökade konkurrensen om arbetskraft har lett till att företagen måste fokusera betydligt 
hårdare på att inte bara rekrytera talangfull och skicklig personal, utan även få dem att vilja 
stanna kvar och arbeta inom organisationen. En strategi som växt fram det senaste 
decenniet är employer branding, vilket är ett verktyg företag kan och bör arbeta med för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland nuvarande och potentiell personal. Företag 
kan uppnå målet med att bli en attraktiv arbetsgivare genom att vara framgångsrika i arbetet 
med att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke.  
 
I den här studien undersöker vi hur revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. Det huvudsakliga syftet med studien är att skapa en 
ökad förståelse för processen employer branding. Detta gör vi genom att identifiera hur 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke uppfattas av anställda på olika 
nivåer inom företaget, genom att se hur de vill uppfattas som arbetsgivare och hur de 
förmedlar den bilden till arbetsmarknaden. Eftersom vårt syfte är att öka vår förståelse 
antar vi ett hermeneutiskt synsätt och ett deduktivt angreppssätt. Utifrån det använder vi 
oss av en kvalitativ ansats där intervjuer genomförs i syfte att få del av uppfattningar från 
medarbetare på olika positioner i Öhrlings PricewaterhouseCoopers om hur arbetet går till 
och hur arbetsgivarvarumärket uppfattas internt.  
 
Vår studie baseras på forskning kring hur ett företag kan förstå, positionera, kommunicera 
samt sköta om och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke. De teorier vi presenterar kommer 
från traditionell forskning om varumärken och kunskapsbildningar om hur företag kan 
stärka sina arbetsgivarvarumärken. Den empiriska datainsamlingen sker till största del 
genom semistrukturerade intervjuer med fem anställda på olika nivåer inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers organisation varav fyra på företagets kontor i Umeå. Därefter 
kopplas det insamlade datamaterialet ihop med teorin i en analys för att få en djupare 
förståelse för arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärke.  
 
Vi drar slutsatserna att Öhrlings PricewaterhouseCoopers försöker arbeta aktivt för att 
förstå hur deras arbetsgivarvarumärke uppfattas av de anställda genom interna 
personalundersökningar. De vill förmedla en bild till arbetsmarknaden som stämmer 
överens med den bild som finns internt bland de anställda, vilket är att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är ett tryggt företag fyllt med utmaningar. Vi konstaterar att 
informationen kring personalundersökningarnas betydelse och företagets visioner är 
bristfällig från företagets sida till de anställda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i 
Umeå. Slutligen konstaterar vi även att ”hemligheten” bakom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers starka arbetsgivarvarumärke härleds till de utvecklingsmöjligheter 
som finns i företaget, att de är ett stort och framgångsrikt företag samt att de har talangfull 
och skicklig personal som sprider ett gott rykte om företaget. 
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1. Inledning 
I det första avsnittet ger vi en bakgrund till det ämnesområde som behandlas i uppsatsen. Bakgrunden 
mynnar ut i en problemformulering som sedan leder oss till studiens syfte.  

1.1 Problembakgrund 
Förekomsten av tjänsteföretag har sedan mitten av 1980-talet ökat kraftigt. Vissa av 
tjänsteföretagen erbjuder mestadels kunskap som sin produkt till sina kunder. Dessa 
företag karaktäriseras av att de anställda är den viktigaste tillgången. Det kan exempelvis 
handla om specialiserad rådgivning där företagen levererar kunskap till kunderna genom 
talangfull och skicklig personal. De företag som erbjuder kunskap som sin huvudsakliga 
produkt benämns som kunskapsintensiva företag. (Chadwick, Glasson och Smith 2008) 
Det är ingen nyhet att personalens kompetens är en viktig del i ett framgångsrikt företag. 
Knox och Freeman (2006) och Mosley (2007) hävdar att de anställdas betydelse har blivit 
avgörande för att särskilja ett företags tjänster från konkurrenterna och skapa 
konkurrensfördelar på marknaden. Knox och Freeman (2006) beskriver också att 
marknadsföringens roll i sökandet efter talangfull och skicklig personal kommer att öka i 
betydelse för kunskapsintensiva företag. De menar att marknadsföring kan underlätta för 
tjänsteföretag, som återfinns på konkurrensutsatta arbetsmarknader, att attrahera och 
behålla talangfull och skicklig personal genom att på ett positivt sätt sticka ut som 
arbetsgivare.  
 
Ewing et al. (2002) menar att det är minst lika viktigt för kunskapsintensiva företag att vara 
en attraktiv arbetsgivare i ögonen på nuvarande och potentiell personal som att värva 
kunder, vilket de tror kommer leda till att företag i framtiden får uppleva en ännu hårdare 
konkurrens om talangfull och skicklig personal än om kunder. Att beskriva jakten på 
talangfull och skicklig personal i termer av krig mellan företag har varit vanligt 
förekommande (Chambers et al. 1998; Johnson 2000; Michaels, Handfield-Jones och 
Axelrod 2001). Sutherland, Torricelli och Karg (2002) beskriver att konkurrensen om 
talangfull och skicklig personal har lett till att arbetsgivare behöver koncentrera sig på att 
dels rekrytera dessa, men också behålla dem inom organisationen. Vidare beskriver de att 
när företag växer hamnar de i ett dilemma där de utbildar sin personal som blir attraktiv för 
konkurrenter, däremot om de väljer att inte utbilda sin personal riskerar de att förlora den i 
och med att de inte erbjuder någon karriärutveckling. För att åstadkomma ett gott rykte 
externt är det enligt Dortok (2006) en grundförutsättning att företaget lyckas skapa ett gott 
rykte internt. Att skapa ett gott internt rykte kan göras genom internt varumärkesbyggande 
vilket innebär att företaget aktivt arbetar med att sprida visioner och värderingar i 
organisationen för att i slutändan skapa engagemang och lojalitet hos de anställda (Mosley 
2007; Punjaisri och Wilson 2007). 
 
De företag som lyckas etablera sig som populära och slagkraftiga arbetsgivare brukar kallas 
för ideala arbetsgivare. Copeland (2000) menar att ideala arbetsgivare ofta utmärks av att 
vara de företag som ”utklassar” sina konkurrenter när det kommer till att attrahera och 
behålla personal. Genom att vara en ideal arbetsgivare stiger möjligheterna till att rekrytera 
talangfull och skicklig personal samt att behålla dem inom organisationen (Herman och 
Gioia 2000; Sutherland, Torricelli och Karg 2002). En strategi som det senaste decenniet 
blivit allt mer populär bland företag som vill vara en ideal arbetsgivare är employer branding 
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vilket brukar beskrivas som ett verktyg för att attrahera och behålla skicklig personal genom 
marknadsföring av företagets employer brand. (Ambler och Barrow 1996; Ewing et al. 2002; 
Knox och Freeman 2006; Mosley 2007; Sutherland, Torricelli och Karg 2002). The 
employer brand, eller som översatt på svenska betyder arbetsgivarvarumärke, är ett begrepp 
som myntades för första gången av Ambler och Barrow (1996). De menar att 
arbetsgivarvarumärket vänder sig till ett företags potentiella och nuvarande anställda till 
skillnad från traditionella produktvarumärken som vänder sig till konsumenter. För att 
forma ett företags arbetsgivarvarumärke behöver företaget förstå sin organisations identitet 
och kultur, vilket leder till att företaget skapar en förståelse för de anställdas tankar och 
behov (Barrow och Mosley 2005, s.93-94; Ind 2004, s.98; Wheeler et al. 2006). Ambler och 
Barrow (1996) menar att arbetsgivarvarumärkets användning kommer bäst till nytta i 
kunskapsintensiva företag tack vare att personalen är den viktigaste tillgången i den typen 
av organisationer.  
 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke är särskilt intressant i kunskapsintensiva branscher där det 
råder arbetskraftsbrist, eftersom det är i dessa branscher företag behöver utmärka sig 
gentemot den arbetskraft som finns att tillgå. Revisionsföretag befinner sig i dagsläget i en 
sådan bransch. Andersson et al. (2008, s.58) skriver i en rapport för Arbetsförmedlingen att 
revisionsföretag det senaste året har haft svårigheter att rekrytera revisorer till följd av den 
brist av revisorer som funnits. Halling (2007) skriver i revisorernas branschtidning Balans 
att det för tillfället råder hård konkurrens bland revisionsbyråerna runt om i landet om 
nyutexaminerade studenter. Trots att revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige ska 
avskaffas väntas inte mängden arbete med revisions- och redovisningstjänster att minska. I 
en artikel av Precht (2008) i samma tidsskrift kommenterade Dan Brännström, 
generalsekreterare i organisationen för revisions- och redovisningsbranschen FAR SRS, att 
revisionsbyråerna inte kommer att förlora klienter på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten eftersom de flesta företagen fortfarande kommer att vilja kvalitetssäkra sin 
redovisning. Däremot tror han att antalet revisorer kommer att minska medan antalet 
redovisningskonsulter kommer att öka.  
 
Enligt FöretagsBarometern, en årligt återkommande studie gjord av Universum (2007), är 
revisionsföretag populära som arbetsgivare bland ekonomstudenter i Sverige. Bland de tio 
mest ideala arbetsgivarna återfinns tre stora revisionsbyråer: Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young och KPMG. Av dessa tre revisionsbyråer ses 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers som den mest ideala arbetsgivaren. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är världens och Sveriges marknadsledande revisionsbyrå. 
Eftersom Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en välkänd revisionsbyrå är det viktigt att 
de skapar och behåller ett positivt arbetsgivarvarumärke för att behålla sin position som 
den mest ideala arbetsgivaren bland ekonomstudenter. Ovanstående bakgrund beskriver 
konkurrensen om skicklig personal och hur viktigt det är för företag att skapa ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke.  

1.2 Problemformulering 
Den problemformulering vi vill svara på i vår studie är: 

Hur arbetar Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke? 
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1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för processen employer branding genom 
att identifiera hur Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke uppfattas av 
anställda på olika positioner inom företaget. Vidare vill vi se hur företaget vill uppfattas 
som arbetsgivare samt hur de förmedlar denna bild till arbetsmarknaden. 
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2. Utgångspunkter 
I det här kapitlet beskriver vi de teoretiska utgångspunkter vi haft i vår studie. Utgångspunkterna 
behandlar hur och varför vi valt ämnet till uppsatsen samt hur vårt problem har angripits. Vi för även en 
diskussion kring den tidigare forskning vi baserar vår studie på.  

2.1 Ämnesval och förförståelse 
Med den något vaga avgränsningen marknadsföring började vi vårt tankearbete kring val av 
ämnesområde. Vi fastnade till slut i diskussioner om betydelsen för kunskapsintensiva 
företag och organisationer att vara attraktiva på arbetsmarknaden för att säkra en långsiktig 
tillgång av skickliga medarbetare. Detta är något vi upplever kommer att öka i betydelse för 
att företag i framförallt kunskapsintensiva branscher ska överleva och vara framgångsrika i 
framtiden. I en undersökning från 2007 uppgav till exempel cirka en tredjedel av företagen i 
den privata tjänstesektorn att de upplevt problem vid rekrytering på grund av brist på 
arbetskraft under det senaste halvåret, en siffra som ökat med fem procent från året innan 
(Andersson et al. 2007, s.80).  
 
Begreppet arbetsgivarvarumärke var helt främmande för oss innan studiens början. Vi kom 
i kontakt med begreppet först när vår handledare nämnde det för oss i samband med ett 
handledningsmöte. Efter att vi satt oss in i ämnet märkte vi att vi nog hade en viss 
förförståelse för begreppets innebörd. Vi har båda arbetat i olika företag och skapat oss 
bilder av dessa företag som arbetsgivare, vilket betyder att vi har tagit del av dessa företags 
arbetsgivarvarumärken. Ingen av oss har dock arbetat eller haft någon tidigare kontakt med 
företag i revisionsbranschen, vilket gjorde att vi inte hade några direkt förutfattade 
meningar vare sig om branschen eller om det företag vi valt att studera.  
 
Holme och Solvang (1997, s.95, 151) menar att forskaren på förhand har en viss grad av 
förståelse och fördomar om fenomenet som ska studeras, vilket innebär att det sätt som 
problemet närmas på och även synen på vad problemet verkligen är kan skilja sig åt från 
person till person. Förförståelsen och fördomarna kan forskaren ha skapat sig genom 
exempelvis utbildning och erfarenheter. De menar att det är omöjligt att i vardagliga 
situationer och i forskning frigöra sig från den subjektivitet som förförståelsen och 
fördomarna skapar. Thurén (2007, s.53) skriver att förförståelse leder till att forskaren mer 
eller mindre lägger in sina egna värderingar i de tolkningar som görs i studien.  
 
Vi har under vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet läst kurser i bland 
annat beteendevetenskap, organisation, ledarskap och marknadsföring vilket till viss del kan 
ha påverkat den syn vi har på ämnet vi valt att studera. Exempelvis har vi inom ramen för 
beteendevetenskap, organisation och ledarskap läst om hur chefer kan och bör arbeta för 
att öka personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen. Detta inser vi till viss del kan ha 
påverkat de val vi gjort kring tidigare forskning som inkluderats i den teoretiska 
referensramen. Vi inser även att våra teoretiska förkunskaper i ämnet kombinerat med de 
erfarenheter om verkligheten vi fått genom anställning hos olika arbetsgivare till viss del 
påverkat det sätt vi angripit problemet, till exempel på det sätt vi strukturerat intervjuer och 
tolkat respondenternas åsikter. Vår syn på vad som karaktäriserar en attraktiv arbetsgivare 
kan naturligtvis omedvetet ha påverkat vår forskningsmetodik.  Vi anser dock att detta till 
stor del varit till fördel då vi på förhand haft kunskaper från olika kunskapsinriktningar. 
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Enligt oss handlar skapandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke att kombinera tekniker från 
olika teoretiska inriktningar vilket vi senare kommer att redogöra för i den teoretiska 
referensramen. 

2.2 Kunskapssyn 
I vår studie är vi intresserade av att få en fördjupad förståelse för hur Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke och vi är därför inte 
intresserade av att generalisera vårt resultat. Andersen (1999, s.19-20) skriver att förståelse 
inte är generaliserbart. Han menar att förståelse uppnås genom ett hermeneutiskt synsätt 
vilket innebär att förstå avsikter och meningar med de handlingar som undersöks. Vi ska 
förstå hur Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke genom 
att ta del av människors uppfattningar och upplevelser kring företagets 
arbetsgivarvarumärke. Andersen (1999, s.20) menar att det är kommunikationen mellan 
människor som är viktig vid tolkning av verkligheten. Därför kommer de möten vi 
anordnar med människor i Öhrlings PricewaterhouseCoopers organisation att vara de 
viktigaste momenten i vår studie eftersom det är de uppfattningar och upplevelser vi tar del 
av som ger oss möjlighet till att tolka och förstå verkligheten i företget.  Vi kommer således 
att anta ett hermeneutiskt synsätt i vår studie för att förstå hur Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. 

2.3 Angreppssätt 
För att skapa en förståelse för vårt ämnesval har vi utgått från befintliga teorier om 
arbetsgivarvarumärken. Bryman och Bell (2005, s.23) menar att ett arbetsförfarande som 
utgår från befintliga teorier där sedan ett visst problem ska lösas med hjälp av teorierna och 
empirisk insamlad data är ett deduktivt arbetsförfarande eller angreppssätt som de 
benämner det. I enlighet med detta har vi pratat med människor för att få en insyn i 
verkligheten och till sist har vi tolkat det insamlade materialet i relation till befintliga teorier. 
Ett annat angreppssätt som kan användas vid en studie är den induktiva metoden. Enligt 
Hartman (2001, s.24-25) innebär den induktiva metoden att studien styrs efter en 
frågeställning vilken ska tas i anspråk vid datainsamlandet. Datainsamlandet utgörs bland 
annat av intervjuer och beroende på om entydighet finns i datamaterialet ska en slutsats 
som visar på ett generellt samband kunna dras. Eftersom vi inte är ute efter att dra några 
generella samband med vår studie kan vi utesluta den induktiva metoden. Således kommer 
vi att nyttja ett deduktivt arbetsförfarande. 

2.4 Teoretisk referensram och sökmetoder 
Den teoretiska referensramen i vår studie består av vetenskapliga artiklar och böcker. Till 
den teoretiska referensramen sökte vi efter material i Umeå universitetsbiblioteks databas 
ALBUM samt i de företagsekonomiska databaserna Business Source Premier och Emerald 
Fulltext. De engelska sökorden vi använde oss av var identiska för samtliga sökverktyg; 
employer branding, employer brand, employer of choice, employment branding, employment brand, brand, 
branding, brand management, exit interviews, internal branding, internal marketing, knowledge-intensive, 
internal communication. I universitetsbibliotekets databas sökte vi även på den svenska termen 
arbetsgivarvarumärke. Eftersom artikeln ”The employer brand” av Ambler och Barrow 
(1996), vilken anses vara den första och mest citerade artikeln i ämnet, inte gått att få tag på 
via Umeå universitets databaser har vi fått leta den på annat håll och fick till sist tag på den 
via en anställd på universitetet. Tack för det! 
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Mot bakgrund att vi arbetat hos olika arbetsgivare och läst kurser inom beteendevetenskap, 
ledarskap, organisation och marknadsföring har vi valt ut vissa områden från den 
vetenskapliga litteratur som finns skriven om arbetsgivarvarumärken. Vi har valt att utgå 
från en strategi som Barrow och Mosley (2005) beskriver i sin bok ”The employer brand” 
vilken beskriver processen kring att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke i fyra steg; 
förståelse, positionering, kommunikation samt skötsel och utveckling av 
arbetsgivarvarumärket. Utifrån dessa teman har vi valt ut de områden vi anser är viktigast 
för att ett företag ska bli en attraktiv arbetsgivare och presenterat detta i vår teoretiska 
referensram. Barrow är en av grundarna till konceptet employer branding, då han 1996 
skrev den banbrytande artikeln ”The employer brand” tillsammans med Ambler. Mosley är 
enligt vår uppfattning en av de mest etablerade forskarna inom området idag. Detta baserar 
vi på att hans publicerade verk är välciterade av andra forskare. Tillsammans anser vi att 
Barrow och Mosley har en hög trovärdighet som forskare. Tack vare det anser vi också att 
boken ”The employer brand” kan anses vara tillförlitlig. Strategin som de beskriver i sin 
bok anser vi väl täcker de områden som benämns som viktiga för företag att arbeta med 
för att bli och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Denna uppfattning har vi fått genom 
att ta del av tidigare forskning som gjorts kring arbetsgivarvarumärket. Vi har utgått från 
strategin och sedan valt att även komplettera strategin med teorier som indirekt berör 
arbetsgivarvarumäket, exempelvis motivation och traditionella varumärken.  

2.5 Källkritik 
De böcker och artiklar vi använt i vår teori klassas som sekundärkällor enligt Ejvegård 
(1996, s. 16). Han menar att böcker och artiklar är sekundärkällor som man bör kunna lita 
på, men påpekar att det som författare är viktigt att kontrollera de källor som används i det 
arbete som utförs. Ejvegård (1996, s.61) nämner att ett sätt att kontrollera de källor som 
används är att granska deras ”färskhet”. Han menar att en källa som är ny bör vara mer 
aktuell eftersom den bör innehålla nya rön från forskning samt även innehålla tidigare 
relevant fakta. För att undvika de sekundärkällor som inte är pålitliga har vi enbart använt 
välciterade böcker och sökt artiklar som är ”peer reviewed” vilket innebär att de är 
granskade av oberoende forskare. Vi har även använt oss av så nytt material som möjligt 
vilket är naturligt då vår studie bygger på relativt nya teorier. De flesta artiklar som handlar 
om arbetsgivarvarumärken är från 2000-talet och framåt, men som nästan alla bygger på en 
artikel från 1996. De källor som är från början eller mitten av 1990-talet anser vi 
fortfarande vara aktuella då de än idag används i vetenskapliga artiklar.      
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3. Varumärkesbyggande 
Teorierna i detta kapitel är relaterade till vår problemformulering och förklarar för läsaren hur ett 
arbetsgivarvarumärke är uppbyggt, vilket underlättar förståelsen för resultatet av vår empiriska studie som 
presenteras senare i uppsatsen.  

3.1 Varumärket ur ett traditionellt perspektiv 
Vi inleder den teoretiska referensramen genom att beskriva hur ett varumärke är uppbyggt ur ett 
traditionellt perspektiv och hur det kan skapa värde för olika intressenter. Detta anser vi är viktigt för att 
ge läsaren en förståelse för de likheter och skillnader som finns mellan traditionella varumärken och 
arbetsgivarvarumärket. 
 
Keller (2003, s.3) skriver att tanken med varumärken startade för flera hundra år sedan när 
boskapsuppfödare gjorde brännmärken i sina djur för att kunna åtskilja dem från 
konkurrenternas. Aaker (1991, s.7) menar att varumärkets roll som konkurrensmedel fick 
en central roll under 1900-talet. Enligt Melin (1999, s.15) användes ordet varumärke 
tidigare endast av marknadsförare och jurister men idag är det en naturlig del i den dagliga 
verksamheten för revisorer, finansanalytiker och företagsledare för att nämna några. I 
varumärkeslagens första paragraf beskrivs vad ett varumärke är. Denna definition av 
begreppet lyder: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” (SFS 1960:644 1§ taget ur 

Melin 1999, s.29) 

Varumärkeslagens definition påminner om American Marketing Associations definition 
som Keller (2003, s.3) återger som ett namn, ett uttryck, en symbol eller en design, eller 
kombinationer av dessa, vars syfte är att identifiera och skilja (differentiera) en säljares 
varor och tjänster i konkurrensen med andra aktörer. Keller har själv formulerat en välkänd 
definition av varumärket som lyder: 

”A brand is a set of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived 

value of a product or service.” (Keller 1998 i Kapferer 2004, s.10) 

Varumärkets funktion som differentieringsverktyg stöds även av Aaker (1991, s.7). Han 
tillägger att varumärket skyddar både konsumenter och producenter mot konkurrerande 
företag med identiska produkter. Med detta som underlag vore det bekvämt att konstatera 
att varumärket är ett relativt okomplicerat fenomen, men bakom den uppenbara fasaden 
som namnet, uttrycket, symbolen eller designen skapar döljer sig ytterligare dimensioner 
som bidrar till varumärkets styrka.  

3.1.1 Varumärkeskapital 
Keller (2003, p.3-4) menar att en produkt inte rakt av bör likställas med varumärket den 
representeras av. Produkter finns i en grundläggande mening endast till för att tillfredställa 
behov som finns på olika marknader, medan deras varumärken dels består av produkternas 
funktionalitet men även andra egenskaper som särskiljer dem från konkurrerande 
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produkter som har en likvärdig förmåga att uppfylla samma existerande behov. 
Skillnaderna kan vara påtagliga, relaterade till varumärkets prestation, eller opåtagliga, det 
vill säga relaterade till vad varumärket representerar.  
 
De delar som bidrar till varumärkets styrka ur företagets perspektiv kan enligt Aaker (1991, 
s.16) delas in i fem övergripande kategorier; varumärkeslojalitet, medvetenheten om 
produktens existens, den upplevda kvaliteten på produkten, associationer som skapats till 
produkten och andra skyddade varumärkestillgångar som exempelvis patent. De fem 
kategorierna skapar tillsammans eller var för sig värde för både företaget och 
konsumenterna. Det engelska samlingsnamn som Aaker (1991) och Keller (2003) med flera 
använder för varumärkets kombinerade styrka är Brand Equity. Melin (1999, s.45) översätter 
Brand Equity till varumärkeskapital och sammanfattar att begreppet är nära besläktat med 
mervärde. Han menar precis som Aaker (1991) att varumärket kan fungera som 
värdeskapare för både konsumenter och producenter. Ett varumärke som skapar värde för 
konsumenter ökar märkeslojaliteten, vilket i sin tur bidrar till att skapa värden för 
producenten.  

3.1.2 Varumärkets funktion som värdeskapare  
Vi har konstaterat att varumärket innehåller flera dimensioner som tillsammans bidrar till 
dess styrka. Vi nämnde även att det fungerar som värdeskapare för konsumenter och 
producenter. Dawar (2004) beskriver att varumärkets främsta funktion ur en strategisk 
synvinkel är att bygga relationer mellan företag och konsumenter. Relationerna skapas 
genom att de löften som varumärket står för uppfylls gång på gång. Ett starkt varumärke 
tillåter företaget att ta ut ett högre pris jämfört med konkurrerande produkter med svagare 
varumärken. Vidare kan ett starkt varumärke ge företaget ett övertag vid förhandlingar med 
leverantörer.  
 
Melin (1999, s.38-43) ger fler konkreta exempel på olika funktioner som varumärket har för 
företaget (märkesinnehavaren) och även för konsumenten. För märkesinnehavaren 
fungerar varumärket till att börja med som informationsspridare om produkters innehåll, 
kvalitet och pris med mera. Vidare fungerar varumärket som identitetsbärare. Ensamrätten 
till ett varumärke innebär att märkesinnehavaren kan bygga upp en identitet i form av 
exempelvis namn, historia eller geografiska ursprung som särskiljer en produkt i 
konkurrensen. För konsumenten fungerar varumärket omvänt som en informationskälla. 
Varumärken underlättar för konsumenten att jämföra olika produkter med varandra för att 
utvärdera vilket som är det bästa köpet. Det underlättar således beslutsprocessen. Kapferer 
(2004, s.20) menar att det finns produktkategorier där varumärket inte har en avgörande 
betydelse för konsumentens beslut. Det kan till exempel handla om papper och pennor där 
varken individer eller företag lägger någon vikt i varumärkets styrka när de tar sitt 
köpbeslut. Varumärket fungerar enligt Melin (1999, s.40-41) även som en garant för jämn 
och konsistent kvalitet, vilket är en förutsättning för att relationer ska skapas mellan 
märkesinnehavaren och konsumenten. För konsumenten kan varumärket fungera som 
riskreducerare. Detta är mest påtagligt när det gäller risker av social, ekonomisk eller fysisk 
natur som exempelvis kan vara närvarande vid köp av kläder, bilar eller läkemedel. Genom 
att välja ett välkänt och väletablerat varumärke reduceras konsumentens upplevda risk 
väsentligt. Kapferer (2004, s.20) skriver att ett varumärke tappar sin funktion som 
värdeskapare för konsumenten om denne inte upplever någon risk vid köpet. Han menar 
att varumärket då inte är något mer än ett namn på en produkt. Slutligen menar Melin 
(1999, s.41) att varumärket kan fungera som imageskapare för konsumenten. Varumärkets 
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image kan vara viktig både för den egna självbilden och för den bild av sig själv som 
konsumenten vill förmedla till andra. 
 
Mycket av det som forskats kring traditionellt varumärkesbyggande anses även kunna 
användas för att stärka banden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sutherland, Torricelli 
och Karg (2002) hänvisar till en studie på företag i USA från 2001 av The Conference 
Board som konstaterade att företag använder traditionella varumärkestekniker för att 
attrahera och behålla talangfull personal. Vi skulle vilja påstå att ett varumärke inte bara 
underlättar för konsumenter när de jämför olika varumärken utan också underlättar för 
arbetstagare när de utvärderar arbetsgivare. Även synen på varumärken och risker kan vi 
härleda till arbetstagare som ser olika risker beroende på en arbetsgivares varumärke. Vi 
kommer nu att övergå från den traditionella synen på varumärket som ett positionerings- 
och differentieringsverktyg som företagen kan använda sig av för att attrahera och behålla 
kunder till en diskussion om hur liknande tekniker och tankar kan användas för att skapa 
en stark position som arbetsgivare på arbetsmarknaden. 

3.2 Arbetsgivarvarumärket 
Det här avsnittet börjar med en introduktion till själva idén bakom varför företag bör arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke. Vi disponerar resterande delen av den teoretiska referensramen efter fyra 
sammanlänkade teman som företag enligt Barrow and Mosley (2005, s.85-162) måste engagera sig i för 
att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke. De fyra områdena täcker förståelse, positionering, 
kommunikation samt skötsel och utveckling av arbetsgivarvarumärket.  
 
Ambler och Barrow (1996) räknas som skaparna av begreppet arbetsgivarvarumärke, på 
engelska employer brand. De hade en idé om att traditionella tekniker kring 
varumärkesbyggande borde kunna användas av ledningen för personalavdelningen i företag 
för att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. För att undersöka sin hypotes 
utförde de kvalitativa intervjuer med mestadels tjänsteföretag i Storbritannien som 
indikerade att marknadsföring faktiskt kan användas vid anställningssituationer. I sin 
undersökning kommer Ambler och Barrow (1996) även fram till att arbetsgivarvarumärkets 
användning kommer bäst till nytta i kunskapsintensiva företag där personalens värde är den 
viktigaste tillgången för arbetsgivaren, exempelvis hos konsultbyråer. Ambler och Barrows 
definition av arbetsgivarvarumärket lyder:  

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

and identified with the employing company.” (Ambler och Barrow 1996, s.187) 

Jämför vi detta med Kellers (1998 i Kapferer 2004, s.10) definition av varumärket, som vi 
nämnde tidigare, ser vi en likhet i att båda nämner mentala eller psykologiska associationer 
och fördelar som följer med en vara/tjänst respektive en anställning. Enligt Ambler och 
Barrows (1996) definition innehåller arbetsgivarvarumärket dessutom ekonomiska och 
funktionella fördelar vilket vi skulle vilja påstå att ett traditionellt varumärke många gånger 
också gör. Ritson (2002) anser att företag har möjlighet att skaffa sig liknande fördelar av 
att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke som av att ha konkurrenskraftiga 
produktvarumärken. Han redogör för fyra klassiska effekter som ett starkt varumärke för 
med sig; det minskar anskaffningskostnaderna för nya kunder, det skapar starka relationer 
mellan kunder och producenten, det ökar lojaliteten hos kunderna och till sist att 
konsumenter är beredda att betala mer för ett starkt varumärke. Ritson (2002) menar att 
dessa fyra effekter också kan uppstå hos ett starkt arbetsgivarvarumärke. För det första kan 
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rekryteringskostnaderna minska på grund av att skicklig arbetskraft söker sig till företaget. 
Dessutom kan relationerna mellan arbetsgivaren och de anställda förbättras, vilket i sin tur 
naturligt leder till att anställda stannar längre i företaget. Den sista och kanske mest 
kraftfulla effekten är att företag med starka arbetsgivarvarumärken kan attrahera likvärdig 
eller mer talangfull personal men samtidigt betala mindre för dem i form av lön än 
konkurrenter med svagare varumärken. Barrow och Mosley (2005 s.74) menar i likhet med 
Ritson (2002) att ett starkt arbetsgivarvarumärke där nivån av engagemang bland anställda 
är hög i slutändan kan leda till ett bättre finansiellt resultat till följd av sänkta kostnader och 
ökad kundnöjdhet.  
 
Barrow och Mosley (2005, s.117-118) menar att det finns anledning för företag att 
sammanlänka företagets externa varumärke med sitt arbetsgivarvarumärke genom att skapa 
gemensamma erbjudanden till både kunder och arbetstagare. De ger som exempel den 
brittiska banken First Direct vars slogan lyder ”The real difference about First Direct is simple. 
Most banks are about money. First Direct is about people.” (Barrow och Mosley 2005, s.118). 
Deras slogan riktar sig naturligtvis till konsumenter men samtidigt till arbetstagare med ett 
budskap om att företaget uppmärksammar och uppskattar sin personal.  
 
Ambler och Barrow (1996) anses vara de första som uppmärksammade möjligheterna och 
nyttan av att stärka företagets varumärke gentemot de anställda via samarbete mellan 
marknadsförings- och Human Resource-funktionerna i en organisation. De anser att 
företag, vid sidan om traditionella varumärken, har ett arbetsgivarvarumärke som anställda 
har mer eller mindre djupa relationer till. De anställdas prestationer påverkas av attityden 
till arbetsgivarvarumärket, lojaliteten och en känsla av att arbetsgivarvarumärket ger dem 
trygghet och support. Efter Ambler och Barrows (1996) artikel har begreppet 
arbetsgivarvarumärke blivit ett allt mer populärt ämne att skriva om och 
sammanfattningsvis brukar det beskrivas som en strategi för att attrahera och behålla 
skicklig personal genom marknadsföring av företagets arbetsgivarvarumärke. (Ewing et al. 
2002; Knox och Freeman 2006; Mosley 2007; Sutherland, Torricelli och Karg 2002).   
 
Nu har vi diskuterat på vilka sätt företaget kan dra nytta av att skapa ett starkt 
arbetsgivarvarumärke. Som vi har sett kan företaget skaffa sig ekonomiska fördelar tack 
vare minskade personalkostnader och även tack vare att kundnöjdheten ökar. Samtidigt 
bidrar ett starkt arbetsgivarvarumärke till att stärka relationerna mellan arbetsgivaren och 
arbetstagare, både nuvarande och potentiella anställda. Det senare kan ses som en långsiktig 
strategisk förutsättning för många företags överlevnad i framförallt kunskapsintensiva 
branscher vilket vi kommer att diskutera närmare senare i kapitlet. I fortsättningen av 
teorikapitlet kommer vi att beskriva mer konkret hur företag kan arbeta för att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke. Vi kommer att utgå från den strategi som Barrow och Mosley (2005, 
s.85-162) föreslår att företag ska följa för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. 
Strategin består av områdena förståelse, positionering, kommunikation samt skötsel och 
utveckling av arbetsgivarvarumärket.  

3.2.1 Att skapa en förståelse för sitt arbetsgivarvarumärke 
Ind (2004, s.98) menar att ett företag som vill forma sitt varumärke bör börja med att förstå 
organisationens identitet. Han får stöd av Barrow och Mosley (2005, s.93-94) som anser att 
förståelse för företagets organisationskultur är särskilt viktigt när företaget ska forma sitt 
arbetsgivarvarumärke.  
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“…to understand the factors that attract people to an organisation, motivate them to 

perform their best, and explain why they leave, you often need more than direct answers 

to direct questions.” (Barrow och Mosley 2005, s.92)   

Om ett företag förstår organisationskulturen som ett inslag i företagets varumärkesidentitet 
kommer företaget också få en förståelse för vad som gör att de anställda stannar inom 
företaget (Wheeler et al. 2006), vilket i sig leder till en förståelse för företagets 
arbetsgivarvarumärke. Ind (2004, s.98-100) skriver att undersökningar i olika former inom 
företaget är en viktig del för att förstå företagets identitet och nämner 
personalundersökningar som ett sätt.  
 
Barrow och Mosley (2005, s.85) menar att det är precis lika viktigt för ett företag att förstå 
sina anställda som att förstå sina kunder och konkurrenter. De likställer till och med vikten 
av att utföra personalundersökningar med att undersöka den ekonomiska situationen i ett 
företag. Ind (2004, s.185) skriver att personalundersökningar kan utföras på ett flertal olika 
sätt men att ”self-completion” formulär som fylls i antingen elektroniskt eller i 
pappersformat är mest effektiva. Han menar att den största fördelen med kvantitativa 
personalundersökningar är att företaget via skalor kan skapa en uppfattning om problem 
inom organisationen. Ind (2004, s.186) betonar vikten av att ledningen förklarar syftet med 
undersökningarna för att uppmuntra de anställda att delta. Om de anställda upplever att 
ledningen lyssnar på de synpunkter som ges och agerar utefter dessa kommer 
undersökningarna ytterligare att kännas mer trovärdiga i deras ögon. Omvänt, om de 
känner att undersökningarna bara är till för syns skull och att inget görs för att åtgärda 
saker som kommer fram via undersökningarna kommer svarsfrekvenserna att minska.  
 
Ett sätt att få reda på vilka problem som finns på arbetsplatsen är enligt Kennedy (1996) att 
genomföra intervjuer med anställda som lämnar företaget. Detta ger inte bara upplysningar 
om varför anställda väljer att lämna utan ger även företaget en möjlighet att förbättra 
arbetsmiljön för de som stannar kvar. Hon anser att företaget kan lära sig mer från en 
anställd som lämnar än från potentiella anställda om vilka förväntningar som finns på 
företaget som arbetsgivare. Intervjuerna kan bidra till att upptäcka negativa mönster i 
synpunkterna från anställda som slutar, innan dessa problem upptäcks på annan väg.  
 
När företaget nått en förståelse för hur de uppfattas som arbetsgivare av sina anställda kan 
kunskapen enligt Barrow och Mosley (2005, s.109) användas till att positionera sitt 
arbetsgivarvarumärke. Vi kommer att börja nästa avsnitt med att beskriva vad positionering 
och differentiering av ett varumärke innebär. Efter att förståelse och positionering skapats 
är det viktigt att kommunicera arbetsgivarvarumärkets budskap till nuvarande och 
potentiella anställda på ett effektivt sätt, vilket vi kommer att se i slutet av nästkommande 
avsnitt.  

3.2.2 Positionera och kommunicera arbetsgivarvarumärket 
Positionering av ett varumärke innebär enligt Ghodeswar (2008) att skapa en önskad bild 
av hur varumärket ska uppfattas av konsumenter. Vid positionering vill företag 
differentiera sig från konkurrenters erbjudanden och varumärken, samt visa att deras eget 
varumärke möter konsumenternas behov och krav. Keller (2000) menar att de företag som 
lyckas bäst med att positionera sitt varumärke är skickliga på att differentiera sig från andra 
företag genom att skapa sig fördelar i affärsområden där konkurrenterna inte är lika 
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skickliga.  Det kan således konstateras att det är viktigt för företag att positionera sitt 
varumärke genom differentiering.  

3.2.2.1 Tjänsteföretags positionering 

Det är viktigt för alla företag att positionera sig men när tjänsteföretag ska positionera sitt 
varumärke är det särskilt viktigt att de skapar band till sina kunder genom den personal 
som finns i företaget vilket de Chernatony och Cottam (2006) menar är att skapa 
emotionella värden till sina kunder. De hävdar att de emotionella värdena är svåra för 
konkurrenter att kopiera eftersom det är nästintill omöjligt att efterlikna de känslor och 
förbindelser som personalen på ett företag skapar till sina kunder. Med emotionella värden 
skapas differentiering gentemot företagets konkurrenter och därmed har de anställda ett 
stort ansvar vid positioneringen av ett företags varumärke. Mosley (2007) menar att de 
anställda har en stor roll i att skapa de emotionella band som krävs för att differentiera ett 
tjänsteföretag. Han skriver att de flesta framgångsrika tjänsteföretagen är skickliga på att 
vara tydlig gentemot sina anställda när det gäller deras attityd och sätt att leverera 
varumärket till kunderna.  

3.2.2.2 Attrahera och behålla personal i tjänsteföretag 

Även Knox och Freeman (2006) hävdar att de anställdas betydelse har blivit avgörande för 
att differentiera ett företags tjänster och att det därför är viktigt att attrahera och behålla 
talangfull personal. De skriver att marknadsföringens roll i sökandet efter talangfull 
personal kommer att öka i betydelse för kunskapsintensiva företag och menar att 
tjänsteföretag som återfinns på konkurrensutsatta arbetsmarknader, genom differentiering, 
kan lyckas attrahera och behålla talangfull personal. Ewing et al. (2002) menar att nuvarande 
och potentiell personal för kunskapsintensiva företag är viktigare och i vissa fall även 
viktigare än kunderna. De påstår att det finns en möjlighet att företag inom en snar framtid 
kommer att uppleva konkurrensen om talangfull personal hårdare än konkurrensen om 
kunder.   
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s.225) skriver att hög personalomsättning är 
vanligt förekommande inom många tjänsteområden och att det är oförenligt med att skapa 
en god tjänstekultur i organisationen. Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s.375-379) 
menar att en allt för hög personalomsättning kan skada kundnöjdheten, personalens moral 
och kvaliteten på produkten som levereras. De menar att många företag lägger ner mycket 
resurser på att hitta rätt medarbetare men gör inte tillräckligt mycket för att de bästa 
medarbetarna ska stanna i organisationen. Ett sätt att göra de anställda motiverade att 
stanna kvar är att tydligt informera vad företaget har för visioner och hur deras dagliga 
arbete bidrar till att uppfylla dem. Trots att en hög lön och andra förmåner kan motivera de 
anställda till en viss nivå krävs det en hängivenhet till visionerna för att de mest talangfulla 
medarbetarna ska stanna i företaget. De menar att chanserna ökar att duktiga medarbetare 
stannar kvar i företaget om visionerna är tydliga och motiverande. Ytterligare ett sätt att få 
medarbetare att stanna kvar i företaget menar de är att börja behandla dem på samma sätt 
som kunder behandlas. Med detta menar de att företag måste genomföra 
personalundersökningar för att upptäcka ifall de förväntningar medarbetarna har på sin 
anställning är uppfyllda eller inte. När så inte är fallet kan företaget svara med att skapa ett 
mervärde för de anställda i form av olika förmåner. Allt fler företag inser att det är viktigt 
att engagera sig i de anställdas privata liv ett sätt som inte var aktuellt tidigare. Det kan ta 
sig uttryck i att företagen erbjuder barnpassning, sjukvårdsförsäkringar, flexibla arbetstider 
och längre ledighet. 
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3.2.2.3 Positionering av arbetsgivarvarumärket 

Positionering kan också användas till ett företags arbetsgivarvarumärke. Sutherland, 
Torricelli och Karg (2002) beskriver arbetsgivarvarumärket som en process för att 
marknadsföra ett företag på arbetsmarknaden genom att differentiera sig som det bästa 
alternativet för nuvarande och potentiell personal. Barrow och Mosley (2005, s.117-118) 
menar att ett sätt för företag att skapa ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke är att de 
positionerar sina arbetsgivarvarumärken genom att exempelvis skapa ett employer brand 
proposition. Det innebär att företaget använder sina visioner eller styrkor till att skapa och ge 
ett eller flera löften till arbetsmarknaden, där företaget differentierar sig från sina 
konkurrenter. De nämner AstraZeneca som ett exempel på detta. AstraZeneca ser 
personlig utveckling som sin styrka och har därför ett budskap med i deras 
rekryteringsprocess som lyder ”AstraZeneca – Space to grow”. Slutligen skriver Barrow 
och Mosley (2005, s.117) att ett effektivt löfte till arbetsmarknaden bör vara en grund för 
att skapa en uppfattning bland anställda och potentiella anställda av att företaget är en bra 
arbetsgivare. Det är med andra ord viktigt att ett företag skapar ett budskap som de 
ständigt använder i sin marknadsföring. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s.232) 
menar att det dock är viktigt att ta hänsyn till att reklam även kan uppfattas negativt i det 
fall då företaget inte lyckas infria de budskap de marknadsför. Vi kan återigen ta 
AstraZeneca som exempel. Om de inte skulle uppfattas som en arbetsgivare där det finns 
utvecklingsmöjligheter skulle deras marknadsföring uppfattas negativt. Om ett företag 
lyckas att uppfylla de löften de ger i sitt budskap kan vi av erfarenhet säga att en bra slogan 
kan uppmärksammas positivt vilket kan hjälpa företaget att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke. 

3.2.2.4 Ideala arbetsgivare 

Vissa företag är särskilt skickliga på att positionera sitt arbetsgivarvarumärke och får tack 
vare det en fördel gentemot sina konkurrenter genom att de uppfattas som ideala 
arbetsgivare. En ideal arbetsgivare beskrivs av Sutherland, Torricelli och Karg (2002) som 
en organisation med ett gott rykte kring sitt arbetsgivarvarumärke, vilket gör dem till en 
eftertraktad arbetsgivare när talangfull personal söker arbete. De skriver att bilden av att 
vara en ideal arbetsgivare är en av anledningarna till att företag marknadsför sitt 
arbetsgivarvarumärke. Herman och Gioia (2000, s.62) skriver att anställda upplever en 
arbetsgivare positivt om de har möjligheter att utvecklas inom organisationen och att kunna 
arbeta med varierande uppgifter. Det styrks av den studie som Sutherland, Torricelli och 
Karg (2002) gjort. I deras studie kommer de fram till att de främsta anledningarna till att 
företag ses som ideala arbetsgivare är att de har ett gott rykte angående karriärmöjligheter 
samt att de har en utvecklande arbetsmiljö. Vidare visar studien att talangfull personal 
förstår vikten av att ständigt utvecklas i syfte att de själva ska vara fortsatt intressant på 
arbetsmarknaden. Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s.369) menar att god 
internutbildning, karriärmöjligheter, bra support inom organisationen, attraktiva incitament 
och en produkt som skapar en stolthet hos medarbetarna är exempel på strategier som kan 
hjälpa företag att nå sitt mål att bli en ideal arbetsgivare. 
 
Att vara en ideal arbetsgivare innebär inte enbart att ett företag lockar talangfull personal 
att söka jobb hos dem. Herman och Gioia (2000, s.2-3) menar att det finns ett flertal andra 
fördelar med att vara en ideal arbetsgivare, exempelvis den naturliga fördelen att en större 
del talangfull och skicklig personal också väljer att stanna inom företaget på grund av dess 
goda rykte, vilket i sig lockar en större del talangfull och skicklig personal. De skriver också 
att om fler stannar inom företaget leder det till att organisationen får lättare att 
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effektiviseras genom att de anställda får en större inblick i organisationen, skaffar sig 
erfarenhet och använder sin tid till arbetsuppgifter mer effektivt. Herman och Gioia (2000, 
s.5-6) menar att de företag som anses vara ideala arbetsgivare får fördelar genom att de blir 
mer attraktiva för investerare och kunder, eftersom de anses vara stabila företag med 
möjlighet att skapa goda relationer till. Att vara en ideal arbetsgivare kan vi 
sammanfattningsvis hävda vara av stor betydelse för att stärka ett företags 
arbetsgivarvarumärke. När företaget vill sprida sitt arbetsgivarvarumärke är det enligt 
Dortok (2006) en grundförutsättning för företaget att skapa ett gott internt rykte för att 
lyckas skapa ett gott externt rykte. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s.232) menar 
att det inte går att sälja företagets produkt om inte personalen på företaget förstår eller tror 
på den. För att skapa ett gott internt rykte kan vi säga att det är viktigt att marknadsföra sig 
internt inom företaget. 

3.2.2.5 Intern marknadsföring och internt varumärkesbyggande 

Intern marknadsföring är ett koncept som fortfarande inte är tydligt definierat i den 
vetenskapliga världen. Intern marknadsföring kan enligt Zeithaml, Bitner och Gremler 
(2006, s.366) ses om ett antal strategier för att säkerställa att personal i tjänsteföretag vill 
och kan leverera rätt kvalitet och att de är motiverade att fortsätta jobba på ett 
kundfokuserat sätt. Mosley (2007) skriver att det inte finns någon riktigt accepterad 
definition av konceptet men menar att intern marknadsföring är ett sätt att inom 
organisationen förmedla företagets intentioner att skapa ett bra varumärke gentemot 
företagets kunder. Han menar vidare att det är viktigt att de anställda vet sin roll i 
leveransen av de löften som varumärket förväntas uppfylla. Känner de anställda att de 
endast fungerar som en mellanhand mellan företaget och marknaden kan engagemanget att 
utföra tjänsteleveransen med hög kvalitet bli lidande med försämrade resultat som följd. 
Om de anställda upplever en motsättning mellan interna värderingar i företaget och de 
värderingar som kommuniceras ut till marknaden kan beteenden vid möten med kunder 
kännas som ett spel för galleriet i stället för att komma naturligt ur stadigt förankrade 
värderingar.  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s.219-221) menar att ett tjänsteföretags första 
marknadsföringsåtgärder bör riktas mot de anställda istället för sina externa marknader 
eftersom att den externa marknadsföringen inte har någon betydelse om personalen inte 
kan leverera den förväntade tjänsten. De förslår följande definition av begreppet: 

”Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som 

motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid 

kundkontakter.” (Arnerup-Cooper och Edvarsson 1998, s.221) 

De menar att den interna marknadsföringens centrala funktion är att skapa motivation hos 
de anställda för att få dem att prestera tjänster som kunderna är nöjda med. Att motivera 
människor beskriver de i grunden är detsamma som att påverka attityder och värderingar, 
vilket även är det företag försöker åstadkomma på olika konsumentmarknader via extern 
marknadsföring. Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s.228) lämnas ofta 
frontpersonalen utanför kommunikationscirkeln i företaget vilket leder till att de inte ges 
tillräckliga förutsättningar att lösa kundernas problem och önskemål på ett effektivt sätt. 
De menar exempelvis att de anställda ofta ser företagets nya reklamkampanjer för första 
gången i det ögonblick som de offentliggörs i TV-kanaler och tidningar. De anser att det är 
viktigt att marknadsansvariga informerar chefer i företaget som i sin tur måste informera 
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sina anställda när nya produkter och kampanjer lanseras för att tydliggöra de mål som finns 
med genomförandet.  
 
Intern marknadsföring har länge betraktats som ett effektivt sätt att öka de anställdas 
inflytande och engagemang vid tjänsteleveranser. Fokuset har enligt Mosley (2007) nu 
börjat röra sig från intern marknadsföring till det nyare konceptet internt varumärkesbyggande 
vars syfte är att inom organisationen skapa gemensamma värderingar som är förenliga med 
företagets målsättningar och visioner. Vallaster och de Chernatony (2005) menar att de 
anställda måste förstå och acceptera värderingarna för att de ska agera som goda 
företrädare för varumärket. Punjaisri och Wilson (2007) beskriver internt 
varumärkesbyggande som ett sätt att sammanlänka företagets interna processer och kultur 
med det som varumärket står för. De hänvisar till studier som visat att effektivt internt 
varumärkesbyggande kan öka de anställdas lojalitet och engagemang för varumärket. Ifall 
de anställda tar till sig och accepterar de värderingar som finns ingjutna i varumärket 
kommer de enligt Vallaster och de Chernatony (2005) att leverera de löften varumärket står 
för till företagets intressenter gång på gång. Det är dock nödvändigt att de anställda själva 
verkligen tror på de värderingar som varumärket står för. För att det interna 
varumärkesbyggandet ska lyckas anser Ind (2001) i Vallaster och de Chernatony (2005) att 
ett tjänsteföretag måste använda effektiv internkommunikation för att säkerställa att deras 
anställda förstår och tror på organisationens värderingar.  
 
För att sammanfatta kan vi säga att intern kommunikation har en viktig roll för att få 
personalen att arbeta mot samma mål och visioner vilket är en fördel för att inte skapa 
motsättningar inom företaget som kan påverka arbetsgivarvarumärket negativt. I slutändan 
handlar processen med att marknadsföra och stärka sitt arbetsgivarvarumärke om att sköta 
om och utveckla det vilket är den sista delen som kommer att beskrivas i den teoretiska 
framställningen. 

3.2.3 Sköta om och utveckla arbetsgivarvarumärket  
Barrow och Mosley (2005, s.145) menar att det borde vara lika självklart att sköta om sitt 
arbetsgivarvarumärke som sitt kundvarumärke. Vidare skriver de att om företaget inte 
sköter om och utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke kommer det troligtvis inte resultera i 
annat än ”lite pysslande” med platsannonser.  
 
Ledningen har nästan alltid en stor roll i att sköta om och utveckla ett företags alla olika 
funktioner. Herman och Gioia (2000) beskriver i sin bok ”How To Become an Employer 
of Choice” hur ett företag bör skötas om för att skapa sig ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke. Enligt Herman och Gioia (2000, s.53-61) blir det alltmer populärt att 
bedriva ett coachande ledarskap i företag och de menar även att de anställda kräver att bli 
coachade för att öka deras kunskap och kompetens. De anser att en av huvuduppgifterna 
för ledningen i ett företag är att meddela personalen vart företaget är på väg och varför. De 
skriver även att en viktig del i ett företag med gott rykte på arbetsmarknaden är att 
ledningen förespråkar förändring och att de inte är rädda för att uppmuntra de anställda att 
finna metoder som gör arbetet bättre, enklare eller snabbare. Samtidigt menar de att 
företaget måste sprida samma visioner och mål till samtliga ledare på företaget så att inte 
olika budskap om visioner och mål sprids inom organisationen.  

“Congruent, focused messages call all team members to march to the same cadence in the 

same direction”(Herman och Gioia 2000, s.54) 
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Barrow och Mosley (2005, s.151) menar att det överhuvudtaget är viktigt att hålla en dialog 
med personalen gällande ny information eller nya budskap som företaget vill sprida, både 
internt men också till allmänheten. De skriver att det framförallt är viktigt att personalen får 
reda på den nya informationen innan allmänheten får det för att de ska vara insatta i de 
nyheter som företaget offentliggör. De menar att en viktig uppgift, för den som i ett företag 
arbetar med att marknadsföra arbetsgivarvarumärket, är att ta till vara på de anställdas 
åsikter om metoder och löften som företaget sprider till sina kunder. 

3.2.3.1 Ledarskap och motivation 

Weathington och Tetrick (2000) menar att förmåner är en viktig del för företag att 
framhäva för att attrahera, behålla och motivera personalen. Herman och Gioia (2000, 
s.137) anser att förmåner alltid har varit en viktig faktor i relationen mellan arbetsgivare och 
personal. Barrow och Mosley (2005, s.123) menar att en förmån ofta definieras som en 
finansiell bonus i form av pension eller försäkringar, men att det även bör definieras som 
något personalen tjänar via arbetserfarenhet, till exempel karriärmöjligheter och personlig 
utveckling. Herman och Gioia (2000, s.137-157) exemplifierar förmåner som olika 
lönerelaterade bonusar, sjukförsäkringar, hälsoförbättrande åtgärder och olika former av 
ledigheter. De skriver att lönerelaterade bonusar är viktiga, men att det krävs en större 
bredd i ett företags förmånsprogram för att de anställda ska bli riktigt nöjda och se 
företaget som en ideal arbetsgivare. Vidare menar de att en förmån som ett flertal företag 
börjar erbjuda personalen är sjukförsäkringar och andra medicinska förmåner, vilka kan 
vara alltifrån livförsäkringar till årliga synundersökningar till att erbjuda försäkringar till 
husdjur. Även andra förmåner relaterade till hälsan, exempelvis gymkort, är vanligt 
förekommande. De skriver också att fler och fler idag prioriterar att få mer tid att ta hand 
om sig själv och sin familj, vilket har lett till att fler företag idag försöker erbjuda sin 
personal mer ledig tid.  
 
En faktor som inte kan klassas som en förmån men som även påverkar motivationen för 
en anställd är ansvarstagande. Enligt en studie gjord av Ogden, Glaister och Marginson 
(2006) är ansvarstagande något som många anser vara en faktor som gör att de blir mer 
engagerade och motiverade. De påpekar dock att en del även blir stressade av att ta ansvar 
och att ansvarstagande då inte fungerar som en motivationsfaktor. Herman och Gioia 
(2000, s.125-126) hävdar att alla inom en organisation bör ha ett ansvarstagande eftersom 
det är ett sätt att involvera personalen och göra dem mer effektiva. De beskriver att ett sätt 
för företag att främja ansvarstagande är att alla inom organisationen skriver rapporter 
angående deras personliga resultat inom arbetet och hur de resultaten har sett ut i 
jämförelse med de mål varje anställd har satt upp.   
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3.3 En sammanfattande modell av teorin 
För att sammanfatta vårt teoriavsnitt har vi arbetat fram en modell baserad på de fyra 
teman Barrow och Mosley (2005, s.85-162) anser vara viktiga för stärka ett 
arbetsgivarvarumärke. Modellen ses nedan i figur 3.1.  
 

 

Figur 3.1. En sammanfattande modell av teorin kring arbetsgivarvarumärket. Egen konstruktion.  

Med modellen vill vi visa vår syn på hur vi tolkar teorin kring arbetsgivarvarumärket och 
hur processen med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke går till. Till att börja med anser vi att 
förståelse är en förutsättning för att kunna positionera och kommunicera 
arbetsgivarvarumärket. För att skaffa kunskap om hur ett företag uppfattas som 
arbetsgivare kan det genomföras personalundersökningar, medarbetarsamtal eller lyssna till 
vad anställda som väljer att lämna företaget har att säga. När det sedan har skapats en bild 
av styrkor och brister kan företaget utgå från dessa för att forma sitt arbetsgivarvarumärke 
och kommunicera det till arbetsmarknaden. Internt är det vikigt att skapa effektiva 
kommunikationskanaler för att öka de anställdas engagemang så att de marknadsför 
företaget på ett positivt sätt. De företag som lyckas bäst med att positionera och 
kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke ses som ideala arbetsgivare vilket skapar många 
fördelar gentemot konkurrenter, den mest uppenbara fördelen är att företaget får lättare att 
attrahera och behålla talangfull och skicklig personal. En förutsättning för att behålla sin 
position som en attraktiv arbetsgivare är att sköta om och utveckla sitt 
arbetsgivarvarumärke. Vi har sett att ledarna i företaget har en viktig funktion i företagets 
arbete med att även fortsättningsvis ses som en attraktiv arbetsgivare. Utmaningen ligger i 
att skapa en motiverande miljö för medarbetarna.  
 
I takt med att arbetsgivarvarumärket utvecklas och att ny personal anställs behöver 
förståelsen ständigt hållas uppdaterad. Därmed kan vi beskriva processen med att bygga ett 
starkt arbetsgivarvarumärke som ett kretslopp mellan de fyra områdena förståelse, 
positionering, kommunikation samt skötsel och utveckling.  
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4. Studiens genomförande 

I det här kapitlet beskriver vi hur det praktiska genomförandet av vår undersökning gått till samt redogör 
för olika val vi gjort under vägen. Vi motiverar och redovisar vår forskningsstrategi, hur företag och 
respondenter valts ut till undersökningen samt hur data har samlats in och bearbetats.  

4.1 Forskningsstrategi 
Vi har tidigare varit inne på att huvudsyftet med denna studie är att öka förståelsen för 
arbetet med att stärka ett företags arbetsgivarvarumärke. Vidare vill vi undersöka hur 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke uppfattas internt bland nuvarande 
anställda. Vi är alltså ute efter att förstå, snarare än att enbart förklara det fenomen vi 
studerar. Detta överensstämmer med den kvalitativa forskningsstrategin som enligt 
Andersen (1998, s.31) ger forskaren möjlighet att skapa en djupare förståelse för det 
problem som studeras. Bryman och Bell (2005, s.40) anser att en kvalitativ 
forskningsstrategi fokuserar på ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av 
data. Vidare skriver Bryman och Bell (2005, s.298) att den kvalitativa metoden kan 
beskrivas som tolkningsinriktad, vilket innebär att fokuset i studien ligger på att öka 
förståelsen av en social verklighet genom att utreda hur deltagarna i en viss miljö tolkar 
denna verklighet. Dessa argument anser vi vara väl i linje med studiens syften och innebär 
att vår metodologiska ansats är kvalitativ till sin natur. 
 
Andersen (1998, s.31) beskriver att en kvantitativ metod är lämplig när det primära 
kunskapssyftet är att orsaksförklara ett fenomen. Jacobsen (2002, s.38-39) menar att den 
kvantitativa ansatsen begränsar utrymmet för åsikter och lägger större fokus på 
undersökningens bredd än dess djup, därmed anser vi inte att denna metod är lämplig för 
att uppfylla denna studies syften.  

4.2 Urvalskriterier  
När vi i inledningsfasen av uppsatsarbetet diskuterade kring vilka företag som skulle kunna 
utgöra en bra miljö att studera hur organisationer arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke var 
vi överens om att det som betraktas som kunskapsintensiva företag vore mest lämpat, på 
grund av personalens betydelse i sådana branscher. När vi fortsatte diskussionen för att 
närma oss ett konkret exempel på en eller flera enheter att studera föll valet till slut på 
revisionsbyråer. Detta val grundade sig på båda författarnas intresse av en framtida karriär 
inom redovisning och revision, men framförallt på att vi hade en uppfattning om att denna 
bransch är och har varit drabbad av det som vi i inledningskapitlet beskrev som svårigheter 
att attrahera och behålla skicklig och talangfull personal. Vi ansåg att vi fick detta bekräftat 
genom att läsa publicerade artiklar om problemet i branschtidningen Balans, och därefter 
kunde vi fastställa att revisionsbyråer skulle bli undersökningsmiljön för vår studie.  
 
Nästa steg var att hitta en lämplig organisation i revisionsbranschen att utföra vår studie i. 
Vi kontaktade de två största aktörerna i Umeå och fick direkt positiv respons från 
kontorschefen på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Då vi sett undersökningsresultat 
bland studenter som visar på att Öhrlings PricewaterhouseCoopers ligger i toppskiktet 
bland de arbetsgivare som ses som mest attraktiva (Universum 2007), samt att de på sin 
hemsida deklarerar att de anser sig vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008a) ansåg vi att det skulle vara en mycket lämplig 



19 
 

organisation att utföra vår studie i. Vi förklarade för kontorschefen vad vi var intresserade 
av att studera och hon erbjöd sig att rekommendera anställda på andra positioner inom 
organisationen som hon ansåg var intressanta att kontakta för vår studie, vilket vi ansåg var 
lämpligt. Denna urvalsmetod, som kallas snöbolls- eller kedjeurval, startar enligt Bryman 
och Bell (2005, s.126-127) med att forskaren kontaktar personer som anses vara intressanta 
ur studiens perspektiv och får hjälp utav dessa att hitta lämpliga respondenter. Ett problem 
med snöbolls- eller kedjeurval är att de inte är slumpmässiga, vilket gör att urvalet sannolikt 
inte kommer att kunna anses representativt för en hel population. Trost (2005, s.120-121) 
menar att variation i urvalssamplet vid en kvalitativ forskningsansats kan anses vara 
viktigare att eftersträva än ett legitimt statistiskt urval, med tanke på att dess slutsatser 
normalt sett inte syftar till att vara generaliserbart på en fullständig population. Då vi inte är 
ute efter att generalisera våra resultat och slutsatser till hela Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers organisation anser vi inte att urvalsmetoden skapar några problem 
för studiens trovärdighet.  
 
Vi valde att inkludera anställda från tre olika nivåer i företaget i vår studie. Med nivåer 
menar vi på vilka hierarkiska nivåer inom organisationen vi genomfört vår studie. Vi valde 
olika hierarkiska nivåer för att få del av uppfattningar av arbetsgivarvarumärket ur olika 
perspektiv, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna svara på vår problemformulering 
och uppfylla vårt syfte. De personer som ingick i vår studie var tre anställda, en 
kontorschef samt en person med ansvar för det strategiska arbetet med att göra Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers till en attraktiv arbetsgivare. Förutom kontorschefen i Umeå, som 
vi kontaktade direkt, valdes alltså de övriga respondenterna ut med hjälp av ett så kallat 
snöbollsurval. De tre anställda vid kontoret som intervjuats valdes ut av kontorschefen 
med följande urvalskriterier från vår sida: alla tre skulle tillhöra samma yrkeskategori och de 
skulle ha arbetat olika länge på kontoret. Vi tror att det är möjligt att personalen kan 
uppfatta arbetsgivarvarumärket olika beroende på om ett företag förfördelar en viss 
yrkeskategori, exempelvis genom att erbjuda vissa bättre förmåner än andra. Det andra 
önskemålet anser vi vara motiverat eftersom antal år inom företaget kan påverka 
respondenternas beskrivningar av arbetsgivaren. Antal år i företaget kan påverka vilken 
position och hur mycket ansvar den anställde har i företaget vilket i sig kan leda till att 
företaget upplevs olika. Således har vi valt att inkludera respondenter från samma 
yrkeskategori men med olika lång erfarenhet. Att kontorschefen själv fick välja ut 
respondenterna efter våra urvalskriterier kan möjligen påverkat de svar vi erhållit till viss 
del. För det första kan respondenterna känna en viss press över att ge fördelaktiga svar med 
tanke på att chefen är medveten om vilka som deltar i studien. Dessutom kan vi se ett 
problem med att chefen pratar med de anställda i förväg för att försöka forma de anställdas 
svar. Vi anser att det senare argumentet är väldigt osannolikt eftersom att chefen visade ett 
väldigt stort intresse redan från början av att ta del av studiens resultat.  
 
Utifrån dessa kriterier bokade kontorschefen in intervjuer med en kvinnlig anställd med tre 
års anställning, en manlig anställd med totalt åtta års anställning inom organisationen samt 
ytterligare en manlig anställd med 16 års anställning hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
Efter rekommendation från kontorschefen kontaktade vi studentkoordinatorn på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Stockholm och han visade ett stort intresse av att delta i studien 
varav en telefonintervju bokades in. Totalt genomfördes således fem intervjuer. 
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4.3 Undersökningsdesign 
Enligt Jacobsen (2002, s.161) har valet av insamlingsmetod påverkan på studiens resultat. 
Andersen (1998, s.120-121) beskriver undersökningsdesign som en strategi av val och 
tillvägagångssätt för insamlande av data. Insamlingen av data kan ske genom exempelvis 
frågeformulär, intervjuer eller befintlig statistik, alternativt en kombination av olika 
tekniker. Undersökningsdesignen beskrivs även innehålla ställningstaganden angående 
under hur lång tid insamlandet ska pågå och urvalsfrågor.  
 
Vi valde alltså att genomföra besöksintervjuer med fyra stycken respondenter på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå samt en telefonintervju med en ansvarig för 
studentprofilering vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Stockholm. 
Telefonintervjun har en begränsning i form av att den som intervjuar inte kan ta del av 
respondentens kroppsspråk. Vi var dock inte intresserade av att analysera respondenternas 
kroppsspråk utan endast deras egna uppfattningar. Därför anser vi att telefonintervjun har 
samma trovärdighet i studien som besöksintervjuerna. Valet av intervjuform blev en 
semistrukturerad intervju med visst drag av standardisering för att försäkra oss om att få 
svar på liknande frågor, vilket vi ansåg kunde hjälpa oss att få en uppfattning om hur väl 
bilden av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare stämmer överens mellan 
olika nivåer i organisationen. En semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman och Bell 
(2005, s.363) att forskaren har mer eller mindre specificerade teman i en intervjuguide att 
utgå ifrån, vilket ger respondenten frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt. Att 
intervjuerna inte till fullo är standardiserade gör enligt Trost (2005, s.19) att frågorna kan 
ställas i den ordning de passar och att följdfrågor kan ställas beroende på respondentens 
svar. En låg grad av standardisering innebär att variationsmöjligheterna blir stora. Bryman 
och Bell (2005, s.363) tillägger att den semistrukturerade intervjun ger möjlighet för 
forskaren att ställa frågor som på förhand inte inkluderats i intervjuguiden. Detta ansåg vi 
vara en viktig detalj i förberedelserna inför intervjuerna så att inte frågorna skulle styra in 
respondenterna i några specifika riktningar. Anledningen till detta är att det ämne vi 
studerar är relativt ungt och det begränsade empiriska resultat från studier kring 
arbetsgivarvarumärket som publicerats är ännu oetablerade. Vi ansåg därför att det var 
viktigt att inte vara allt för bunden till vissa teman och frågor, utan vi ville ge utrymme för 
respondenterna att uttrycka sin egen syn på hur en attraktiv arbetsgivare kan se ut. Därför 
formulerade vi övergripande frågor som skulle underlätta för att få mer eller mindre 
jämförbara åsikter och svar mellan respondenterna, samtidigt som vi lämnade plats för att 
ställa följdfrågor efter de svar som respondenterna gav. Vi kunde även ställa frågor som 
inte fanns med i intervjuguiderna på förhand där vi ansåg att det var passande för att 
ytterligare utveckla några resonemang som respondenterna var inne på.  

4.4 Utformning av intervjuguide 
Med hänsyn till vårt val att utföra semistrukturerade intervjuer utformade vi en 
intervjuguide med ett antal huvudfrågor samt utrymme att ställa följdfrågor. De frågor vi 
använde i våra intervjuer var anpassade till de olika respondenterna. Vissa frågor ansåg vi 
var relevanta att ställa till kontorschefen medan vissa frågor passade bättre att ställa till de 
tre medarbetarna. Frågorna valde vi mestadels utifrån tidigare undersökningar och 
litteratur, men vi skapade också egna frågor utifrån vår problemformulering och vårt syfte. 
Intervjuguiderna bifogas som bilaga A.  
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4.5 Datainsamling 
Vid en intervju kan ett flertal yttre faktorer påverka respondenternas svar. Trost (2005, 
s.53-54) beskriver bland annat att användandet av inspelningsutrustning kan upplevas 
hämmande och besvärande för respondenten. För att minimera denna risk använde vi oss 
av små digitala diktafoner som är helt ljudlösa vid besöksintervjuerna samt utrustning vid 
telefonintervjun som även den var helt ljudlös. Samtliga respondenter accepterade utan 
vidare att spelas in under intervjuerna och inga störningsmoment på grund av exempelvis 
batteribrist uppstod. Jacobsen (2002, s.166) menar att en fördel med att använda 
inspelningsutrustning istället för att minnesanteckna under intervjun är att kontakten med 
den intervjuade blir smidigare, något som vi anser är mycket viktigt för att respondenten 
ska ge ärliga och så uttömmande svar som möjligt. Trost (2005, s.41) tar upp anonymitet 
som en annan sak vilket kan vara av betydelse för hur öppna respondenterna känner sig vid 
intervjutillfället. Vi var noga med att fråga varje respondent hur de ställde sig inför att 
benämnas vid namn i framställningen av datamaterialet och förklarade att eventuella 
anonymitetskrav självfallet skulle respekteras.  
 
Ytterligare en yttre faktor som Trost (2005, s.44-45) diskuterar är valet av plats för 
intervjun. Han anser att den intervjuade måste känna sig trygg i den miljö som intervjun ska 
utföras i, att inga åhörare ska finnas och att störningsmoment i största mån ska försöka 
undvikas. Att respondenten själv ger förslag på var intervjun ska hållas kan vara en god idé 
och det kan även vara rimligt att tillmötesgå sådana förslag eller önskemål när denne varit 
vänlig att ställa upp med sin tid för en intervju. När det var dags för vår första intervju, 
med kontorschefen på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå, gavs det förslag 
från hennes sida om ett konferensrum att utföra intervjun i vilket vi ansåg var ett bra val. 
Samma konferensrum användes vid intervjuerna med de anställda. Lokalen var lagom stor 
och utan insyn från kontoret. Utanför rummet var det ingen aktivitet som var störande för 
oss eller respondenterna vid intervjutillfällena. Inte heller förekom några störningsmoment 
i form av telefoner som ringde eller dörrar som öppnades.  
 
Vi var båda två närvarande under besöksintervjuerna på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
kontor i Umeå. Trost (2005, s.46) menar att det ur respondentens synvinkel kan upplevas 
som en känsla av underläge när flera personer ska utföra intervjun. Denna effekt försökte 
vi undvika genom att en av oss styrde intervjuerna till allra största del, men utrymme gavs 
för den andra att ställa följdfrågor som dök upp under tiden. Vid telefonintervjun sköttes 
frågorna endast utav en av oss på grund av tekniska begränsningar. Intervjuguider 
skickades ut till de anställda på begäran från dem, samt till studentkoordinatorn för att 
underlätta framställningen av frågorna över telefon. Detta inser vi skulle kunna påverka i 
form av att de kan prata med varandra för att skapa en gemensam bild innan intervjun. De 
skulle även ha tid att ta reda på de ”rätta svaren”. Vi anser dock att så inte var fallet 
eftersom att respondenternas svar i stora delar inte varit överensstämmande. Intervjun med 
kontorschefen tog precis en timme och intervjun med studentkoordinatorn tog 47 minuter. 
Intervjuerna med de anställda tog i genomsnitt 29 minuter fördelat på 32, 38 och 17 
minuter. En av intervjuerna med de anställda tog betydligt kortare tid än de övriga två på 
grund av att svaren hölls korta. Detta tror vi dock inte har någon negativ inverkan på 
studien då vi ändå anser att vi fick tillfredställande svar på de frågor vi ställde. Samtliga av 
de övriga intervjuerna kändes väl tilltagna i tid, vi upplevde inte att det fanns något 
stressande moment i det avseendet. 
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Via intervjuerna fick vi datamaterial som kunde användas i enlighet med de syften som vi 
hade satt upp för denna studie. För att få ytterligare en dimension av den bild som 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers vill skapa kring sitt arbetsgivarvarumärke hämtade vi 
även material från platsannonser i Arbetsförmedlingens platsbank och från företagets 
hemsida. Med hjälp av dessa kanaler har organisationer en möjlighet att visa upp sitt 
varumärke från sin bästa sida och därför anser vi att det är relevant att inkludera detta 
sekundära datamaterial i studien för att få ett bredare analysunderlag. Syftet med 
användandet av detta sekundära material var öka möjligheterna att bedöma hur väl den bild 
som vill förmedlas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare stämmer 
överens med hur de uppfattas av personer inom organisationen.  

4.6 Databearbetning 
Efter intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats ut i sin helhet för att vi skulle 
ha möjlighet att välja ut det material vi ansåg vara relevant för den empiriska 
framställningen efter det att samtliga intervjuer var genomförda. Materialet har därefter 
inventerats och rensats från oväsentlig information för att skapa en överblick och 
underlätta urvalet av de uppfattningar som vi ville inkludera i resultatframställningen. Rena 
citat från respondenterna har använts i viss utsträckning. Att återge citat ordagrant på 
sådant sätt att det som framställs liknas vid talspråk kan enligt Trost (2005, s.134) ses som 
en etisk fråga. Det ordagrant återgivna citatet kan uppfattas som generande för personen 
som uttryckte sig så vid intervjutillfället. I de sammanhang där vi ansett att det är befogat 
att återge rena citat från respondenterna har vi därför vid behov justerat språkbruket till hur 
vi förväntar oss att samma fras skulle uttryckas i skrift.  
 
Vi var som sagt var noga med att fråga varje respondent hur de ställde sig inför att 
benämnas vid namn i framställningen av datamaterialet och önskemål om anonymitet 
framkom bland de anställda, därför har vi valt att inte namnge någon av de anställda i 
framställningen av materialet då vi inte anser att det fyller någon viktig funktion för studien. 
De övriga två respondenterna i undersökningen, kontorschefen i Umeå och 
studentkoordinatorn i Stockholm, har vi valt att benämna med namn då det inte fanns 
något krav på anonymitet från deras sida.  

4.7 Dataanalys 
Hittills i arbetet har vi stått inför olika val som att välja infallsvinklar, teorier och 
tillvägagångssätt vid intervjuer. Widerberg (2002, s.133) menar att dessa val är analyser, 
men hon framhäver att det även är viktigt att göra ytterligare analyser av materialet senare i 
arbetet. Hon skriver att det är de senare analyserna som brukar förknippas med begreppet 
analys. I vår analys kopplade vi ihop de teorier vi använt med vår insamlade empiri för att 
sedan tolka materialet vilket vi gjorde genom att gå igenom det noggrant. Det stöds av 
Svenning (2000, s.151) som menar att analysen är helt beroende av att kopplas till teori 
eftersom det är teorierna som bland annat styr tolkningen, samt att varje ny genomläsning 
av det insamlade materialet skapar nya infallsvinklar till analysen. När vi läst igenom vårt 
material såg vi vissa mönster och därmed kunde vi sortera dessa mönster i olika färger. 
Svenning (2000, s.151) menar att forskaren efter att ha funnit mönster i sitt material har 
möjlighet att sätta ”etiketter” på dessa mönster. Dessa etiketter tolkar vi som att vi gjorde 
en färgkodning. Utifrån vår kodning kunde vi tillslut skriva en analys där vi sammanlänkade 
begrepp med empiri och analyserade de skillnader och likheter vi fann. 
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5. Arbetsgivarvarumärket i 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
Den empiriska framställningen sker i tre steg. Först beskriver vi kort Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
vilka budskap de förmedlar via officiella kanaler. Därefter presenterar vi kortfattat deltagarna i 
undersökningen och slutligen presenterar vi vad respondenterna hade att säga under intervjuerna.  

5.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
På Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008b) hemsida står det att de är ett globalt företag 
som i Sverige är ledande i revisionsbranschen med 125 kontor och 3100 medarbetare. De 
skriver att företagets vision är att ”medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och 
ideellt företagande som inger förtroende” och att deras värderingar inom organisationen är 
”Teamwork, Leadership och Excellence”. Öhrlings PricewaterhouseCoopers vill 
fortsättningsvis vara det ledande företaget i branschen vilket de ska fullborda genom att 
bland annat vara den bästa arbetsplatsen och ”att vara den ledande aktören i 
branschfrågor”. De faktorer som gör Öhrlings PricewaterhouseCoopers till ett 
framgångsrikt företag är: 

� Närhet till bred kompetens 
� Förståelse för kundens kultur och affärer 
� Proaktivt och affärsmässigt agerande 
� Personligt engagemang och förtroende 
� Fokus på kvalitet och professionalism 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008c) har något de kallar för studentarenan på sin 
hemsida där de beskriver för studenter hur det är att arbeta hos dem. Här följer ett utdrag 
av vad som berättas på hemsidan: 

”Vi är möjligheternas arena! 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers skall vara Sveriges bästa arbetsplats. Det är vår 

ambition och flera undersökningar bland medarbetare och studenter bekräftar att vi är på 

rätt väg. Vi är övertygade om att vi kan erbjuda en unik mix av intressanta och utmanande 

uppgifter. En karriärutveckling och en personlig utveckling som aldrig avstannar, utan som 

ständigt hittar nya vägar i den internationella, men samtidigt lokalt förankrade firma som 

är vårt företag. Utmaningen är att synliggöra dessa möjligheter och göra dem till en 

självklar del av våra medarbetares vardag. I slutändan är det dock upp till dig som 

medarbetare att ta vara på de möjligheter som finns. Det är upp till dig att förverkliga dina 

ambitioner och professionella mål. Framtiden ligger i dina händer, men vi lovar att finnas 

där och stötta dig hela vägen. 

Ständig utveckling 

Hos oss får du tidigt ta eget ansvar, men vi ger dig samtidigt de verktyg som behövs för att 

hantera detta ansvar. Från dag ett har du en egen mentor som hjälper dig i din utveckling. 

Han eller hon kommer att finnas som bollplank och vara din samtalspartner i diskussioner 

kring din framtida karriär. Du kommer att ha ett gediget utbildningsprogram med externa 

och interna kurser, inte sällen förlagda utomlands. Dessa kan leda fram till högre 

revisorsexamen såväl som analytikercertifiering, men det slutar inte där. Vi lever i en 

föränderlig värld och måste hela tiden vara uppdaterade på vad som händer på de 
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områden som påverkar våra klienters och följaktligen vår verksamhet. Din tid hos oss 

kommer således präglas av ett kontinuerligt lärande. 

Balans i livet – mer än bara ord 

Ta inte jobbet med dig hem, men väl gärna dina kollegor. Att trivas på sin arbetsplats och 

med sina kollegor är en förutsättning för att hitta balans i livet. Här hjälper vi dig på traven 

genom att anordna otaliga sociala evenemang där du som anställd ges möjlighet att kliva 

ur den professionella rollen och hoppa i en bekvämare kostym. Vi försöker även att göra 

tillvaron enklare genom att erbjuda övertidsersättning, 35-timmars veckor under 

sommarhalvåret, en sjukvårdsförsäkring som garanterar snabb och kompetent vård, en 

förstärkt föräldrapenning och subventioner av träningskort m m. 

Excellence, Leadership och Teamwork är våra grundvärderingar. Tomma ord till dess att 

du som medarbetare ger dem en innebörd, det är först när du känner att de är en självklar 

del av ditt arbete som vi tillsammans blir framgångsrika!” 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers söker medarbetare till sina kontor i Sverige bland annat 
via arbetsförmedlingens platsbank. Nedan följer en lista med textutdrag från företagets 
platsannonser (se bilaga B) som vi funnit på platsbanken: 

� Vill du jobba på Sveriges ledande revisions- och redovisningsföretag? 
� Hos oss finns möjligheterna!  
� Vår ambition är att hjälpa regionens företag att utveckla sina drömmar, mål och 

visioner! 
� Hos oss får du en spännande, utvecklande och omväxlande arbetssituation med 

mycket goda utvecklings- och karriärmöjligheter. 
� Vi vill att du tillsammans med oss driver utvecklingen av både vår verksamhet och 

tjänsteutbud för att möta kundens behov. Vi hjälper dig att lyckas! 
� Som ny hos oss får du handledning av mer erfarna medarbetare och med utvecklad 

erfarenhet och kompetens, ökar också din självständighet och personliga kontakt 
med kunderna. 

� För att lyckas har Du förmåga att etablera förtroendefulla kontakter, är utåtriktad, 
har lätt att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. 

� Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en 
förutsättning för att lyckas hos oss.  

� Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och präglar vårt 
dagliga arbete. 

� På Öhrlings PricewaterhouseCoopers har vi kul på jobbet. 

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Respondenterna 
För att få information till vår studie intervjuade vi fem personer inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers organisation för att få en inblick i hur arbetsgivarvarumärket 
uppfattas på olika nivåer i företaget. De intervjuade är: 

� Ansvarig för studentprofilering med tre års erfarenhet 
� Kontorschef med 21 års erfarenhet 
� Anställd med tre års erfarenhet 
� Anställd med åtta års erfarenhet 
� Anställd med 16 års erfarenhet  
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5.2.2 Ansvarig för studentprofilering 
Daniel Fält arbetar på avdelningen Human Capital vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
Stockholm med profilering av företaget mot studenter på Sveriges högskolor och 
universitet. Han sökte sig till företaget efter att ha deltagit på ett studentarrangemang där 
han fått information om företagets storlek globalt sett och deras marknadsledande position. 
Med siktet inställt på att jobba i revisionsbranschen var det lika bra att börja på det bästa 
företaget, ansåg han.  
 
Fält anser att ett starkt ledarskap är den viktigaste egenskapen för en attraktiv arbetsgivare. 
Han vill ha en chef som ger feedback, uppskattar bra genomfört arbete, låter en genomföra 
tankar och idéer och som utvecklar en genom att säga att ”det där skulle du kunna göra 
bättre på det här och det där sättet”. Enligt Fält går betydelsen för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers att vara en attraktiv arbetsgivare inte att underskatta.   

”Rätt medarbetare som visar rätt utveckling, det är ju det som gör det här företaget 

framgångsrikt.” 

Fält beskriver det som affärskritiskt att företaget kan locka rätt medarbetare för att 
kunderna ska få det som förväntas och även fortsättningsvis vara nöjda med produkten 
som levereras. När det gäller sin egen delaktighet i arbetet med att göra Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers till en attraktiv arbetsgivare anser han att den i allra högsta grad är 
stor. I arbetsuppgifterna ingår att ta reda på vad studenter och medarbetare tycker om 
företaget samt att skapa en kommunikationsplattform att stå på för att externt sälja in en 
sann bild av hur det är att arbeta i företaget. 

5.2.2.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers värderingar  

Fält anser att Öhrlings PricewaterhouseCoopers står för framgång och 
utvecklingsmöjligheter. Han menar att företaget har en stark marknadsposition, vilket 
innebär att alla medarbetare har en stadig grund att stå på. Denna grund ger dels varje 
medarbetare möjlighet att ständigt söka nya utmaningar men även ett starkt stöd i ryggen 
vilket underlättar möjligheterna att nå framgång i sitt arbete och att utvecklas. Vilka 
officiella företagsvärderingar som Öhrlings PricewaterhouseCoopers står för tycker Fält är 
en svår fråga att svara på då han anser att värderingar egentligen är något som sitter i 
individerna som jobbar i företaget och inte något som bestäms uppifrån. Han påpekar även 
att värderingarna förmodligen inte är enhetliga genom hela organisationen vilket också gör 
det svårt att svara på frågan. Det som företaget vill att personalen ska agera utifrån är 
ledorden ”leadership”, ”teamwork” och ”excellence”. Dessa ledord utgår från ledarskapet i 
företaget, vilket Fält beskriver som ett coachande ledarskap.  

”…det är mycket som bygger på att göra saker tillsammans, se till så att folk utvecklas och 

kan lyfta sig själv i sin profession. Och det handlar om att coacha – och coacha är ju att 

inte lämna några givna svar, utan att hjälpa medarbetare att själva hitta svaren.”  

Med hjälp av ett coachande ledarskap skapas ett gott samarbete och ur det kommer 
excellence. Inom organisationen finns en avdelning som arbetar med att utforma bra 
karriärprogram och bra ledarskapsprogram vilket ger ledare i företaget goda förutsättningar 
att via sitt ledarskap få medarbetare att växa och utvecklas. Företaget vill att ledorden ska 
synas i de anställdas beteenden genom att leveransen till kunderna sker på ett sätt som 
bygger förtroende för att de kan uppfylla och kanske till och med ”toppa” kundernas 
förväntningar.  
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5.2.2.2 Visioner och internkommunikation 

Fält menar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers vision innebär att de ska verka för ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle. Han tror att de anställda känner till företagets visioner 
alldeles för dåligt. Han säger att visionerna finns nedskrivna men att det nog inte är så 
många som läser det. Detta är något som de är medvetna om att de kan förbättra, att 
internkommunikationen kan bli bättre för att tydliggöra sådana saker ut i organisationen.  
 
Fält är nyfiken på att veta vad de övriga intervjuade personerna i vår undersökning hade 
svarat på frågan om Öhrlings PricewaterhouseCoopers visioner. När vi tar upp ett exempel 
från intervjuerna, att företaget ska fortsätta vara ”störst och bäst”, säger Fält att det är en av 
företagets målsättningar men inte deras vision. Målet är att alla, inte bara folk i branschen, 
ska känna till att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är den största aktören på marknaden. 
Trots att Fält inser att kommunikationen uppenbarligen är bristfällig när det kommer till att 
informera och förankra företagets visioner hos de anställda, säger han att 
internkommunikationen sker på flera olika sätt. Exempel på detta är en interntidning, en 
gemensam portal, ett veckobrev från VD:n samt att alla anställda samlas en gång per år på 
samma ställe för en helhelgsaktivitet. Fält menar att det är en ledningsuppgift att förankra 
visionen hos medarbetarna men att detta är något som Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
inte riktigt har lyckats med.  

5.2.2.3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare 

Angående vad som karaktäriserar Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare 
anser Fält att det är en blandning mellan trygghet och utmaning. Trygghet tack vare de 
möjligheter som finns att växla till andra arbetsuppgifter inom företaget beroende på hur 
konjunkturläget ser ut, vilket ger en större anställningstrygghet. Möjligheterna är goda för 
den som vill byta arbetsuppgifter flera gånger om under sin karriär hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. En annan dimension av tryggheten anser han vara att anställning 
i företaget är mycket meriterande att addera till sitt CV vid byte av arbetsgivare i och med 
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett starkt varumärke som både allmänheten och 
näringslivet associerar till något positivt. Vidare anser Fält att karriären har stort fokus hos 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och det var också detta han syftade på tidigare när han 
nämnde att utmaningar var något som karaktäriserade företaget som arbetsgivare. 
 
Som arbetsgivare vill Öhrlings PricewaterhouseCoopers uppfattas bland potentiella 
anställda på ett sätt som överensstämmer med verkligheten. Detta menar Fält minskar 
gapet mellan hur potentiella anställda förväntar sig att det är att arbeta på företaget och hur 
det egentligen ser ut. Det innebär att företaget vill uppfattas på det sätt som beskrevs 
tidigare, det vill säga som en trygg arbetsgivare och en miljö som är fylld med möjligheter. 
Enligt interna undersökningar som görs i företaget beskriver de anställda att de är stolta 
över att arbeta på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, samt att de upplever stora 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Undersökningar om hur företaget uppfattas av 
sina medarbetare görs enligt Fält ungefär två gånger per år, en internationell och en 
nationell undersökning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har inga uppsatta mål när det 
gäller medarbetarnas attityd till dem som arbetsgivare. I stället görs uppföljningar av 
undersökningsresultaten för att hitta eventuella utstickande mönster som sedan analyseras 
för att utreda vilka konsekvenser det kan få framöver. Fält nämner att de två främsta 
framgångsfaktorerna för Öhrlings PricewaterhouseCoopers är kundnöjdhet och 
medarbetarnöjdhet. Nöjda medarbetare ger kunderna en bättre produkt, vilket i sin tur 
leder till att större och mer utmanande arbetsuppgifter kommer att efterfrågas från 
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kunderna. Detta i sin tur utvecklar de anställda, så visst anser han att de anställdas attityd är 
viktigt för företaget ur ett strategiskt synsätt. 

5.2.2.4 Arbetet med arbetsgivarvarumärket 

Arbetet med att skapa en bild av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som en attraktiv 
arbetsgivare utgår från studentkontakter med lokalt ansvar på varje kontor som har en 
högskola eller ett universitet i närheten där företaget vill synas. Studentkontakternas roll är 
att genomföra marknadsaktiviteter mot studenterna för att ge dem en bild av företaget är 
som arbetsgivare och det sker på ungefär 20 högskolor och universitet i landet. Ovanför 
sitter en samordnande funktion där Fält arbetar med att utveckla marknadsaktiviteter, till 
exempel när de ska genomföras och vilka som ska vara med på dem. De arbetar även med 
profileringsannonsering, att synas i lämpliga sammanhang, de delar ut pris till årets 
ekonomstudent och arbetar mycket med att ha en välfylld och informativ del på företagets 
hemsida som riktar sig mot studenter. 
 
Fält anser att ansvaret för den externa bilden av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som 
arbetsgivare till stor del ligger på honom själv. Han betonar dock att hans avdelning arbetar 
mot studenter och inte mot redan yrkesverksam arbetskraft på grund av att de senare är 
svårare att profilera sig mot. Studenter är enkla att nå i och med att de finns på ett 
begränsat antal ställen i landet, medan det finns folk på massvis av företag som Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers skulle kunna anställa men som är svårare att nu ut till än 
studenter.  
 
Den interna bilden av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare anser Fält till 
stor del påverkas av ledarskapet i organisationen. Varje individs bild påverkas extremt 
mycket av den närmaste chefen i och med att det är denne som sätter förutsättningarna för 
arbetet. Detta arbetar företaget med genom att jobba med ledarskapsfrågor på bred front. 
De försöker få alla ledare att förstå hur de förväntas agera som chef inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Målet är inte att alla ska agera exakt likadant utan att alla ska vara 
inne på samma linje och jobba för att utveckla sina medarbetare.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en speciell budget för att marknadsföra sig som 
arbetsgivare mot studenter. För att utvärdera resultatet av de resurser som satsas används 
inga direkta relationstal. Ett sätt att utvärdera är att se till de attitydundersökningar som 
finns tillgängliga, exempelvis FöretagsBarometern som Universum Communications 
genomför. Dessutom kan det mätas genom att se hur attraktiva Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är vid rekryteringsprocesser, hur många sökande det finns i 
relation till det rådande marknadsläget. 

5.2.2.5 Medarbetarnas inflytande på arbetsgivarvarumärket 

De anställda har ingen officiell roll i arbetet med att göra Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
till en attraktiv arbetsgivare. Fält påpekar dock att inofficiellt sprider de sin bild av företaget 
bland sina vänner och bekanta. Om de sedan sprider en bild av hur bra det är att arbeta på 
företaget så är det givetvis bara positivt. Fält är noga med att påpeka att de anställda inte 
förväntas skönmåla företaget utan ge en sann bild över hur det är att arbeta på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Fält berättar att de egentligen inte gör någonting för att de 
anställda ska känna sig delaktiga i arbetet med att göra företaget till en attraktiv 
arbetsgivare. Han anser att det är upp till företaget att skapa en attraktiv arbetsplats för de 
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anställda. Det viktiga är dock enligt Fält att de känner sig delaktiga i att driva och utveckla 
företaget, inte att de känner sig delaktiga i imageskapandet.  

5.2.2.6 Motivation 

Fält menar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har som ambition att anställa 
medarbetare vars grundinställning är att de vill prestera. Personer med denna egenskap 
motiveras av möjligheter att få utlopp för sina ambitioner att prestera vilket är något som 
Fält anser att företaget försöker göra genom att exempelvis jobba med intressanta klienter 
och spännande uppdrag. Fält anser att det är viktigt att vara lyhörd för idéer som kommer 
fram i organisationen och skapa förutsättningar för medarbetare att genomföra dessa. Det 
anser han vara det bästa sättet att motivera människor.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en karriärmodell som bygger på en trappa där 
ingångssteget kallas associate. När medarbetaren har uppfyllt vissa personliga mål och 
kriterier anses denne vara redo att gå vidare i trappan. Via ett flertal steg finns till slut 
toppen på karriärtrappan där möjligheten finns att bli partner i företaget. Att slutligen bli 
partner i firman, kräver enligt Fält otroligt stor dedikation och mycket arbete. Fält anser att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers kan bli bättre på att informera potentiella anställda om 
de karriärmöjligheter som finns i företaget. Detta försöker de förbättra genom att tydligare 
illustrera på hemsidan och göra den så informativ som möjligt för att studenter ska få en 
inblick i hur en karriär inom företaget kan se ut. Fält anser att karriärmöjligheterna inte ska 
framställas som ett lockbete utan som en beskrivning av hur det verkligen ser ut att jobba 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

5.2.2.7 Rekrytering 

Fält säger att det råder konkurrens mellan företagen i branschen om de ”bäst lämpade” 
kandidaterna. Han upplever dock att det inte är något jättestort problem för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers vid rekryteringsprocesser eftersom att de är det största och mest 
framgångsrika företaget vilket underlättar för att locka till sig potentiella medarbetare. Han 
anser inte att kvaliteten företagets produkt har påverkats av den ökade konkurrensen 
eftersom att de fortfarande får den kvalitet bland de sökande som de är ute efter. De 
egenskaper som Öhrlings PricewaterhouseCoopers framförallt söker efter vid rekrytering är 
drivkraft, engagemang och en vilja att skapa resultat. För att locka potentiella anställda med 
dessa egenskaper anser han att det viktigaste återigen är att ge en bild av de möjligheter 
som finns inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers som är så sann som möjligt. Hur chefer 
rekryteras till företaget har inte Fält någon djupare inblick i, men han menar att chefer till 
största delen rekryteras internt.  
 
Någon hederskodex som ”förbjuder” företagen att värva medarbetare från konkurrenter 
existerar inte enligt Fält. Däremot menar han att det bara vore dumt att börja köpa över 
folk då det skulle leda till att det blir dyrare och dyrare att anställa. Till slut skulle det 
innebära att personalkostnaderna blir så höga att företagen inte längre är lönsamma. Det 
händer att företaget rekryterar direkt från konkurrenter och i vissa fall att folk går den 
motsatta vägen. Fält bedömer att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett positivt netto, 
att fler söker sig till företaget än som lämnar för konkurrerande byråer. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har en personalomsättning som enligt Fält är väldigt hälsosam. 
Han anser att det bör finnas en viss rotation i en frisk organisation. 
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”Det är jättebra att folk har möjlighet att lämna vårt företag till andra bra jobb. Det är ett 

kvitto på att vi gör rätt saker, att våra medarbetare är attraktiva. Samtidigt, skulle man ha 

för hög personalomsättning så skulle ju det indikera att vi inte tar hand om våra 

medarbetare.” 

Företagets personalomsättning är 10 procent och det tycker Fält är lagom. Han märker att 
de anställda blir mer och mer attraktiva på marknaden, framförallt de som arbetar inom 
ekonomi och finance. Anställda som väljer att lämna företaget frivilligt får fylla i ett 
utvärderingsdokument som heter ”Learning from leavers”, som är anonymt. Via de 
synpunkter som dyker upp får de reda på anledningen till att de slutar och vad som varit 
och dåligt och så vidare. Dessutom håller chefen eller någon från personalavdelningen 
(HR) normalt uppföljningssamtal med den som väljer att lämna, för att samla in ytterligare 
synpunkter. Detta ska göras på alla kontor och alla anställda. Sedan ligger det på 
personalavdelningen att sammanställa och analysera de synpunkter som kommer in. 

5.2.3 Kontorschef 
Marina Norberg arbetar som kontorschef på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Umeå. 
Hon fick anställning i företaget tack vare att det var den första revisionsbyrån hon besökte 
med sin jobbansökan, vilket idag är 21 år sedan. Norberg säger att revisionsbyråerna på den 
tiden hade ackvisitionsförbud vilket innebar att de inte fick marknadsföra sitt företag. 
Därför var det inte alls samma satsningar från revisionsbyråerna på att vara en attraktiv 
arbetsgivare som det är idag.  
 
Norberg anser att det är mycket viktigt för Öhrlings PricewaterhouseCoopers att vara en 
attraktiv arbetsgivare, både nu men också i framtiden. Revisionsbranschen står inför en stor 
omställning i och med att revisionsplikten avskaffas och arbetsuppgifterna kommer att 
förändras till att inkludera mer affärsservice och redovisningstjänster än tidigare. Dessa 
områden har Öhrlings PricewaterhouseCoopers satsat på sedan början av 2000-talet och 
har i detta avseende ett försprång gentemot konkurrenterna som inte kommit lika långt i 
sitt omställningsarbete. Norberg menar att andra byråer kommer att försöka locka över 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers medarbetare eftersom de har skaffat sig värdefull 
erfarenhet genom det försprång företaget skapat sig. Även utåt sett anser Norberg att det är 
oerhört viktigt att ses som en attraktiv arbetsgivare för att få kvalificerade och kompetenta 
personer att söka sig till Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  
 
När det gäller sin egen delaktighet i arbetet med att göra företaget till en attraktiv 
arbetsgivare anser Norberg att hon försöker bidra genom att skapa en social trygghet för de 
anställda. Hon ser till att gruppcheferna har förutsättningar att ge medarbetarna det de 
behöver i form av exempelvis samtal, utvärderingar och uppföljningar. Norberg 
återkommer flera gånger till att hon försöker skapa en stark sammanhållning bland 
medarbetarna på kontoret för att de ska trivas på företaget. 

5.2.3.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers värderingar 

Norberg anser att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en sund inställning när det 
kommer till värderingar kring personalpolitik och hon gillar det sätt som företaget ska 
bedrivas och skötas. Som kontorschef har hon ett självständigt ansvar för Umeåkontoret 
och fria tyglar att göra det hon vill. Samtidigt finns det en linje som ska följas och en 
utveckling som företaget ska gå mot som hon måste hålla sig inom. När det gäller 
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personalpolitiken lyfter Norberg fram möjligheterna till utveckling i företaget och hon 
känner att det aldrig funnit några hinder för henne att ta nya steg inom organisationen.  
 
När det gäller Öhrlings PricewaterhouseCoopers officiella företagsvärderingar lyfter 
Norberg fram begreppen ”Code of conduct” och ”Connected Thinking”. Code of conduct 
handlar om hur de anställda på företaget uppträder, beter sig och bemöter kunder och 
medarbetare. Connected Thinking handlar om att se till kundens bästa, att alla i företaget 
tillsammans kan använda den samlade kompetens och de resurser som finns för att ge 
kunden rätt hjälp. Norberg beskriver att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har försökt få 
värderingarna att växa in i organisationen genom att tala om hur de anställda förväntas 
uppföra sig. Det handlar egentligen om grundläggande beteenden som att komma i tid och 
ringa tillbaka till kunden. Norberg anser inte att det är några onormala förväntningar som 
finns på de anställda. Hon berättar att de anställda blir medvetna om företagets värderingar 
genom information som kommer uppifrån i organisationen, exempelvis genom broschyrer 
som tas fram för medarbetarna. Dessutom diskuteras det till viss del på kontoret och det 
tydliggörs även under gemensamma regionträffar. Internt handlar det naturligtvis om att ha 
respekt för alla medarbetare, både för deras arbetsuppgifter men även för deras beteenden 
och sätt. 

5.2.3.2 Visioner och internkommunikation 

Norberg säger att Öhrlings PricewaterhouseCoopers visioner är att bli den naturliga 
rådgivaren till sina kunder. Att uppfattas av kunden som en ”trusted business advisory”, 
helt enkelt att bygga ett förtroende som en kunnig och kompetent rådgivare i olika roller 
och vid olika tjänsteleveranser.  

”Vår vision är att kunden ska veta att vi kan leverera det vi kallar ’hela huset’, alltså hela 

vårt kunskapshus av tjänster.” 

Norberg anser att medarbetarna känner till de här visionerna. De anställda tar del av 
information från centralt håll men även genom att det ges information både regionalt och 
lokalt. Dessutom aktualiseras detta löpande på ett konkret sätt genom att det talas om 
kunskapshuset och att de försöker sälja in det mot kunderna. Det finns även två 
medarbetare på kontoret som ägnar en del av sin arbetstid till marknadsföring av ”huset” 
externt mot kunder vilket enligt Norberg naturligt leder till att det ökar medvetenheten 
kring detta bland övriga anställda. Norberg anser att det inte är möjligt att tvinga någon att 
ställa upp bakom en vision. Hon menar att det istället handlar om att informera de 
anställda och diskutera kring hur varje individ kan utveckla sin arbetsuppgift inom det 
område denne verkar, för att alla ska förstå vilken roll de spelar i byggandet av 
kunskapshuset.  

5.2.3.3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare 

Det som karaktäriserar Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare i de anställdas 
ögon tror hon dels är den flexibilitet som finns, exempelvis att det ges en viss frihet att 
bestämma sin egen arbetstid så länge hänsyn tas till kunder och kollegor så att de inte 
drabbas på något sätt. Norberg poängterar att hon endast kan prata för de anställda på sitt 
kontor och inte för alla anställda inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers generellt. Hon 
fortsätter med att lyfta fram att det finns tydliga karriärprogram och utvecklingsmöjligheter, 
att varje anställd jobbar med sin egen utvecklingsplan med stöd av coachning. Det hoppas 
hon är något som de anställda uppskattar. Något som Norberg tror är karaktäristiskt för 
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just Öhrlings PricewaterhouseCoopers är att de arbetar med koncepten Connected 
Thinking och Code of conduct som hon beskrev tidigare. Hon betonar att företaget är 
väldigt tydliga när det gäller att sprida det budskapet både internt och även externt mot 
kunderna. Norberg återkommer till de möjligheter som finns för individuell utveckling och 
säger att de försöker vara lyhörda och behjälpliga för att förverkliga idéer som 
medarbetarna framför, så länge det ligger i linje med den väg företaget ska vandra. Det 
gäller både när det gäller idéer kring förändringar eller förbättringar som vid personliga 
intressen. En konkret sak som skiljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers från andra 
arbetsgivare är att de anställda har lägre årsarbetstid och arbetar kring 37,5 timmar per 
vecka i snitt över ett år. Till sist tillägger Norberg att det inom företaget finns bra 
förmånsprogram som en del andra byråer inte har, vilket hon tror kan vara karaktäristiskt 
för Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare.  
 
Norberg säger att Öhrlings PricewaterhouseCoopers till stor del tittar på externa 
undersökningar för att uppskatta hur attraktiva de anses vara av studenter och andra 
potentiella anställda. Hon konstaterar att de ligger högt upp i FöretagsBarometern och 
kommenterar deras något försämrade position i den senaste undersökningen med att det 
går upp och ner beroende på vilka aktiviteter som genomförts mot studenterna. Internt 
tycker Norberg att Öhrlings PricewaterhouseCoopers upplevs som en attraktiv arbetsgivare 
bland medarbetarna. Hon berättar att ingen medarbetare har gått över till en konkurrerande 
revisionsbyrå så länge som hon kan minnas, vilket hon tycker är det starkaste tecknet på att 
de anställda trivs på hennes kontor. Hon fortsätter att beskriva hur stor rörligheten är i 
Umeå mellan revisionsbyråerna för tillfället och att det är många som hugger efter personal 
från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Interna medarbetarundersökningar görs enligt Norberg ungefär vartannat år och 
sammanställs centralt där resultat visas både lokalt och regionalt. Genom dessa 
undersökningar anser Norberg att de får en bra bild över medarbetarnas attityder till 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare. Betygen är oftast goda men det som 
stuckit ut lite negativt från de bättre sakerna är frågor kring stress och feedback vilket 
resultaten från kontoret i Umeå också visat. Målet med de anställdas attityd är att de 
fortsättningsvis ska tycka att det är roligt att jobba i företaget och att de vill stanna kvar, 
vilket Norberg anser är ett jätteviktigt mål. Hon förtydligar genom att beskriva hur 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers hela tiden måste tänka på det här för att inte hamna i en 
situation där medarbetarna tycker att det är ett dåligt företag att arbeta hos och byter till en 
konkurrerande byrå.  

5.2.3.4 Arbetet med arbetsgivarvarumärket 

Norberg säger att de försöker skapa en social sammanhållning på kontoret för att öka 
trivseln bland arbetskamraterna och förbättra arbetsmiljön. Hon menar att det finns olika 
sätt att lyckas med detta. Konkreta exempel är att de anordnar personalfester vid jul och 
efter att deklarationsperioden är över, de kan även anordna biokvällar eller andra aktiviteter 
tillsammans. Detta anser hon fungerar för att skapa en starkare sammanhållning på 
kontoret och för att få medarbetarna att arbeta mot samma mål. Hon anser det viktigt att 
inte bara hon bestämmer utan att en miljö skapas där förslagen kommer från medarbetarna. 
Norberg poängterar att alla ska ha utrymme att uttrycka sig och att det finns en känsla av 
öppenhet på kontoret. En sak som från och med i år återkommer är att de anställda ska få 
vara mer delaktiga i affärsplaneringen för nästkommande verksamhetsår. Hon anser att de 
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förändringar som kommer att ske i branschen gör det viktigt att få de anställda delaktiga i 
dessa processer.  
 
Norberg menar att möjligheterna till personlig utveckling är en stark faktor för att en 
arbetsplats ska uppfattas som attraktiv. Hon påpekar dock att alla inte vill ta nästa steg i 
karriären utan är nöjda där de är och det är något som måste respekteras. Men alla som vill 
ska ha möjlighet att utvecklas genom de karriärprogram som finns.  

5.2.3.5 Medarbetarnas inflytande på arbetsgivarvarumärket 

Enligt Norberg har de anställda en stor roll och ett stort ansvar att göra Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers till en attraktiv arbetsgivare. Hon menar att det kan skapas ett 
dåligt klimat som sprider sig snabbt om inte alla försöker medverka till en bra social 
relation med sina kollegor. Trivs de inte med sin arbetsplats är det lätt att det börjar pratas 
illa om företaget och då har det börjat spridas ”dåliga ringar”. Sammanfattningsvis säger 
hon att de anställda har en stor påverkan både på den interna och på den externa bilden av 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare. Externt handlar det om Code of 
conduct. Hon anser att ett ytterligare sätt att bidra till att göra företaget mer attraktivt som 
arbetsgivare är att visa upp för omvärlden att de verkligen uppfyller den standard som de 
står för.  

5.2.3.6 Motivation 

Norberg berättar att hon försöker motivera sina anställda så att de ska våga ta större ansvar 
eller ta sig an nya arbetsuppgifter. Personer som tar särskilt stort ansvar eller gör särskilda 
insatser kan premieras för detta på olika sätt. Norberg menar att det handlar mycket om 
hur en person är som ledare, om denne vågar tillåta och förmår sina anställda att komma 
med idéer om både sin egen och även kontorets utveckling.  

”Man kan visa uppskattning på många olika sätt, men det gäller ju att någonstans 

inspirera personer till att våga ta nya steg.” 

Hon menar även att det finns vissa ”nyckelpersoner” som kan behöva mer uppmärksamhet 
än andra anställda, för att diskutera var de är i sin utveckling och vart de är på väg.  Det är 
viktigt att hålla dialogen igång med dessa personer och vara lyhörd för hur de upplever att 
deras utveckling ser ut. Det kan räcka med ett kortare samtal eller att de tittar mer konkret 
på vad som kan göras för att personen ska nå sina målsättningar.  
 
De anställda hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers får ta den av ett antal förmåner som 
kommer med anställningen. Norberg tror att det är deras sjukvårdsförsäkring som är mest 
uppskattad bland de anställda. Sjukvårdsförsäkringen innebär att anställda som blir sjuka 
eller skadar sig har möjlighet till snabb vård vilket minskar inkomstbortfallet. Hon menar 
att en trygghet att det går att få hjälp snabbt. Hon berättar att hon aldrig tänkt på vilka 
förmåner som är mest uppskattade bland hennes anställda. För vissa är kanske den 
förstärkta föräldrapenningen som företaget erbjuder mest uppskattad, det är olika från 
situation till situation. En sista sak är den förkortade årsarbetstiden som hon tror många 
skulle nämna som den mest uppskattade förmånen med att arbeta hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Själv anser hon att sjukvårdsförsäkringen och den förkortade 
arbetstiden är de mest värdefulla förmånerna.  
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Karriärmöjligheterna beskrivs på liknande sätt som den tidigare intervjun med Daniel Fält. 
Hon betonar att det är tydliggjort vad som krävs av den anställde för att klättra ett steg i 
den så kallade karriärtrappan. På kontoret i Umeå arbetar omkring tio personer som 
genomgått coachutbildning. Nya medarbetare får välja en av dessa med vilken sedan en 
dialog förs om vad som krävs för att ta ytterligare steg i karriären. Norberg berättar att de 
informerar potentiella anställda om de karriärmöjligheter som finns i Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers vid anställningsintervjun. Hon tycker att del studenter är väl 
insatta i hur företaget till stor del fungerar och menar att de varit inne på hemsidan och läst 
om karriärmöjligheterna men även om visionerna och vad företaget står för. 

5.2.3.7 Rekrytering 

Norberg anser att konkurrensen om kompetent och talangfull personal är väldigt hård idag 
och att det är stor skillnad på antalet ansökningar nu än tidigare. För omkring tre till fem år 
sedan var det alltid kring 90-100 ansökningar per utannonserad tjänst, men idag är den 
siffran nere på omkring 30 stycken. Ett annat tecken på svårigheterna att få tag i rätt folk är 
att andra byråer headhuntar medarbetare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers i större 
utsträckning än tidigare. Norberg berättar att konkurrenterna tar kontakt med vissa 
anställda på företaget, antingen via att de själva ringer upp eller att de använder sig av en 
rekryteringsfirma. Hon anser inte att kvaliteten på den produkt de levererar påverkas av att 
det är färre sökande till lediga tjänster på grund av att det fortfarande är mycket 
kompetenta personer som söker sig till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hon är dock 
medveten om att kvaliteten kan komma att försämras om hennes kontor inte får tag i rätt 
kompetens. Samtidigt menar hon att företaget har väldigt bra internutbildningsprogram 
som kan kompensera det till viss del. 
 
De personliga egenskaper som Norberg anser att kandidater till anställning hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers bör ha är ett engagemang och social kompetens. Att kunna 
anpassa sig till olika kunder som de anställda möter är viktigt anser hon. En viktig del är 
även att personen har ambitioner att utvecklas både som individ och i sin yrkesroll. 
Norberg tycker inte att det har varit svårt att attrahera kandidater med dessa typer av 
egenskaper. Hon berättar att de talar om i anställningsannonsen vad som eftersträvas. 
 
Angående hur chefer rekryteras inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers så svarar Norberg 
att det sker både internt och externt. Hon poängterar att hon själv är ett exempel på att det 
rekryteras internt. Hon anser att det beror på var det behöver rekryteras, vad det är för 
person som eftersöks och till vilken position. Till lägre befattningar, exempelvis 
gruppchefer, sker rekryteringen oftast internt. Kontorschefer rekryteras ofta internt men 
det görs alltid en extern inventering för att se om det finns någon mer lämpad person för 
den positionen utanför företaget.  
 
Norberg tycker att personalomsättningen på kontoret i Umeå är ganska låg. De gånger 
någon valt att lämna har det skett till privata företag och inte till konkurrerande byråer. 
Hon tycker att det är näst intill lite synd att rörelsen av personal till och från kontoret varit 
så låg eftersom hon anser att alla organisationer mår bra av en sund personalomsättning.  

”Jag tror man ska vara medveten om att det nog behövs lite personalomsättning för att 

liksom ’hålla liv i lågan’.” 
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Norberg berättar att medarbetare som funderar på att lämna företaget oftast kommer till 
henne och diskuterar saken innan något är beslutat. Det tycker hon är otroligt skönt, att 
veta att ingen bara lämnar fram ett papper och meddelar att de inte kommer till jobbet 
nästa dag. I de fall där medarbetare varit lockade av erbjudanden från konkurrerande 
företag har de suttit ner och resonerat vilket alltid har lett till att personen till slut har valt 
att stanna kvar i företaget. På så sätt upplever Norberg det som att uppföljningen av varför 
hennes anställda lämnar företaget sker innan något beslut tas. Hon tycker inte att det har 
funnits något mönster bland de skäl som lämnats till varför vissa medarbetare valt att 
lämna företaget. Det har inte varit på grund av missnöje med Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som de lämnar, utan oftast för att de inte kan motstå erbjudanden 
som kommer från andra företag. De uppgifter och synpunkter som kommer in från 
anställda som lämnar eller är på väg att lämna företaget skickas inte vidare från kontoret till 
någon central funktion.  

5.2.4 Anställda 
De tre anställda som vi intervjuat arbetar samtliga med inriktning mot revision på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå. En är revisorsassistent, en är godkänd revisor och 
en är auktoriserad revisor. 
 
De anställdas syn på vilka de viktigaste egenskaperna hos en attraktiv arbetsgivare är 
beskrivs med ord som ”det måste finnas utvecklingsmöjligheter för att jag ska vara 
intresserad”, ”de måste lyssna på sina anställda och ge dem förutsättningar att göra det de 
vill och det de är bra på” och ”de måste visa att de är mån om personalen, inte bara påstå 
att personalen är den viktigaste resursen utan även visa det”. 

5.2.4.1 Bilden av Öhrlings PricewaterhouseCoopers före anställningen 

Anledningen till att de sökte sig just till Öhrlings PricewaterhouseCoopers skiljer sig åt en 
aning mellan de tre anställda. De egenskaper som lyfts fram under intervjuerna är: 

� Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett välkänt företag.  
� Det är en välrenommerad revisionsbyrå. 
� De är störst i Sverige och finns ”överallt” och de är även störst i världen vilket 

innebär att det finns möjligheter till en karriär utomlands för den som vill. 
� Som nyanställd finns det otroliga utvecklingsmöjligheter. 

 
En anställd hade ingen direkt koll på skillnaderna mellan de stora byråerna efter sina studier 
utan gick mer på det som sades från gamla klasskamrater som fått anställning hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Alla tre berättar att den huvudsakliga bild de hade innan de sökte 
sig till företaget var att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är den största revisionsbyrån på 
marknaden. Att det finns goda utvecklingsmöjligheter, bra internutbildning och mycket 
kunskap att ta del av är också saker som kommer fram som exempel under intervjuerna. 
Ingen av de intervjuade anser heller att bilden de hade innan anställningen varken 
förändrades under rekryteringsprocessen eller att den har förändrats till idag. En åsikt 
kommer upp som förändrats efter att anställningen påbörjats. En anställd ansåg att 
partnerskapet, det vill säga att bli delägare i byrån, var lockande innan denne blev anställd, 
men att det inte är lika lockande nu i efterhand när det visat sig hur slitsamt jobbet som 
måste läggas ner som partner är. 
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5.2.4.2 De anställdas syn på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

När de anställda ombeds att beskriva vad de tycker att Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
står för kommer flera synpunkter fram: 

”Kvalitet och hög etik och moral i samhället.”- Anställd med 16 års erfarenhet 

”Företaget står för det här med entreprenörskap och det uppskattas att man tar egna 

initiativ, hittar på egna saker och knyter kontakter med nätverk.” – Anställd med åtta års 

erfarenhet 

En anställd poängterar hur viktigt samarbete är inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
Den anställde beskriver att mycket handlar om hur de samarbetar och löser problem för att 
”få ut det bästa möjliga sett till kunden”.  

”Hela vår organisation är uppbyggd av att jobba jättemycket i team, vi jobbar sällan 

ensam på ett uppdrag.”- Anställd med tre års erfarenhet 

Andra synpunkter som lyfts fram är att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ledande på 
marknaden och vill vara med och påverka hur branschen utvecklas, att företaget 
genomsyras av en önskan av att göra det bästa möjliga för kunderna samt att de anställda 
stimuleras till att tänka självständigt. Vad som karaktäriserar Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare beskrivs av de anställda i ord som ”vi försöker 
alltid jobba nära kunderna”, ”det finns väldigt mycket kompetens inom olika områden” och 
”bra klimat och högt i tak”. En anställd med 16 års erfarenhet förtydligar det sistnämnda 
med att säga: 

”Alla är stolta över att ha en välrenommerad, stabil arbetsgivare.” 

Det framkommer även att de får börja utveckla sitt ledarskap tidigt genom att träna på att 
leda andra. En anställd med åtta års erfarenhet tillägger: 

”Jag tycker att de här ledorden som vi har med exellence, teamwork och leadership är 

ganska genomgående, man märker inom byrån att vi ska försöka vara bäst på det vi gör 

och försöka vara i framkanten på olika områden och specialisera oss så mycket som 

möjligt.”  

De anställda beskriver att de förvärvat en bred kompetens genom sin anställning hos 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers men det gemensamma är att de framförallt känner att de 
har utvecklat sina professionella kunskaper. Andra synpunkter som kommer upp är att de 
blivit bättre på att möta kunder på ett effektivt sätt, att jobba i nätverk och att de har 
utvecklat sin sociala kompetens. En anställd tror att dennes yrkeskunskaper utvecklats 
snabbare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers än de hade gjort hos en konkurrerande byrå: 

”Den kunskap som den löpande kontinuerliga utbildningen har gett mig hade jag 

sannerligen inte hunnit lika långt med om jag hade jobbat någon annanstans. Men det är 

en del i att vi är störst, vi kan också ha de resurserna och hålla i utbildningen själv.” – 

Anställd med 16 års erfarenhet 

Samtliga tre anställda anser att de skulle vara attraktiva för andra revisionsbyråer ifall de 
skulle välja att lämna Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En anställd menar att den 
kompetens som förskaffats när det gäller analytisk förmåga och social kompetens vid 
kundmöten är något som kan tas med till en annan byrå också. Det enda som egentligen 
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inte skulle vara användbart är de kunskaper som erhållits om system och verktyg som är 
specialanpassade för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En anställd säger att det 
regelbundet kommer förfrågningar från andra byråer om att byta jobb.  

5.2.4.3 Delaktighet 

De tre anställda känner samtliga att de kan påverka den externa bilden av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare. En anställd menar att det är naturligt att tala 
positivt om företaget vid möten med släkt och vänner som studerar. En anställd känner sig 
delaktig genom att upprätthålla hög kvalitet i det dagliga arbetet så att det skapas en positiv 
bild av företaget. För en anställd är det en självklarhet att känna sig delaktig i arbetet med 
att stärka företagets arbetsgivarvarumärke. Internt känner de anställda att de kan påverka 
till viss del. Det handlar om att uppträda på ett positivt och professionellt sätt. En anställd 
tycker att det kan vara svårt att påverka någonting utanför Umeåkontoret eftersom att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en stor organisation. 
 
Samtliga anställda berättar att det sker kontinuerliga undersökningar om medarbetarnas 
attityd till Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare. Uppfattningarna om hur 
ofta dessa undersökningar genomförs går kraftigt isär. En anställd menar att det sker ”en 
gång per år i alla fall”. En anställd menar att det sker två undersökningar varje år, en global 
och en för de anställda i Sverige. En anställd uppskattar att det sker vartannat eller vart 
tredje år och tror att det då är en internationell undersökning. En anställd menar att det 
känns som att resultaten från undersökningarna verkligen används och att det inte bara är 
något som finns för syns skull. De anställda menar att de bästa möjligheterna att tycka till 
och påverka sin arbetssituation finns vid de utvecklingssamtal med sin coach som sker ett 
par gånger per år. Det sker även anonyma utvärderingar av chefer där feedback kan lämnas 
helt anonymt. 

5.2.4.4 Visioner och internkommunikation 

De anställda har till stor del olika syn på vad Öhrlings PricewaterhouseCoopers har för 
visioner. En anställd menar att det handlar om att genomföra omställningsarbetet från 
mestadels revisionstjänster till att inrikta sig mer mot konsultation och rådgivningstjänster. 
En anställd menar att visionen är att fortsättningsvis vara den största och bästa 
arbetsgivaren och tillägger att det är ett mål för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Samma 
anställd nämner även omställningsarbetet med att styra om från revision till andra 
konsulttjänster som en vision. Den tredje anställde nämner att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers vision är att vara den ledande byrån i Sverige.  
 
Enligt de anställda finns det många marknadsföringskanaler som når dem med information. 
För att sprida sina visioner eller när det är någon större omställning på gång i 
organisationen anser de anställda att de får del av det genom den interna tv-kanalen, e-mail, 
intranätet och löpande brev från verkställande direktören. De påpekar även att mycket 
information når dem via kontorschefen och andra ledare, samt under regionträffar och 
nationella träffar. En anställd med erfarenhet från att arbeta åt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Stockholm menar att det är mycket upp till ledarna att förmedla 
företagets visioner men att det inte alltid är så lätt att kommunicera budskapen på det sätt 
som de ansvariga har tänkt sig. Den anställde menar att det kan vara enklare för företaget 
att sprida den typen av information till de anställda i Stockholm som sitter nära ledningen 
och personalavdelningen. 
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”Man får inte samma inblick riktigt. Jag upplever att man kan mer om byrån och 

ledningens visioner när man arbetar i Stockholm än här. Det kan vara ett problem om man 

inte hänger med vad som händer. Men det har blivit bättre på senare tid eftersom att det 

har startat en intern TV-kanal som underlättar för mindre kontor att hänga med. Så jag 

tycker att företaget jobbar för att förbättra det.” 

En anställd anser att det är kontorschefens uppgift att alla på kontoret strävar efter att 
uppfylla de visioner Öhrlings PricewaterhouseCoopers har satt upp. En anställd menar att 
de arbetar med en affärsplan som ska jobba mot visionerna och där mål sätts upp varje år. 
En anställd menar att det handlar om att hålla en hög kvalitet i det dagliga arbetet och 
hjälpa yngre medarbetare genom att coacha och utbilda dem. Det gäller att kunna 
samarbeta över ”professionsgränserna” för kundens bästa. Att vara en positiv och bra 
ledare i det dagliga arbetet på kontoret är ytterligare en åsikt som kommer fram.  

5.2.4.5 Motivation 

På frågan om vad som motiverar de anställda att stanna kvar hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers får vi blandade åsikter. En anställd har nyligen bytt kontor vilket 
gör att det känns lite som att börja om på nytt igen. En anställd tycker det är motiverande 
att arbeta på ett företag med gott rykte och anseende vilket speglar av sig på sitt eget rykte 
och anseende vilket den anställde tycker kan vara viktigt. En anställd motiveras av att 
utvecklas hela tiden samt att det är en ”jättetrevlig arbetsplats att jobba på”. För att stärka 
banden mellan varandra anordnas personalfester och andra aktiviteter som att exempelvis 
gå på afterwork tillsammans.  
 
De anställda nämner ett antal förmåner som de värdesätter högst med sin anställning hos 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En sak är arbetstiden. Dels går det att ta ut övertiden 
från perioder med arbetstoppar i ledighet under sommaren och hösten då det är lite lugnare 
arbetstempo. Dessutom tillämpas flextid på kontoret vilket uppskattas av de anställda. En 
mindre påtaglig förmån som en anställd tar upp handlar om det dagliga arbetet hos 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers: 

”Jag tycker det är viktigare att säga att man har möjligheter, att man jobbar med bra 

kunder, där det händer saker.. att man har möjlighet att påverka sin situation.” – Anställd 

med åtta års erfarenhet 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en sjukvårdsförsäkring som alla tre respondenter 
nämner i positiva ordalag. Även den förstärkta föräldraförsäkringen och möjlighet att gå 
ner i arbetstid efter barnafödande nämns som positiva förmåner liksom träningsbidrag och 
att det finns Rikskuponger att köpa.  
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6. Analys 
I analysen jämför och tolkar vi informationen vi fått av respondenterna med den teoretiska referensramen 
som vi tidigare presenterade för att få en djupare förståelse för processen employer branding. Förståelse 
skapar vi genom att identifiera likheter och skillnader i hur Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetsgivarvarumärke uppfattas på olika nivåer inom organisationen. Vidare tolkar vi hur företaget vill 
uppfattas som arbetsgivare samt hur de förmedlar denna bild till arbetsmarknaden.    

6.1 Förståelse för arbetsgivarvarumärket 

6.1.1 Interna undersökningar 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar aktivt från centralt håll för att skapa förståelse 
för sitt arbetsgivarvarumärke. Det framgår av Fält som menar att personalundersökningar 
genomförs två gånger per år för att företaget ska få en inblick i hur de uppfattas som 
arbetsgivare av deras anställda. De utför en nationell och en internationell 
personalundersökning. För att skapa förståelse för arbetsgivarvarumärket bör företaget 
förstå sin organisationskultur och identitet (Barrow och Mosley 2005, s.93-94; Ind 2004, 
s.98). Fält menar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers inte har några uppsatta mål gällande 
personalens attityd till företaget som arbetsgivare, vilket vi tolkar som att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers inte vill forma sina anställda efter en viss mall utan är öppna och 
flexibla för personalens åsikter och förslag och därmed inte rädda för att personalen har 
olika attityder till företaget. Istället för att sätta upp mål för personalens attityd utvärderas 
istället deras åsikter från ett centralt håll inom organisationen, vilket kan bidra till att 
företaget skapar en förståelse för de åsikter som lämnats av personalen. 
 
Norberg som är kontorschef på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Umeå säger att interna 
personalundersökningar görs vartannat år. Dessa analyseras centralt och resultaten skickas 
sedan ut till byråerna. De tre anställda menar att personalundersökningar görs allt från vart 
tredje år till varje år. Fält berättade som sagt var att undersökningar sker två gånger varje år. 
Bilden över hur ofta personalundersökningar verkligen genomförs inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers varierar således kraftigt. Vi tolkar den information Fält ger oss 
som att företaget har höga ambitioner att göra regelbundna undersökningar i syfte att ta 
reda på medarbetarnas attityder till dem som arbetsgivare och därigenom ha möjlighet att 
rätta till det som leder till missnöje bland personalen. Det verkar dock som att syftet med 
undersökningarna inte tydliggjorts och förankrats ända ner genom organisationen vilket 
kan förklara att de anställda inte lägger märke till hur ofta de verkligen blir ombedda att 
fylla i dessa utvärderingar och enkäter. Enligt Ind (2004, s.185-186) är det viktigt att de 
anställda förstår betydelsen av att utföra personalundersökningar för att företaget ska 
kunna skapa en miljö där personalen blir mer engagerade och villiga att bidra till att 
utveckla arbetsmiljön. Det blir här viktigt att påpeka att Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
även nås av personalens åsikter genom de utvecklingssamtal som genomförs två gånger per 
år tillsammans med en personlig coach. En anställd påpekar till och med att coachsamtalen 
är de främsta tillfällena till att lämna sina personliga åsikter. Om så är fallet är det 
naturligtvis viktigt att informationen som framkommer under dessa samtal också sprids 
vidare för att kunna analyseras.  
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För att få en förståelse för varför anställda lämnar Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
menar Fält att företaget uppmuntrar de som lämnar frivilligt att fylla i ett 
utvärderingsdokument som heter ”Learning from leavers”. Synpunkterna som uppkommer 
ska analyseras och sammanställas centralt av företagets personalavdelning. Norberg berättar 
att medarbetare som funderar på att lämna företaget oftast kommer till henne och 
diskuterar saken redan innan något beslut är taget. Hon säger att de synpunkter som 
uppkommer när någon väl bestämt sig för att lämna inte skickas vidare för att analyseras 
centralt inom organisationen. Vi tolkar det som att kommunikationen till kontoret i Umeå 
är bristfällig angående detta. Att veta varför de anställda lämnar företaget bör vara en viktig 
del att analysera för Öhrlings PricewaterhouseCoopers, vilket även stöds av Kennedy 
(1996) som säger att intervjuer med anställda som väljer att lämna företaget ofta kan ge 
information om missförhållanden på arbetsplatsen som annars inte kommer fram. Detta 
kan vara ett bra sätt för ett företag att ta reda på hur arbetsmiljön kan förbättras för att öka 
chanserna att få behålla sin personal. Både Fält och Norberg säger att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är bra på att behålla sin personal och att företaget i stort har en 
sund personalomsättning. De menar att personalomsättningen varken får vara för hög eller 
för låg för att vara sund. Enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s.375-379) så är en 
hög personalomsättning skadlig för ett företag i och med att personalens moral kan sjunka. 
Eftersom både Fält och Norberg nämner att personalomsättningen är sund och absolut 
inte för hög, samt att vi har fått en bild av att de anställda trivs på företaget tolkar vi detta 
som att Öhrlings PricewaterhouseCoopers personalomsättning inte är skadlig för företaget.  

6.1.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers styrka på arbetsmarknaden 
Trots den konkurrens om nyutexaminerade ekonomer som råder bland revisionsbyråer 
idag upplever Fält att rekrytering inte är något jättestort problem för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers eftersom att de är det största och mest framgångsrika företaget i 
branschen. Han menar att det kan vara en fördel för att locka potentiella anställda. Fälts 
resonemang stöds av Melin (1999, s.38-43) som menar att ett varumärkes storlek och rykte 
påverkar vilket varumärke kunden (i detta fall den potentiella medarbetaren) väljer. Han 
menar att ett varumärke kan väljas för att kunden (den potentiella medarbetaren) vill skapa 
en image, både för sig själv och gentemot andra personer. En anledning som de anställda 
nämner till varför de sökte sig till företaget var just dess storlek. Fält tror att storleken gör 
att företaget känns tryggt för de anställda, på sådant sätt att det är en bra merit på sitt CV 
att ha arbetat för den största och mest framgångsrika revisionsbyrån. Melin (1999, s.41) 
menar också att ett väletablerat varumärke kan fungera som en riskreducerare för kunden 
(den potentiella medarbetaren). Vi tolkar således att Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
storlek och framgång är en möjlig faktor till att potentiella arbetare söker sig till företaget. 
 
En annan faktor som kan vara viktig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers i konkurrensen 
om arbetskraft är att de enligt Universums (2007) undersökning, FöretagsBarometern, 
uppfattas som den mest ideala arbetsgivaren i revisionsbranschen bland ekonomstudenter i 
Sverige. Sutherland, Torricelli och Karg (2002) anser att ryktet av att vara en ideal 
arbetsgivare är en viktig faktor för att locka talangfull och skicklig personal. Vi tolkar det 
som att ryktet av att vara en ideal arbetsgivare är viktigt för att kunna vara med att 
konkurrera om personal. Fält och Norberg menar att FöretagsBarometern är en bra 
undersökning som hjälper Öhrlings PricewaterhouseCoopers att få en uppskattning om hur 
attraktiva de uppfattas som arbetsgivare externt. 
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6.2 Den interna bilden av arbetsgivarvarumärket 
Fält menar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar mycket med ledarskapsfrågor 
eftersom ledarskapet inom organisationen påvekar företagets bild som arbetsgivare. Alla 
ledare ska veta vad som förväntas av dem i deras ledarskap. Den bild som Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers vill sprida av företagets arbetsgivarvarumärke både internt och 
externt är trygghet och utmaningar. Fält nämner att varje byrå inom organisationen styrs 
självständigt av en kontorschef.  Norberg som styr sitt eget kontor menar att det är viktigt 
att de anställda ska känna en social trygghet genom att forma en stark sammanhållning 
bland medarbetarna och att gruppcheferna på kontoret har goda förutsättningar att leda 
folk i rätt riktning mot en personlig och yrkesmässig utveckling. Denna bild som Norberg 
målar upp stämmer väl överens med den bild de anställda vi intervjuat ger. De anser att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers står för samarbete som syftar till att göra resultatet så 
bra som möjligt för kunden. En synpunkt är att de tidigt får träna på att leda andra för att 
utveckla sitt ledarskap, vilket vi tolkar som en stor del i att företaget uppfattas som 
utvecklande. Ansvarstagande är något som Ogden, Glaister och Marginson (2006) menar 
kan öka engagemanget och motivationen hos de anställda. En annan sak som kommer upp 
är att personalen tillsammans stärker banden mellan varandra genom personalfester eller att 
gå på after work tillsammans. Vi tolkar det därmed som att de anställda på kontoret i Umeå 
upplever Öhrlings PricewaterhouseCoopers som en utmanande och utvecklande 
arbetsplats med god sammanhållning och gott samarbetsklimat, vilket Norberg menar är 
viktigt för att skapa trygghet och för att företaget ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare bland sina medarbetare. Vi kan alltså se att arbetet med ledarskapsfrågor har 
fungerat positivt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå, sett till den bild 
ledarna ska förmedla till personalen. 
 
Att de anställda uppfattar Öhrlings PricewaterhouseCoopers som en trygg arbetsgivare där 
det finns stora möjligheter att utvecklas tolkar vi som att de internt lyckats med att skapa en 
organisationsmiljö där de anställda upplever företaget på det sätt som det vill uppfattas som 
arbetsgivare. Mosley (2007), Vallaster och de Chernatony (2005) menar att om de anställda 
upplever en motsättning mellan interna värderingar i företaget och de värderingar som 
kommuniceras ut till marknaden kan de anställda känna att de inte sprider det budskap som 
de egentligen borde och därmed agerar de inte som goda företrädare för varumärket. Vi 
tolkar det som att Öhrlings PricewaterhouseCoopers inte behöver vara oroliga att deras 
medarbetare sprider budskap som företaget inte vill sprida. För att lyckas uppfattas som en 
trygg arbetsgivare erbjuder företaget till sina anställda bland annat en sjukvårdsförsäkring 
och en förstärkt föräldrapenning. De anställda på företaget talar gott om dessa erbjudanden 
och vi tolkar att dessa förmåner är faktorer som bidrar till att skapa den trygghet som 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers vill att de anställda ska känna. 

6.2.1 Motivationsfaktorer 
De anställda ser utvecklingsmöjligheterna inom företaget som motivationshöjande och som 
en anledning till varför de stannar i Öhrlings PricewaterhouseCoopers organisation. Det 
stöds även av en undersökning utförd av Sutherland, Torricelli och Karg (2002) som 
påvisar att utvecklingsmöjligheter är en av de största faktorerna till att anställda stannar 
inom ett företag. Enligt Norberg finns det ett flertal företag som vill värva hennes 
medarbetare, vilket vi tolkar som ett bevis på att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har hög 
kvalitet på sin personal. Herman och Gioia (2000, s.3) menar att ett företag där skickliga 
medarbetare stannar kvar bidrar till att lättare attrahera nya högkompetenta medarbetare. 
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För att binda samman detta resonemang kan vi säga att Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
utvecklingsmöjligheter leder till att en större del av deras skickliga personal stannar inom 
företaget vilket i sin tur lockar mer högkompetent personal. De utvecklingsmöjligheter som 
finns inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers tolkar vi därför som en positiv faktor för 
företagets arbetsgivarvarumärke.  
 
Fält tror att chefer till största delen rekryteras internt inom organisationen. Denna bild 
stöds till viss del även av Norberg som menar att lägre befattningar oftast tillsätts via 
internrekrytering men att det görs externa inventeringar för att hitta de mest lämpade 
kandidaterna ju högre upp i organisationen en chefstjänst ska fyllas. Barrow och Mosley 
(2005, s.123) menar att karriärmöjligheter bör betraktas som en förmån som företaget 
erbjuder sina anställda och Weathington och Tetrick (2000) anser att förmåner är en viktig 
del för att motivera de anställda. Mot bakgrund av att Fält och Norberg beskriver att chefer 
till stor del rekryteras internt, samt att de anställda gång på gång återkommer till att 
utvecklingsmöjligheterna är mycket stora, uppfattar vi det som att karriärmöjligheterna 
inom företaget har en stark påverkan på den positiva bild som de anställda ger av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke och är en bidragande orsak till att de 
stannar kvar i företaget. Det kan dock vara lämpligt att påpeka att om företaget i större 
utsträckning börjar rekrytera sina chefer externt så kan karriärmöjligheterna i framtiden 
uppfattas som mindre goda eftersom personalen då kan känna att det är svårt att göra 
karriär inom företaget. Det skulle även kunna leda till att personalen känner sig mindre 
uppskattade och att de inte räcker till för att gå långt inom företaget. Skulle det sedan sprida 
sig externt kan Öhrlings PricewaterhouseCoopers rykte på arbetsmarknaden försämras. Vår 
tolkning stöds av Sutherland, Torricelli och Karg (2002) som menar att ett företags rykte 
angående karriärutveckling är en avgörande faktor för att ett företag ska ses som en ideal 
arbetsgivare. 
 
Förutom utvecklingsmöjligheter finns andra faktorer som respondenterna på 
Umeåkontoret nämner som motivationshöjande. Det är olika förmåner som finns inom 
företaget där den sjukförsäkring de har tillgång till ses som den främsta förmånen 
tillsammans med den flexibla arbetstiden. Det är även dessa två förmåner som Norberg vill 
framföra som de hon tror uppskattas mest bland de anställda på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå. Herman och Gioia (2000, s.137-157) menar att 
det krävs en stor bredd i ett företags förmånsprogram för att de ska anses som en ideal 
arbetsgivare. I den bredden ingår sjukvårdsförsäkringar och lägre arbetstid. Vi tolkar 
därmed Öhrlings PricewaterhouseCoopers förmånsprogram som en positiv faktor i deras 
arbete att bli en attraktiv arbetsgivare.  

6.2.2 Visioner och mål 
Herman och Gioia (2000, s.53-54) skriver att det är viktigt att ledningen sprider ut samma 
budskap och visioner för att hela organisationen ska dra åt samma håll och att företagets 
mål ska uppfyllas. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008b) hemsida kan vi läsa att 
deras vision är att ”medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande 
som inger förtroende”. Fält och Norberg beskriver företagets visioner på ett liknande sätt 
som det står skrivet på företagets hemsida. Fält menar att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers ska verka för ett väl fungerande näringsliv och samhälle medan 
Norberg beskriver att visionen är att uppfattas som en ”trusted business advisor” till 
kunderna. Det är dock ingen av de tre medarbetarna på Umeåkontoret som nämner någon 
liknande vision. De beskriver istället vilka mål Öhrlings PricewaterhouseCoopers strävar 
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mot. Fält är inte förvånad över att de anställda inte klart och tydligt känner till företagets 
visioner utan menar att den interna kommunikationen inom organisationen när det gäller 
att informera om sådana saker är något som kan förbättras.  
 
Norberg anser att de anställda på kontoret i Umeå känner till Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers visioner. Vår studie visar dock att de anställdas bild inte alls 
stämmer överens med den vision företaget har offentliggjort via hemsidan och som även 
Fält och Norberg beskriver.  Detta kan ses som ett tecken på att det Fält påpekar angående 
den bristfälliga interna kommunikationen stämmer in när det gäller Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå. Arnerup-Cooper och Edvarsson (1998, s.228) 
hävdar att nya kampanjer och dylikt måste informeras till personalen för att de ska kunna 
leverera en bra tjänst till kunder. Herman och Gioia (2000, s.53-61) stärker deras 
resonemang med att ledare på ett företag måste få samma budskap gällande visioner och 
mål för att de i sin tur inte ska sprida olika budskap till personalen. Zeithaml, Bitner och 
Gremler (2006, s.375-379) tillägger att tydliga visioner ökar möjligheten att personal stannar 
inom företaget. Den anställde som tidigare arbetat på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
kontor i Stockholm upplever att de anställda där har en större inblick i företaget än de 
anställda i Umeå. Den anställde menar att det är lite enklare för företaget att nå ut med sina 
budskap till de anställda på kontoret i Stockholm tack vare att det oftare sker möten mellan 
anställda på kontoret och personer från HR-avdelningen eller ledningen på kontoret där än 
det gör i Umeå. Den anställde upplever att det kan vara ett problem att inte ha lika stor koll 
på vad som sker inom organisationen, men upplever samtidigt att det skett en förbättring 
på senare tid. Samtliga anställda beskriver att det kommer information uppifrån genom 
flera olika kanaler som exempelvis en intern tv-kanal, intranät, e-mail, eller genom muntlig 
information från chefer samt vid regionala och nationella personalträffar. Därmed verkar 
det inte vara brist på information som medfört att visionerna inte är tydliga för de anställda 
vi intervjuat i vår studie utan snarare att informationen inte är tydlig nog. Norberg menar 
att de anställda ska få vara mer delaktiga i affärsplaneringen för nästkommande 
verksamhetsår, vilket vi tolkar som ett sätt att kunna öka de anställdas delaktighet i 
visionerna. 

6.3 De anställdas roll  

6.3.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers syn på de anställdas roll 
Fält nämner att de anställda inte har någon officiell roll i arbetet med att göra Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers till en attraktiv arbetsgivare. Han menar att det är företagets jobb 
att skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda och att det inte är upp till de anställda att 
känna sig delaktiga i imageskapandet. Om de anställda upplever Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som en bra arbetsgivare är det ett eget val de anställda gör 
huruvida de vill sprida det goda ryktet vidare. Vi tolkar inte det Fält säger som att 
personalen inte har någon betydelse för Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetsgivarvarumärke. Vi tolkar det som att företaget inte har diskuterat de anställdas roll 
vid stärkandet av arbetsgivarvarumärket. Till skillnad från Fält anser Norberg att de 
anställda har en stor roll och ett stort ansvar att göra företaget till en attraktiv arbetsgivare. 
Hon menar att de anställda har en stor påverkan både på den interna och på den externa 
bilden av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare. 
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6.3.2 De anställdas syn på sin roll 
De anställda själva säger att de har ett stort ansvar vid stärkandet av arbetsgivarvarumärket, 
framförallt internt genom att skapa en bra atmosfär och god stämning på företaget. Externt 
menar de att de har ett ansvar genom att sprida ett gott rykte gentemot potentiella 
anställda. Enligt Knox och Freeman (2006) är personalen en viktig faktor när ett företag 
differentierar sig från sina konkurrenter. Som vi skrev tidigare så tolkar vi Norberg som att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har talangfull och skicklig personal och som vi tidigare 
även vet menar Herman och Gioia (2000, s.3) att talangfull och skicklig personal som finns 
i ett företag lockar liknande personal. Det gör att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har 
stora förutsättningar att hålla hög kvalitet i sin tjänst tack vare att de ständigt har talangfull 
och skicklig personal. Således kan vi säga att personalen kan fungera som ett 
differentieringsverktyg när ett företag positionerar sitt arbetsgivarvarumärke. Trots att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers inte har gett sin personal någon officiell roll i arbetet 
med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke verkar alltså de anställda ändå känna ett ansvar för 
hur företaget uppfattas som arbetsgivare externt.  
 
Dortok (2006) menar att det är en grundförutsättning att skapa ett gott internt rykte för att 
skapa ett bra externt rykte kring sitt arbetsgivarvarumärke. Det intryck vi fått av de 
anställda vid intervjutillfällena är att de gärna talar gott om Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som arbetsgivare till sina vänner, klienter och kollegor på 
konkurrerande företag. Tillsammans med den roll personalen spelar för att differentiera 
företaget på arbetsmarknaden som vi diskuterade tidigare, innebär detta att de anställda 
indirekt fungerar som ett positioneringsverktyg för Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare hos potentiella anställda. De kan 
alltså sägas ha en inofficiell roll i arbetet med att stärka företagets arbetsgivarvarumärke 
både internt men också externt. 

6.4 Den externa bilden av arbetsgivarvarumärket 

6.4.1 Platsannonser 
Fält nämner att Öhrlings PricewaterhouseCoopers vill uppfattas av potentiella anställda på 
ett sätt som överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten, vilket enligt Fält är en trygg 
arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Enligt Barrow och Mosley (2005, s.117-118) 
bör den önskade bilden av företagets arbetsgivarvarumärke synas genomgående i företagets 
marknadsföring. De menar att den ska vara synlig i platsannonser men den bör även 
ständigt synas i samband med företagets logotyp. I platsannonserna borde det därför vara 
särskilt viktigt för Öhrlings PricewaterhouseCoopers att sprida ett tydligt budskap om hur 
det är att arbeta hos dem. Med andra ord borde företaget sprida budskapen att de är en 
trygg arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Budskapet till 
arbetsmarknaden kallar Barrow och Mosley (2005, s.117-118) för ett företags ”employer 
brand proposition”. Genom att ta del av ett tiotal platsannonser, vilka finns bifogade som 
bilagor till detta arbete, har vi sett ett mönster där det fokuseras mycket på yrkesmässiga 
och personliga utvecklingsmöjligheter men väldigt lite på att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är en trygg arbetsgivare. Vi tolkar det som att företaget inte fullt 
ut använder den potentiellt lockande faktorn att vara en trygg arbetsgivare som budskap till 
potentiella anställda. Här finns det uppenbarligen ett glapp mellan det budskap som Fält 
menar att företaget vill förmedla till potentiella anställda och det som kommuniceras via 
platsannonserna. En anledning till att de inte sprider trygghet som budskap i platsannonser 
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skulle kunna vara att studenter inte ser trygghet som en lika viktig faktor som utmaning 
eller utveckling. En annan anledning kan vara att de flesta kontoren verkar utforma och 
publicera sina egna platsannonser själva vilket har lett till att skilda budskap sprids till 
potentiella anställda om vilka förväntningar de kan ha på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
som arbetsgivare. 
 

6.4.2 Hemsidan 
Som vi tidigare nämnt verkar företaget ha ett gott internt rykte. Vi har även nämnt att 
Dortok (2006) hävdar att ett företag måste vara omtyckt internt för att kunna få extern 
uppskattning. Därför borde Öhrlings PricewaterhouseCoopers ha stora förutsättningar att 
även skapa ett god extern bild av företaget. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008c) 
hemsida finns det en speciell karriärsida där företaget beskriver sig själva som 
”möjligheternas arena”. De nämner att de erbjuder ”en unik mix av intressanta och 
utmanande uppgifter” samt ”en karriärutveckling och en personlig utveckling som aldrig 
avstannar”. De menar vidare att de lovar att stötta sina medarbetare att förverkliga sina 
ambitioner och professionella mål. Det är inget tvivel om att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers verkligen vill nå ut med budskapet om att de kan erbjuda en 
utvecklande och utmanande arbetsmiljö, vilket de som sagt också lyckas med att förmedla 
externt via platsannonser. Vidare beskrivs det på hemsidan att de anställda inte ska behöva 
ta med sig arbetet hem och att det är en förutsättning att trivas på sin arbetsplats 
tillsammans med sina kollegor för att hitta ”en balans i livet”. För att öka trivseln beskrivs 
att det anordnas ”otaliga sociala evenemang där du som anställd ges möjlighet att kliva ur 
den professionella rollen och hoppa i en bekvämare kostym”. Med dessa påståenden tolkar 
vi Öhrlings PricewaterhouseCoopers som att de vill skapa en trygghetskänsla. Alltså sprider 
företaget det budskap om trygghet som vi saknar i platsannonserna på deras hemsida.  
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7. Slutsatser 
I det här kapitlet sammanfattar vi det som framkommit i analysen och svarar på studiens 
problemformulering. Vi ger även förslag på områden vi anser vara intressanta för framtida forskning. 
 
Den problemformulering som vi vill svara på i vår studie och som vi först nämner i 
inledningen av uppsatsen lyder: 

Hur arbetar Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke? 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers skapar förståelse för sitt arbetsgivarvarumärke genom 
att utföra personalundersökningar som analyseras centralt i organisationen. Då vi sett att de 
anställda vi intervjuat inte har någon gemensam uppfattning om hur ofta undersökningarna 
utförs anser vi att Öhrlings PricewaterhouseCoopers bör arbeta med att göra personalen 
uppmärksam på undersökningarnas vikt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers gör även 
undersökningar gentemot den personal som vill lämna företaget i syfte att en central 
funktion ska analysera de åsikter som uppkommer. Resultaten av dessa intervjuer skickas 
dock inte alltid vidare, vilket vi anser kan härledas genom att kommunikationen om 
analysens vikt är bristfällig. 
 
Trots den konkurrens om arbetskraft som idag råder inom revisionsbranschen anställer 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers talangfull och skicklig personal. Den största anledningen 
till att de lyckas med det anser vi vara att de är ett stort och framgångsrikt företag vilket 
reducerar risken för de som söker arbete. 
 
Det budskap som Öhrlings PricewaterhouseCoopers vill förmedla som arbetsgivare är att 
det är ett tryggt företag fyllt med utmaningar. Denna bild har de lyckats att sprida internt 
bland sina medarbetare. En anledning till det anser vi vara att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers lyckats förmedla sina budskap till kontorschefer genom att arbeta 
mycket med ledarskapsfrågor och på så sätt har kontorscheferna kunnat skapa ett 
arbetsklimat där budskapen ska nå fram till de anställda på varje kontor. Vi anser att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en bra grund att stå på vad gäller personalens 
nöjdhet. Det anser vi vara en styrka i Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetsgivarvarumärke, eftersom personalen sprider ett gott rykte av företaget som 
arbetsgivare. Det leder till att öka Öhrlings PricewaterhouseCoopers attraktionskraft. 
 
Enligt oss är de anställdas roll i marknadsföringen av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetsgivarvarumärke diffus. Vi anser att de anställdas betydelse för hur Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers uppfattas som arbetsgivare både internt och externt är mycket 
stor. Vi har sett att de anställda på eget initiativ gärna pratar väl om företaget och sprider en 
positiv bild av Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke externt. Av det 
som framkommit i studien anser vi att Öhrlings PricewaterhouseCoopers bör diskutera hur 
man ska förhålla sig till de anställdas roll eftersom att det har framkommit olika 
uppfattningar kring detta. 
 
Utvecklingsmöjligheter anser vi vara den största motivationskällan i Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Anställda på företaget menar att utvecklingsmöjligheterna är en 
stor bidragande faktor till att de stannar i organisationen. Således anser vi att 
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utvecklingsmöjligheterna är en faktor som stärker Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetsgivarvarumärke. 
 
Chefer rekryteras till stor del internt vilket de bör fortsätta med, vi anser att det annars 
skulle kunna leda till att karriärmöjligheterna inte längre ses som en motivation att stanna 
kvar i företaget vilket skulle kunna sänka Öhrlings PricewaterhouseCoopers attraktionskraft 
som arbetsgivare. 
  
Genom att Öhrlings PricewaterhouseCoopers personal är attraktiv bland konkurrerande 
företag kan vi konstatera att de har talangfull och skicklig personal. Vi anser därmed att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers personal är en tillgång som stärker företagets 
arbetsgivarvarumärke. 
   
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har tydliga ambitioner att sprida en sann bild till externa 
intressenter av hur det är att arbeta i företaget. Den bild vi fått av företaget som 
arbetsgivare genom att intervjua anställda inom organisationen bekräftar företagets önskade 
bild. Vi anser dock inte att denna bild förmedlas externt på ett tydligt sätt. Det har vi sett 
genom att studera den information på företagets hemsida som riktar sig mot studenter 
samt jämfört de budskap som förmedlas i ett tiotal platsannonser. Vi anser att företaget 
inte ger en konsekvent bild till potentiella arbetstagare av hur det är att arbeta på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Framförallt finns inget tydligt budskap i platsannonserna i form 
av exempelvis en stark slogan. Vi anser att Öhrlings PricewaterhouseCoopers bör göra det 
tydligare att de står för trygghet och utmaningar i deras kommunikation med studenter och 
andra potentiella anställda. Här anser vi att det vore lämpligt för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers att formulera ett budskap som alltid hänger ihop med 
företagslogotypen för att förankra den önskade bilden av företaget som arbetsgivare.  
 
Vi har fått intrycket att Öhrlings PricewaterhouseCoopers i huvudsak inte har någon 
central verksamhet gällande utformandet av platsannonser. Kontorschefernas självständiga 
ansvar skulle kunna vara en förklaring till att olika budskap sprids via platsannonserna. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har lyckats med att sprida sina budskap om trygghet och 
utmaning internt inom organisationen, vilket är en anledning till att samtliga platsannonser 
innehåller budskap om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en utvecklande och 
utmanande arbetsgivare. I platsannonserna saknar vi dock ett tydligt budskap att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers står för trygghet.  
 
Vi anser att det finns informationsbrister i Öhrlings PricewaterhouseCoopers organisation 
kring tre viktiga områden som har betydelse för ett företags arbetsgivarvarumärke. Den 
första informationsbristen är angående personalundersökningarna. Där har Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers inte tydliggjort hur viktigt det är att de anställda utför 
personalundersökningarna varje gång de ombeds att delta. Den andra informationsbristen 
är angående de undersökningar som görs av personal som lämnar företaget. Där gäller det 
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers förmedlar till kontoren hur viktigt det är att dessa 
undersökningar analyseras inom organisationen. Den tredje informationsbristen är 
angående Öhrlings PricewaterhouseCoopers visioner som företaget inte har lyckats sprida 
till de anställda. Det gäller att företaget lyckas förmedla sina visioner för att skapa ett 
engagemang och hängivenhet kring företagets framtid.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de faktorer som framförallt bidrar till att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har ett starkt arbetsgivarvarumärke är de utvecklingsmöjligheter 
som finns, att de är ett stort och framgångsrikt företag samt att de har talangfull och 
skicklig personal som sprider ett gott rykte om företaget. 
 

7.1 Framtida forskning 
Vår studie fokuserar på ett företag som enligt undersökningar bland ekonomstudenter 
anses vara en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Vi anser att det skulle vara intressant 
att genomföra en liknande studie på ett företag som inte visat upp lika goda resultat i dessa 
undersökningar för att se ifall det finns identifierbara faktorer som kan förklara varför ett 
företag ses som mer attraktivt än andra.  
 
Under studiens gång har vi fått uppfattningen av att det inte finns särskilt mycket skrivet 
om anställdas roll i marknadsföringen av ett företags arbetsgivarvarumärke. Avslutningsvis 
föreslår vi därför att det bör genomföras fler studier kring hur de anställda kan göras 
delaktiga i arbetet med att stärka den interna och externa bilden av ett företags 
arbetsgivarvarumärke. 
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8. Studiens trovärdighet 

Avslutningsvis för vi en diskussion kring studiens överförbarhet, pålitlighet och praktiska användbarhet. 
Syftet med detta är att förmedla vår syn på resultatens trovärdighet. 
 
Vid samhällsvetenskaplig forskning är det enligt Bryman och Bell (2005, s.48-49) viktigt att 
diskutera trovärdigheten i undersökningen. Detta görs vanligen genom begreppen 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet handlar om en bedömning huruvida 
undersökningsresultaten skulle bli desamma ifall undersökningen utförs på nytt eller om 
resultaten påverkas av slumpen eller tillfälligheter. Replikation eller replikerbarhet handlar 
om huruvida forskarna beskrivit undersökningsmetodiken tillräckligt för att en annan 
forskare ska kunna upprepa en undersökning och komma fram till samma resultat. 
Replikerbarhet hör ihop med reliabilitet på så sätt att ifall en mätnings reliabilitet ska kunna 
bedömas krävs det att replikerbarheten är tillräckligt god. Validitet ses som det viktigaste 
sanningskriteriet vid samhällsvetenskaplig forskning och handlar om huruvida de slutsatser 
som dragits från en undersökning hänger ihop eller inte och till vilken grad de kan 
generaliseras på miljöer utanför undersökningens kontext.  
 
Begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet anses framförallt lämpliga som 
bedömningskriterier vid kvantitativ forskning. På grund av dess fokusering på mätbara data 
har alternativ till dessa begrepp arbetats fram som anses mer passande för den tolkande 
kvalitativa forskningsinriktningen. Ett sådant alternativ har tagits fram av Guba och 
Lincoln (1994 i Bryman och Bell 2005, s.306-309) vilka förslår att kvalitativa 
undersökningar ska bedömas utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten 
består av fyra delkriterier vilka kan ses som motsvarigheter till validitet och reliabilitet i den 
kvantitativa forskningen. De kriterier vi anser är relevanta för vår studie, överförbarhet och 
pålitlighet, kommer vi nu att presentera och diskutera i relation till vår undersökning. Vi 
kommer slutligen att diskutera hur praktiskt användbara studiens resultat är. 

8.1 Överförbarhet 
Guba och Lincoln (1994) i Bryman och Bell (2005, s.307) menar att överförbarhet är en 
motsvarighet till det kvantitativa bedömningskriteriet extern validitet, vilket berör i vilken 
utsträckning undersökningsresultaten kan generaliseras på andra miljöer än den som 
studerats. I kvalitativ forskning eftersträvas ett djup istället för en bredd i studien, vilket 
medför att kvalitativa resultat i normalfallet fokuserar på det som är unikt för den sociala 
verklighet som studeras. Vi har inga intentioner att generalisera resultaten på andra företag 
än Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi har dock i vissa fall generaliserat vår tolkning av 
de anställdas uppfattningar till hela organisationen och i andra fall har vi endast kunna dra 
slutsatser om förhållanden som råder på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Umeå.  

8.2 Pålitlighet 
När vi utfört vår studie har vi varit noggranna med att beskriva alla faser i vår 
forskningsprocess. Vi har exempelvis redogjort för vår problemformulering, hur vi valt ut 
företaget som undersökts, hur vi valt undersökningspersoner, hur vi analyserat vår 
insamlade data och så vidare. Det är faktorer som enligt Guba och Lincoln (1994) i Bryman 
och Bell (2005, s.307) innebär att vi skapar en pålitlig studie. De skriver också att någon 
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person bör granska den studie som utförs, vilket vi säkerställt genom att hålla en löpande 
diskussion kring arbetet med vår handledare. 

8.3 Studiens praktiska användbarhet 
Johansson-Lindfors (1993, s.166) beskriver att praktisk användbarhet visar huruvida 
studiens resultat går att använda och om den används i annat syfte än studiens, vilket oftast 
enbart kan mätas efter att studien utförts. Som vi tidigare nämnt är vår studie inte gjord för 
att generalisera våra resultat. De resultat och slutsatser vi kommit fram till är således enbart 
representativa för Öhrlings PricewaterhouseCoopers organisation. Det innebär för den 
delen inte att andra företag inte skulle kunna ta del av den förståelse vi skapat oss om 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetsgivarvarumärke. Vi hoppas att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers använder våra resultat för att få en ökad förståelse för vad ett 
arbetsgivarvarumärke innebär i allmänhet, men att de framförallt får en ökad förståelse för 
hur arbetet med deras eget arbetsgivarvarumärke går till. 
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Bilagor 

Intervjuguide - De anställda 

Vad var det som lockade dig att söka anställning hos Öhrlings? 
 
Vad tycker du att företaget står för? 
 
Vad har Öhrlings för visioner? 
 
Hur arbetar ni tillsammans på Öhrlings för att uppnå dessa visioner? 
 
Har du fått vara med och tycka till om Öhrlings som arbetsgivare? 
 
Vilken kompetens anser du att du har förvärvat genom att arbeta på Öhrlings? 
 
Om du skulle avsluta din anställning på Öhrlings idag, hur attraktiv anser du att din 
kompetens skulle vara för andra revisionsbyråer? 
 
Vad anser du är de viktigaste egenskaperna hos en attraktiv arbetsgivare? 
 
Hur känner du dig delaktig i arbetet med att göra Öhrlings till en attraktiv arbetsgivare? 
 
Vilka förmåner värdesätter du högst som du får genom din anställning på Öhrlings? 
 
Vad motiverar dig att stanna kvar i företaget? 
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Intervjuguide - Daniel Fält 

Vad fick dig att söka arbete hos Öhrlings? 
 
Vad tycker du att företaget står för? 
 
Vad karaktäriserar Öhrlings som arbetsgivare? 
 

Vilka är Öhrlings företagsvärderingar?  
 
Vet de anställda vilka värderingar som Öhrlings står för?  
 
Hur ser karriärmöjligheterna ut hos Öhrlings? 
 
Vilka är Öhrlings visioner?  
 
Hur väl känner de anställda till Öhrlings visioner? 
 
Vad är de anställdas roll i marknadsföringen av Öhrlings som arbetsgivare 
 
Har ni en särkskild budget för att marknadsföra Öhrlings som arbetsgivare? 
 
Berätta om Öhrlings personalomsättning! 
 
Berätta hur arbetet med att göra Öhrlings till en attraktiv arbetsgivare går till? 
 
Hur följer ni upp anställda som väljer att lämna företaget frivilligt? 
 
Berätta om konkurrensen om kompetent och talangfull personal som råder idag i 
revisionsbranschen.  
 
Vad är de viktigaste egenskaperna ni söker efter hos dem ni anställer? 
 
Vilka verktyg används internt för att stärka Öhrlings attraktionskraft som arbetsgivare? 
 
Hur kommuniceras värderingar och visioner genom organisationen? 
 
Hur undersökningar ni era medarbetares attityd till Öhrlings som arbetsgivare? 
 
Hur arbetar ni för att motivera era anställda? 
 
Vad gör ni för att alla anställda ska känna sig delaktiga i arbetet att göra Öhrlings till en 
attraktiv arbetsgivare? 
 
Hur känner du dig delaktig i arbetet med att göra Öhrlings till en attraktiv arbetsgivare? 
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Intervjuguide - Marina Norberg 

Vad fick dig att söka arbete hos Öhrlings? 
 

Vad tycker du att företaget står för? 
 

Vilka är Öhrlings företagsvärderingar?  
 
Vilka är Öhrlings visioner?  
 
Hur väl känner de anställda till Öhrlings visioner? 
 
Vad karaktäriserar Öhrlings som arbetsgivare? 
 
Hur vill ni uppfattas? 
 
Berätta hur arbetet med att göra Öhrlings till en attraktiv arbetsgivare går till? 
 
Vilka verktyg används internt för att stärka Öhrlings attraktionskraft som arbetsgivare? 
 
Hur kommuniceras värderingar och visioner genom organisationen? 
 
Hur undersöker ni era medarbetares attityd till Öhrlings som arbetsgivare? 
 
Berätta om de anställdas roll i att göra Öhrlings till en attraktiv arbetsgivare! 
 
Hur ser karriärmöjligheterna ut hos Öhrlings? 
 
Berätta om Öhrlings personalomsättning! 
 
Hur följer ni upp anställda som väljer att lämna företaget frivilligt? 
 
Berätta om konkurrensen om kompetent och talangfull personal som råder idag i 
revisionsbranschen.  
 
Vilka egenskaper söker du efter hos dem ni anställer? 
 
På vilket sätt känner du dig delaktig i arbetet med att göra Öhrlings till en attraktiv 
arbetsgivare? 
 
Vad gör du för att alla anställda ska känna sig delaktiga i arbetet att göra Öhrlings till en 
attraktiv arbetsgivare? 
 
Hur arbetar du för att motivera de anställda? 
 
Vilka av de förmåner som Öhrlings erbjuder upplever du är mest uppskattade av dina 
anställda? 
 
Vilka förmåner värdesätter du själv högst? 
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a
Redovisningskonsult till Västerås 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-04-16, Annons-ID: 1315098 

Västeråsa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-05 

I dag är Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sveriges ledande företag inom revision, redovisning 
och rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontor i 
Västerås arbetar 50 medarbetare som revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare åt 
många framgångsrika företag, såväl enmansbolag som större. Hos oss får du en spännande, 
utvecklande och omväxlande arbetssituation med mycket goda utvecklings- och 
karriärmöjligheter. 

Vi satsar stort på affärsservice och söker redovisningskonsulter som vill ha ett omväxlande 
och självständigt arbete som kräver engagemang och initiativförmåga med hög ansvarskänsla. 

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av bokslut, årsredovisningar och deklarationer men även 
av löpande redovisning, löneadministration, utredningar, analyser, budgetarbete m m. 

Du är gymnasieekonom i botten, gärna kompletterat med högskolepoäng inom redovisning. 
Du får gärna ha några års erfarenhet av redovisningsarbete, trivs med en konsulterande roll 
och har ambitionen att utvecklas inom området – gärna till auktoriserad redovisningskonsult. 

Som person är du utåtriktad, tycker om att etablera förtroendefulla kontakter med kunder och 
trivs med konsultrollen. 

Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
präglar vårt dagliga arbete. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Heltid 
Postadress 

Heltid, tillsvidareanställning. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
BOX 885 
72123 VÄSTERÅS 

Lön 

Fast lön Besöksadress 
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a
Revisorsassistent till Västerås 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-04-16, Annons-ID: 1315107 

Västeråsa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-05 

I dag är Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sveriges ledande företag inom revision, redovisning 
och rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontor i 
Västerås arbetar 50 medarbetare som revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare åt 
många framgångsrika företag, såväl enmansbolag som större. Hos oss får du en spännande, 
utvecklande och omväxlande arbetssituation med mycket goda utvecklings- och 
karriärmöjligheter. 

Vi söker dig som är civilekonom, nyutexaminerad och/eller dig med några års erfarenhet som 
revisorsassistent. Din inriktning på studierna har varit redovisning och du har läst de ämnen 
som krävs för att bli kvalificerad revisor. Du kommer att arbeta med allt från mindre ägarleda 
bolag till börsnoterade bolag och stora organisationer. 

Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
präglar vårt dagliga arbete. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Heltid 
Postadress 

Heltid, tillsvidareanställning. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
BOX 885 
72123 VÄSTERÅS 

Lön 

Fast lön Besöksadress 

Individuell lönesättning 
Sintervägen 16 

Ansökan 
Telefon och internet 

Sista ansökningsdag: 2008-05-05 
Tel: 021-448 91 00 
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a
Redovisningskonsult till Borlänge 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-04-22, Annons-ID: 1321087 

Borlängea (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-16 

Vill du utvecklas till att jobba som redovisningskonsult. Vårt framgångsrika kontor i Borlänge 
söker nya medarbetare* 

I dag är Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sveriges ledande företag inom revision, redovisning 
och rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontor i 
Borlänge arbetar vi som redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare åt många av södra 
Dalarnas mest framgångsrika företag, såväl enmansbolag som större. 

Redovisningskonsult: 
Gillar du ekonomi, att kontakta företagare och bistå dem i sina affärer? Vi söker dig som är 
gymnasieekonom med viss erfarenhet av ekonomiarbete och som nu vill anta utmaningen att 
utvecklas till redovisningskonsult. Som ny hos oss får du handledning av mer erfarna 
medarbetare och med utvecklad erfarenhet och kompetens, ökar också din självständighet och 
personliga kontakt med kunderna. 
Arbetsuppgifterna består initialt i huvudsak av löpande redovisning och avstämningar åt våra 
kunder. Dina arbetsuppgifter kommer med ökad erfarenhet också innehålla rapportering, 
upprättande av bokslut, deklarationer samt årsredovisningar. 
Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
präglar vårt dagliga arbete. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Heltid 
Postadress 

Heltid. Tillsvidareanställning, vi Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
tillämpar provanställning BOX 714 

78127 Borlänge 

Lön 
Besöksadress 

Fast lön 
Häradsvägen 18 

Fast lön. Individuell lönesättning 
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a
Revisorsassistent/rådgivare till Eskilstuna 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-04-30, Annons-ID: 1327759 

Eskilstunaa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-19 

Bli en av oss!
Vi växer och söker fler revisorsassistenter/rådgivare till Eskilstuna

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och
rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontorsområde i
Eskilstuna arbetar 21 medarbetare som redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Våra
kunder består främst av små ägarledda bolag men också större organisationer.

Vi satsar stort på efterfrågestyrd revision och affärsservice och söker ekonomer som vill ha ett
omväxlande och självständigt arbete som kräver engagemang och initiativförmåga med hög
ansvarskänsla. Vårt kontor i Eskilstuna befinner sig i en spännande och expansiv fas. Vi har en
stor efterfrågan på våra tjänster och hos många av våra kundföretag är utvecklingen god. Vår
ambition är att hjälpa regionens företag att utveckla sina drömmar, mål och visioner!

Revisorsassistent/rådgivare: Vi söker Dig som är nyutexaminerad civilekonom. Din inriktning
på studierna har varit redovisning och Du har läst de ämnen som krävs för att bli kvalificerad
revisor. Du kommer att arbeta med allt från mindre ägarledda bolag till börsnoterade bolag
och stora organisationer. Dina arbetsuppgifter kommer både att vara inom området revision
och redovisning/affärsservice

Som ny hos oss får du handledning av mer erfarna medarbetare och med utvecklad erfarenhet
och kompetens, ökar också din självständighet och personliga kontakt med kunderna.

Vi söker Dig som är utåtriktad, tycker om att etablera förtroendefulla kontakter med kunder
och trivs i konsultrollen. Teamwork är ett nyckelord inom företaget och präglar vårt dagliga
arbete. Hos oss får du en spännande, utvecklande och omväxlande arbetssituation.

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Heltid 
Postadress 

Tillsvidareanställning Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

63220 ESKILSTUNA 

Lön 
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a
Redovisningskonsult till Köping-Arboga 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-04-30, Annons-ID: 1328200 

Köpinga (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-19 

Vill du jobba på Sveriges ledande revisions- och redovisningsföretag? Vårt framgångsrika team 
i Köping-Arboga söker nya lagspelare.* 

Vi söker redovisningskonsult till Köping-Arboga 
Hos oss finns möjligheterna! 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och 
rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontorsområde i 
Köping-Arboga arbetar 13 medarbetare som redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 
Våra kunder består främsta av små ägarledda bolag men också större organisationer. 

Vi satsar stort på efterfrågestyrd revision och affärsservice och söker ekonomer som vill ha ett 
omväxlande och självständigt arbete som kräver engagemang och initiativförmåga med hög 
ansvarskänsla. Våra kontor i Köping- Arboga befinner sig i en spännande och expansiv fas, vi 
har en stor efterfrågan på våra tjänster och hos många av våra kundföretag är utvecklingen 
god. Vår ambition är att hjälpa regionens företag att utveckla sina drömmar, mål och visioner! 

Redovisningskonsult: Gillar du ekonomi, att ha kontakter med företagare och bistå dem i sina 
affärer? Vi satsar stort på affärsservice och söker dig med viss erfarenhet av ekonomiarbete, 
gärna från redovisnings/revisionsbyrå, och som nu vill anta utmaningen att utvecklas till 
redovisningskonsult. 

Du är gymnasieekonom i botten, gärna kompletterat med högskolepoäng inom redovisning. 
Du trivs med en konsulterande roll och har ambitionen att utvecklas inom området - gärna till 
auktoriserad redovisningskonsult. 

Arbetsuppgifterna består i huvudsak att självständigt ansvara för löpande redovisning, 
avstämningar, rapportering, upprättande av bokslut, deklarationer samt löneadministration åt 
våra kunder. Du kommer också att få assistera på våra revisionsuppdrag. 

Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
präglar vårt dagliga arbete. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
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a
Revisorsassistent till Örebro 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Publicerad: 2008-05-12, Annons-ID: 1336486 

Örebroa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-26 

Vi växer och söker Revisorsassistent till Örebro! 

Bli en av oss! 

I dag är Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sveriges ledande företag inom revision, redovisning 
och rådgivning med kontor på 130 orter och drygt 3200 medarbetare. På vårt kontor i Örebro 
arbetar 79 medarbetare som revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare åt många av 
Närkes mest framgångsrika företag, såväl enmansbolag som större. Hos oss får du en 
spännande, utvecklande och omväxlande arbetssituation med mycket goda utvecklings- och 
karriärmöjligheter. 

Revisorsassistent: 
Vi söker dig som är civilekonom, nyutexaminerad och/eller dig med några års erfarenhet som 
revisorsassistent. Din inriktning på studierna har varit redovisning och du har läst de ämnen 
som krävs för att bli kvalificerad revisor. Du kommer att arbeta med allt från mindre ägarleda 
bolag till börsnoterade bolag och stora organisationer. 

Som ny hos oss får du handledning av mer erfarna medarbetare och med utvecklad erfarenhet 
och kompetens, ökar också din självständighet och personliga kontakt med kunderna. 
Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Teamwork är ett nyckelord inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
präglar vårt dagliga arbete. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Tillsvidare Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

Heltid 
Postadress 

Tillsvidareanställning, vi tillämpar Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
provanställning. BOX 89 

70141 Örebro 

Lön 
Besöksadress 

Fast lön 
Fridhemsgatan 2 
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a
Vill du växa med oss? 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Publicerad: 2008-05-09, Annons-ID: 5194265 

Kalixa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-06-08 

Vi är kända för att vara Sveriges största och mest respekterade revisionsbyrå och det är 
naturligtvis något som vi är stolta över. Men revision är bara en liten del av vårt erbjudande. 
Det 
finns knappast någon affärsmässig fråga som vi inte kan hjälpa till med. Vi har utvecklat en 
rad tjänster med syftet - att göra kundens affärer mer lönsamma, effektiva och säkra! Vi 
hjälper 
även våra kunder med allt från löpande bokföring, löneadministration, bokslut, deklarationer, 
affärsutveckling, köp- och försäljning av företag, generationsskiften, skatterådgivning mm. 

Våra framgångar och vår tillväxtsatsning gör att vi idag är ca 80 medarbetare i länet. Om du 
vill arbeta i en flexibel miljö, är duktig på att skapa goda relationer med våra kunder och se 
deras behov, erbjuder vi ett utvecklande jobb för dig som gillar att arbeta med både 
människor och siffror. 

På Öhrlings PricewaterhouseCoopers har vi kul på jobbet och vi lyckas kombinera det lilla 
företagets närhet, kontakt och engagemang för kunden, med det stora företagets breda 
kompetens och 
expertis. 

Revisorsassistent med rådgivande roll 

Din uppgift är att utföra revisioner och konsultationer både självständigt och i team, under 
ledning av erfarna revisorer. I personliga kontakter med våra kunder är du serviceinriktad och 
engagerad, och fungerar även som rådgivare och bollplank för våra kunder. Vi söker dig som 
har magisterexamen med redovisningsinriktning. 
Är det dig vi letar efter? Välkommen med din ansökan via länk nedan. Glöm inte att ange 
önskad placeringsort - Kalix eller Haparanda! 

Tidigare erfarenhet från jobb på revisions- eller redovisningsbyrå är särskilt meriterande. 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Heltid Postadress 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 
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a
Redovisningskonsult till Bollnäs 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Publicerad: 2008-05-09, Annons-ID: 5194385 

Gävlea (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-05-23 

**** Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning 
och rådgivning med kontor på 125 orter och drygt 3100 medarbetare. Vid vårt kontor i Bollnäs 
arbetar 
ett 20-tal medarbetare som redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. Våra kunder 
består främst av små ägarledda bolag men också större företag och organisationer. **** 

**** Redovisningskonsult **** 
Vi satsar stort på affärsservice och söker en redovisningskonsult som vill ha ett omväxlande 
och självständigt arbete där engagemang, initiativförmåga och hög ansvarskänsla ingår. 
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av bokslut, årsredovisningar och deklarationer men även 
av löpande redovisning, utredningar, analyser, budgetarbete m m. Vi vill att du tillsammans 
med oss 
driver utvecklingen av både vår verksamhet och tjänsteutbud för att möta kundens behov. Vi 
hjälper dig att lyckas! 

Du är gymnasieekonom eller motsvarande med erfarenhet av redovisning, gärna från 
redovisnings- eller revisionsbyrå. Som person trivs du i konsult- och rådgivarrollen och tycker 
om att etablera 
förtroendefulla kontakter med både kunder och kollegor. Teamwork är ett nyckelord inom 
företaget och präglar vårt dagliga arbete. 

Förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, kreativitet och drivkraft är en förutsättning för 
att lyckas hos oss. Hos oss får du en spännande, utvecklande och omväxlande 
arbetssituation. 

Välkommen med din ansökan! 

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Tillsvidare Postadress 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Lön 
11397 Stockholm 
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a
Vill du växa med oss? 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Publicerad: 2008-05-09, Annons-ID: 5194427 

Kalixa (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-06-09 

Vi är kända för att vara Sveriges största och mest respekterade revisionsbyrå och det är
naturligtvis något som vi är stolta över. Men revision är bara en litendel av vårt erbjudande.
Det
finns knappast någon affärsmässig fråga som vi inte kan hjälpa till med. Vi har utvecklat en
rad tjänster med syftet - att göra kundens affärer mer lönsamma, effektiva och säkra!
Vihjälper
även vårakunder med allt från löpande bokföring, löneadministration, bokslut, deklarationer,
affärsutveckling, köp- och försäljning av företag, generationsskiften, skatterådgivning mm.

Våra framgångar och vår tillväxtsatsning gör att vi idag är ca 80 medarbetare i länet. Om du
vill arbeta i en flexibel miljö, är duktig på att skapa goda relationer med våra kunder och se
deras behov, erbjuder vi ett utvecklande jobb för dig som gillar att arbeta med både
människor och siffror.

På Öhrlings PricewaterhouseCoopers har vi kul på jobbet och vi lyckas kombinera det lilla
företagets närhet, kontakt och engagemang för kunden, med det stora företagets breda
kompetens och
expertis. 

Redovisningskonsulter

Din roll är att med engagemang och initiativförmåga hjälpa företagaren i sin vardag. Du kan
arbeta självständigt och ansvarsfullt med löpande bokföring, löneadministration,
bokslutsarbete
och deklarationer. Dessutom är du en utåtriktad person med god förmåga att arbeta i team
och med våra kunder. Tjänsten kräver ingen formell akademisk utbildning men vi ser gärna
att du har
erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. 

Är det dig vi letar efter? Välkommen med din ansökan via länk nedan! Glöm inte att ange
önskad placeringsort - Kalix eller Haparanda!

Tidigare erfarenhet från jobb på revisions- eller redovisningsbyrå är särskilt meriterande.

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 
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a
Redovisningskonsult till Hudiksvall 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Redovisning 

Publicerad: 2008-05-15, Annons-ID: 5196161 

Hudiksvalla (Kommuninformation), 1 plats 
Sista ansökningsdag: 2008-06-09 

**** Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning
och rådgivning med kontor på 125 orter och drygt 3100 medarbetare. Vid vårt kontor i
Hudiksvall
arbetar 19 medarbetare som redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. Våra
kunder består främst av små ägarledda bolag men också större företag och organisationer.
****

**** Redovisningskonsult med mer eller mindre erfarenhet ****
Vi satsar stort på affärsservice och söker redovisningskonsulter som vill ha ett roligt,
omväxlande och självständigt arbete där engagemang, initiativförmåga och ansvarskänsla
ingår.

Har du längre erfarenhet inom området kommer du att arbeta självständigt i en rådgivande
roll. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av bokslut, årsredovisningar och deklarationer
men även av
löpande redovisning, skatterelaterade frågor, utredningar, analyser, budgetarbete, mindre
oursourcing uppdrag m m. Du har en nära och kontinuerlig kontakt med kunden, förmåga att
se kundbehov och
att bidra till utveckling av kundens affär. Du har också förmåga att attrahera nya kunder samt
att leda och skapa engagemang för att utveckla medarbetare på uppdragen. Vi vill att du
tillsammans
med oss driver utvecklingen av både vår verksamhet och tjänsteutbud för att möta kundens
behov. Vi hjälper dig att lyckas!
Du är gymnasieekonom eller högskoleutbildad med erfarenhet från redovisning, gärna från
redovisning- eller revisionsbyrå. Som person trivs du i konsult- och rådgivarrollen och tycker
om att
etablera förtroendefulla kontakter med både kunder och kollegor.

Har du mindre erfarenhetinom området, men vill utvecklas vidare, kommer dina
arbetsuppgifter initialt i huvudsak vara löpande redovisning, månatliga avstämningar,
lönefrågor och bokslutsarbete
mm. Du har löpande kontakt med kunden och förmåga att skapa förtroende hos våra kunder
samt visar förståelse och intresse för kundens affär. Du är gymnasieekonom, med eller utan
påbyggnadsutbildning. Hos oss får du en spännande, utvecklande och omväxlande
arbetssituation. Vi hjälper dig att lyckas! 

Välkommen med din ansökan!
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