
Konsekvent, transparent och 
attraktiv.
En studie kring hur en organisation kan arbeta med 
Employer Branding som strategi. 

Tommy Eriksson
2012
Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp
Personalvetarprogrammet, 180 hp
Handledare: Daniel Larsson



Förord
Jag vill först ge Lula Camaj och anställda på Arizona Chemical ett  varmt tack för att ha gett  mig 

chansen att arbeta med denna uppsats samt ställt upp med svar på frågor och kommit med idéer till 

uppsatsen. 

För ett stort stöd och konstruktiva diskussioner vill jag tacka Johanna Westerdahl, du är en klippa.  

Sist men inte minst vill jag ge min handledare Daniel Larsson ett stort tack för att vara det bollplank  

och stöd jag behövt under uppsatsens gång. Genom att ifrågasätta, motivera och ge tips på olika 

perspektiv har Daniel Larsson varit  en inspirerande handledare som gett mig verktyg för att lyckas 

med min uppsats. 

Umeå 23/5 2012

Tommy Eriksson
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Sammanfattning
Employer Branding är ett begrepp som fått  stort  genomslag i organisationer världen över. Begreppet innebär 
att företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera, motivera och behålla personal. 

Ett  företag som vill utveckla sitt Employer Brand är Arizona Chemical. Arizona Chemical ligger i den lilla  
bruksorten Sandarne strax söder om Söderhamn. Arizona Chemical har gett mig i uppdrag att  ge konkreta 
råd på Employer Branding strategier utifrån företagets förutsättningar. Genom intervjuer med anställda har 
jag kartlagt organisationens problembild och belyst de behov som finns av en Employer Branding strategi.

För att  kunna förankra mina förslag på strategier i teori har jag gjort  en forskningsöversikt över fenomenet 
Employer Branding. Mitt  resultat är baserat  på teorier utifrån litteraturen som anknyter till Arizona 
Chemicals behovsbild. Några teorier som framgår i resultatet  är att  organisationer som arbetar med Employer 
Branding bör skapa en god värdegrund, plattformar för Employer Branding samt  på olika sätt  rikta sin 
externa marknadsföring till målgruppen budskapet är avsett för. 

Analysen resulterade i en 6-stegsmodell som förslag på Arizona Chemicals strategiska arbete med Employer 
Branding. De 6 stegen inkluderar: ny värdegrund, nulägesanalys, Employer Branding plattformar, intern 
förankring, utvärderingar och extern kommunikation. I de olika stegen motiverar jag förslagen med hjälp av 
litteraturen. Avslutningsvis diskuterar jag kring mina förslag på strategier och Employer Branding i stort. 

Nyckelord: Employer Branding, plattformar, varumärke, interna och externa strategier.
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1. Inledning
Idag är 30 av 100 personer 65 år eller äldre. Enligt prognoser kommer det  år 2070 att vara 40 av 

100 personer som är 65 år eller äldre (Pensionsutredningen, 2011). Detta leder till att en högre andel 

av populationen lämnar arbetslivet än vad som tillkommer från yngre generationer och detta skapar 

ett  arbetskraftsgap. Arbetskraftsgapet kommer påverka företags chanser till att rekrytera kompetent 

personal då utbudet på arbetsmarknaden sjunker. Förskjutningen i utbud och efterfrågan på 

kompetent arbetskraft kommer ställa nya krav på vad företagen erbjuder utöver lön för att locka rätt 

personal till organisationen. Vad vill då potentiella medarbetare få utöver lönen? Enligt CRF 

insitute1 värdesätter olika generationer olika förmåner. Till exempel vill 50-talisterna ha mer fritid 

och mindre arbetstimmar, personer födda under 60- och 70-talet vill umgås mer med familjen och 

personer födda på 80- och 90-talet vill ha möjligheten till ett  sabbatsår. Att skapa förutsättningar för 

alla generationer kräver en sak av företagen, flexibilitet. Då flexibilitet betyder mer tid på golfbanan 

för en 50-talist och ett sabbatsår för resor för en 80-talist kan inte företag skapa en lösning som 

passar alla. 

Vilken strategi kan då företag använda för att attrahera, motivera och behålla personal? Employer 

Branding, på svenska arbetsgivarvarumärke, är en strategi med det syftet. Begreppet är relativt nytt 

och presenterades första gången i början av 1990-talet. Definitionen av Employer Branding är att 

företag som använder Employer Branding som strategi skall attrahera, motivera och behålla rätt 

personal (Minchington, 2006). Rätt personal innebär individer som kan identifiera sig själva med 

organisationens värderingar. 

Stor emfas kring arbetet med Employer Branding ligger i det interna arbetet i organisationer där 

värdegrunder, processer och standarder är i fokus. För att förmedla sin organisations interna 

budskap till externa grupper finns även ett  externt perspektiv av Employer Branding. Ett  exempel 

på extern marknadsföring av arbetsgivarvarumärket är att hamna på de topp 100 listor som CRF 

Institute och Fortune Magazine skapar över de mest attraktiva arbetsgivarna. 

Arbetskraftsgenerationernas olika behov kräver att företagen har olika strategier för att  tillgodose 

alla generationer. En organisations Employer Branding strategi är ett sätt att uppnå de olika flexibla 

lösningar som krävs för att tillgodose de olika generationernas behov. Då Employer Branding 
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bygger på ett internt, externt och strategiskt perspektiv har jag valt att uppsatsen skall utgå från 

dessa. 

Ett företag med de ovan beskrivna problemen är Arizona Chemical. Av de 107 anställda går 37 

personer i pension inom 10 år. I den bransch Arizona Chemical verkar är denna personalsituation 

inte unik. Detta gör att konkurrensen om attraktiv arbetskraft  kommer att hårdna. Organisationen är 

även en osynlig aktör i det samhälle den verkar i. En av anledningarna till att företaget ligger efter 

med sitt strategiska arbete har varit bristen av en VD, detta träder fram genom att det finns brister i 

personalpolitiska processer och att ansvarsfördelningen bland ledande poster är otydlig. Vad 

Arizona Chemical behöver är en strategi för att vara mer attraktiv som arbetsgivare både internt och 

på marknaden. 
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2. Syfte och frågeställningar
På uppdrag av Arizona Chemical ska jag skapa en Employer Branding strategi utifrån den litteratur 

som finns på området. Arizona Chemical ligger efter i sitt strategiska personalarbete, att hjälpa 

företaget med förslag på strategier är därför lockande. För att  begränsa mitt  material i 

forskningsöversikten ska Arizona Chemicals behovsområden vara grunden till min insamling av 

empiri i uppsatsen. Genom att analysera vad litteraturen om Employer Branding förespråkar och  

utifrån Arizona Chemicals förutsättningar att arbeta med Employer Branding ska jag ge förslag på 

strategier. De upptäckter jag kommer fram till kan Arizona Chemical använda i sitt  framtida 

Employer Branding arbete. Även andra organisationer med liknande problembilder kan ta hjälp  av 

mitt resultat.   

Arbetet med uppsatsen kommer att vägledas av följande frågeställningar:

Vilka behov har Arizona Chemical av en Employer Branding strategi?

Vad säger relevant forskning om Employer Branding som strategi?

Given denna forskning, hur ser en relevant Employer Branding strategi ut för Arizona Chemical?

Disposition
Frågeställningarna banar även väg för min disposition, där jag först skriver en allmän del om 

Arizona Chemical och dess bakgrund, som sedan tar upp den behovsbild av Employer Branding 

som finns i organisationen. Arizona Chemicals behovsbild är därav forskningsfrågans kontext. 

Då jag använt en forskningsöversikt som metod är mitt resultat baserat på teorier från litteratur om 

fenomenet Employer Branding. Dessa teorier är anpassade efter Arizona Chemicals behov av en 

Employer Branding strategi. 

Jag inleder analysen med en SWOT-analys av Arizona Chemical för att påminna läsaren om 

företagets attribut för att sedan motivera utifrån litteraturen förslag på strategier som lösningar på 

Arizona Chemicals behov. 

Jag diskuterar därefter kring ämnet Employer Branding och de analysresultat som framkommit i 

diskussionsavsnittet och avslutar uppsatsen med förslag på vidare forskning.  
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3. Arizona Chemical
I detta avsnitt kommer jag beskriva Arizona Chemicals organisation, problembild och behov av en 

Employer Branding strategi. Genom intervjuer med fyra anställda, med företagsspecifik kompetens, 

har jag kartlagt de behov organisationen har av en Employer Branding strategi. Några av de behov 

jag kom fram till är: strukturerade personalpolitiska processer, marknadsföring mot 

processoperatörer och att synas mer i närsamhället organisationen är en aktör i.

Bakgrund
Det företag som är i centrum för denna uppsats verkar i en given kontext, människans omedelbara 

förmåga att hushålla med givna resurser har enligt statistik från WWF övergått 1,5 jordklot per år. 

De resurser som överskrider gränsen för vad jorden klarar av att  försörja är ett lån från framtiden 

där våra barn och barnbarn kommer att ta konsekvenserna. Ett steg på vägen är att återanvända de 

resurser som redan finns. Ett företag som gör detta är Arizona Chemical. Deras företagsidé är att 

förädla råtallolja, en slaggprodukt från pappersmassaindustrin till harts, beck och fett. Dessa 

produkter kan andra företag använda som substitut för fossila bränslen och därav arbeta mot en 

miljövänligare produktion. Av all råtallolja som tas in i produktionen återanvänds och förädlas 99 

%.

Fabriken som är bygdens största arbetsgivare har sedan 1930 stått i den lilla bruksbyn Sandarne. 

Koncernen som äger fabriken har sitt huvudkontor i Jacksonville, USA samt nio fabriker fördelade i 

Europa och USA. Innan den nuvarande ägaren, American Securities, köpte företaget  2010 hade ett 

riskkapitalbolag (Rhode Capital) ägt företaget i tre år. Riskkapitalbolaget gjorde stora nedskärningar 

i organisationen i form av att sänka arbetsstyrkan till ett minimum och stoppa all utveckling av 

produkter och personal. American Securities har ambitionen att driva en mer långsiktig strategi för 

organisationen och har stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö då stora satsningar inom dessa 

områden görs i organisationen. 

I samband med dessa utvecklingsmål finns ett stort problem. Inom 10 år kommer ungefär 35 % av 

företagets anställda att gå i pension. Generationsskiftet kommer att kräva rekrytering av anställda på 

alla nivåer i organisationen. Mycket av den kompetens som finns i företaget kan inte läras i skolan 

då många lösningar är anpassade för den specifika organisationen och produktionen. En potentiell 
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lösning på detta problem kan vara att  implementera Employer Branding som strategi. Detta för att 

attrahera rätt personal och marknadsföra sig i samhället som organisationen är en aktör i.

För att öka förståelsen för Employer Brandings olika delar har jag delat upp organisationsdelen, 

forskningsöversikten och diskussionsdelen i ett internt, externt och strategiskt perspektiv. Analysen 

behandlar alla delar i en strategi och är därför uppdelad i en intern och extern del. I uppsatsen 

kommer ett större fokus att riktas på det interna perspektivet  av Employer Branding då litteraturen 

lägger större emfas på intern Employer Branding. 

För att  kartlägga Arizona Chemicals behov av en Employer Branding strategi har jag intervjuat fyra 

anställda med företagsspecifika kunskaper. Tre av dessa har en ledande position och en är anställd 

som tjänsteman. Även SWOT-analysen i analysavsnittet är baserad på dessa intervjuer.

Förförståelse
Innan jag redovisar min teori vill jag beskriva min förförståelse av den. Under 10 veckor hösten 

2011 hade jag min praktik på Arizona Chemical. Den erfarenhet jag fick från dessa praktikveckor 

har gjort att  jag skapat mig en egen bild av Arizona Chemicals organisation. Mina tankar om 

organisationen är att  den behöver ett tydligare ledarskap, tydligare arbete med personalpolitiska 

processer samt högre transparens från ledningen utåt i organisationen. Dessa föreställningar 

kommer färga min uppsats i viss mån, men jag har strävat efter att tolka teorier om Employer 

Branding och organisationens behov av en Employer Branding strategi objektivt. 

Internt perspektiv  
Organisationen
Arizona Chemical är ett internationellt företag med anställda över hela världen. I denna uppsats 

begränsar jag mig till att  enbart beskriva organisationen i Sandarne då arbetet med organisationens 

Employer Branding är lokalt fördelat. 

Arizona Chemical i Sandarne har 107 anställda. Av dessa är 21 kvinnor och 86 män, 50 personer 

varav 21 kvinnor är white collars2 (tjänstemän) och 57 personer varav inga kvinnor är blue collars 

(kollektivanställda). Utöver dessa 107 finns en grupp på sex white collars som arbetar direkt mot 
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Europakontoret i Almere, Holland. Blue collars delas in i tre grupper: underhåll (15 personer), labb 

(1 person) och processoperatörer (41 personer). 

Ledningen består av åtta personer: logistikchef, HR-chef, kvalitetschef, underhållschef, fabrikschef, 

teknisk chef, controller och produktionschef.

Vilka behov motiverar företaget att arbeta med Employer Branding?

Företagets problem är kortfattat följande. Företaget skapar produkter som få vet vad det är, det är 

svårt att locka kompetenta medarbetare till Sandarne och kommunikationen med närsamhället har 

varit  undermålig. De mest omfattade och komplicerade pensionsavgångarna finns hos 

processoperatörer. Av 40 processoperatörer går 19 i pension inom 10 år. Detta kommer innebära en 

omfattande rekrytering.

För att bli processoperatör krävs en gymnasieutbildning inom ett tekniskt område, ett år som 

innebär 60 högskolepoäng inom processteknik på yrkeshögskolan i Nynäshamn eller Kalix.  

Avståndet till skolorna skapar ett geografiskt dilemma då dessa orter ligger 30 respektive 73 mil 

från Sandarne. Det tar sedan ca ett  år på arbetsplatsen innan en anställd kan vara en självständig 

processoperatör (Personlig dialog med anställd, 19/4 2012). Genom Employer Branding vill 

företaget underlätta sin rekrytering och attrahera rätt personal, som kan identifiera sig med Arizona 

Chemicals värderingar. 

En medarbetarundersökning angående organisationens engagemang från sommaren 2011 visar att 

det råder ett lågt engagemang på fabriken i Sandarne. Organisationen går åt flera håll samtidigt och 

olika värderingar prioriteras av ledningen. Genom Employer Branding vill de skapa en bra 

värdegrund som skapar engagemang och lojalitet till organisationen.

Strukturen kring personalpolitiska standarder är låg. Det finns ett behov av översikt och 

standardiserade processer kring till exempel rekrytering, anställning, avslut, medarbetarsamtal, 

medarbetarundersökningar och kompetenskartläggning av anställda.  

Kulturen
Fabriken Arizona Chemical producerar i har stått  på samma plats i 80 år. Den har varit en viktig 

arbetsgivare i bygden under hela sin tid och skapat arbete åt flera generationer. I små 
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brukssamhällen med en stor arbetsgivare brukar en bruksmentalitet kunna förekomma (Lysgaard, 

2001). Denna mentalitet kommer ursprungligen ifrån en stark kollektivism hos de anställda där en 

vi och dem attityd fötts fram. Dem är i detta fall ledningen och Vi är de anställda. Konsekvensen av 

en stark bruksmentalitet är en konflikt mellan arbetarna och ledningen som ofta grundas i att 

arbetarna känner sig lägre prioriterade än produktionsmålen (Lysgaard, 2001). Av de intervjuer som 

gjorts framkommer att  en tydlig bruksmentalitet fortfarande finns kvar på Arizona Chemical, det  är 

vad svaren antyder och i en intervju med en av de anställda beskrivs det så här:

”Det sitter i väggarna” 

”Kulturen är som ett gammalt skelett”

”Det finns en genomsyrad attityd i företaget”

Personlig dialog med anställd 13/4 2012

Utifrån samma intervju framkom att det  finns otydliga ansvarsområden mellan cheferna i 

organisationen, citatet nedan beskriver hur chefer behandlar misstag som gjorts i organisationen:

”Ingen tar ansvar för saker som gått snett, då skyller man ifrån sig på andra för att hålla sin egen 

rygg fri.”

Personlig dialog med anställd 13/4 2012

Från ovanstående citat kan vi dra slutsatsen att chefer inte vill tappa ansiktet genom att  göra fel. 

Stolthet är också ett tecken på en stark organisationskultur. Attityden som råder tyder även på att  det 

inte finns tydliga mål, eller att  cheferna går mot olika mål. När jag läser Arizona Chemicals vision 

och värdegrund mot 2021 (se bilaga 1.) förstår jag ambivalensen hos cheferna i organisationen. Den 

tar upp nio värderingar med en till tre underrubriker. Dessa värdegrunder är skapade för ett hållbart 

framtida arbete i den globala organisationen och har som mål att brytas ner till fabrikernas egna 

värderingar och mål. Arbetet att skapa egna värderingar i Sandarne har inte påbörjats då företaget i 

två år saknat VD. Detta gör det svårt för ledningen att fokusera på vilket håll organisationen skall gå 

mot. En stark organisationskultur kan även göra det svårt för organisationer att utföra ett 

förändringsarbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Ledarskapet
Motivet med mina intervjuer har varit att samla företagsspecifik information vilket innebär att  jag 

inte gått  på djupet angående hur ledarskapet sköts i organisationen. Då organisation behöver en 

ledare som styr organisationen i rätt riktning har bristen på detta skapat oenighet över vilka 

ansvarsområden som råder och vissa uppgifter faller mellan stolarna. Rekryteringen av en ny VD 

har pågått i två år och i Juni 2012 anställer Arizona Chemical en ny VD i Sandarne. I en av mina 

intervjuer uttrycktes förväntningar och en viss lättnad över att en VD skall tillsättas:

”Organisationen behöver ett ledarskap där vi visar vad vi vill och vad som förväntas av 

medarbetarna. Detta hoppas jag kommer leda till att alla vet sin roll och vad de förväntas göra.” 

Intervju med anställd 13/4 2012

”Den nya VD:n kommer ha en central roll för de strategiska satsningar vi arbetar med just nu, jag 

hoppas att han kommer vara positivt inställd till arbetet med dessa.”

Intervju med anställd 19/4 2012

Den nya VD:n kommer även att ha en central roll vid implementeringen av Employer Branding. Jag 

kommer skriva mer om ledningens roll i Employer Branding arbetet i resultatet från 

litteraturgranskningen.

Medarbetarundersökning
Under sommaren 2011 gjordes en stor medarbetarundersökning med fokus på engagemang på 

Arizona Chemical. Undersökningen var global men har blivit uppdelad efter produktionsenheter. 

Det framgick i undersökningen att  engagemanget var lågt i organisationen både på en internationell 

nivå och lokalt i Sandarne. I Sandarne är få medarbetare motiverade att göra mer än vad som krävs 

av dem och endast en tredjedel anser att organisationen motiverar dem att göra ett bra jobb.

I medarbetarundersökningen svarade många av de anställda i Sandarne att karriärsmöjligheter, 

lärande och utveckling, organisationens rykte och HR relaterade frågor bör förbättras. Arbetsmiljön, 

mångfalden, kundfokusering och känslan av uppfyllelse ansåg de var områden som skall fortsätta 

vara som de är. 

De tre faktorer som var mest engagerande för medarbetarna var kundfokus, arbetsprocessen och den 
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fysiska arbetsmiljön. Minst engagerande var prestationsledarskapet, ledningen och 

karriärsmöjligheterna.

Externt perspektiv
Marknadsföring
Arizona Chemical marknadsför sig i stort sett ingenting som arbetsgivare (Personlig dialog med 

anställd, 13/4 2012). Fokus ligger på kundkontakt och marknadsföring för produkten. Detta betyder 

att  närsamhället inte vet vad Arizona Chemical har för produkter, hur de skapar produkterna eller 

vilka värderingar de har. På grund av en olycka 2011 har närsamhället en dålig bild av företaget då 

en cistern med råtallolja brast och väldigt många kubik råtallolja rann ut i havet. Företaget har varit 

tillmötesgående och hjälpsam med saneringsarbete och utgifter för förstörelse. Vilket också var 

nödvändigt gällande relationen till kommunen och dess invånare. 

Konkurrensläget
Från Sundsvall i norr till Skutskär i söder finns ca 10 processindustrier. En utbildad processoperatör 

kan ta anställning på alla dessa anläggningar. De tre företag jag varit i kontakt med arbetar redan 

med en Employer Branding strategi. Hur ska Arizona Chemical differentiera sig från dessa och bli 

en attraktivare arbetsgivare? Utifrån detta kan vi se ett behov av att synas externt på de arenor 

potentiella medarbetare finns.  

Strategiskt perspektiv
Ur litteraturen kring Employer Branding kan vi utläsa att det rekommenderas att organisationer bör 

skapa ett arbetsgivarvarumärke i linje med organisationens övriga strategier. Jag anser därav att de 

strategier Arizona Chemical för tillfället arbetar med är av intresse för uppsatsen. Nedan beskriver 

jag tre strategiska processer organisationen arbetar med just nu. 

Sandarne Production System (lean)
Under hösten 2011 startade företaget sitt arbete att börja med lean production (lean). Lean har sitt 

ursprung från Japan och framförallt biltillverkaren Toyota och utmärks främst av att företaget 

utesluter alla processer som inte skapar värde för organisationen (Pettersen, 2009). Det finns olika 

uppfattningar kring vad lean är trots att väldigt många organisationer implementerar lean i sin 

produktion. Att lean är ett praktiskt eller filosofiskt koncept och- eller en intern eller extern strategi 
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har skapat en ambivalens mellan forskare på ämnet. Några punkter som forskare är ense om är att 

lean handlar om: just in time metoder, resursbesparingar, förbättringsstrategier, bortfallskontroll, 

standardisering och ledarskap. Det är dock svårt att skapa en definition av lean som fångar alla 

dessa processer (Pettersen, 2009). 

För att introducera lean i organisationen börjar Arizona Chemical med en pilotgrupp under 

sommaren 2012 för att sedan utöka lean till andra avdelningar successivt. Lean innebär ett 

omfattande internt värdegrundsarbete för att alla i organisationen skall gå mot samma mål, speciellt 

gäller detta ledningen och företagets chefer som utgör en stor del av implementeringen av lean 

(Personlig dialog med anställd, 19/4 2012). Även Employer Branding har stor emfas på 

värdegrundsarbete och jag kommer i analysen kombinera de två strategierna. 

Compass Leadership Institute
Compass Leadership Institute är Arizona Chemicals nya ledarskapsutbildningsprogram. Det består 

av 12 olika ledarskapsutbildningar som är anpassade efter olika nivåer av ledarskap. De 

medarbetare som får gå dessa utbildningar är vad organisationen kallar ”stars" och ”rising stars", en 

titel dessa får genom utvärderingar. Nu är det  enbart de som redan är chefer (tjänstemän) som kan 

gå dessa utbildningar. 

Lönetrappa
Våren 2012 implementerades ett nytt lönesystem (lönetrappa) för blue collars. Lönetrappan innebär 

ett  lönesystem baserat på kompetens. Grundliga utvärderingar kring de anställdas kompetens utgör 

grunden för varje blue collars individuella lön. Kompetensen mäts genom de anställdas uppgifter 

och områden (Personlig dialog med anställd, 13/4 2012). White collars har även de ett 

kompetensbaserat lönesystem kallat HAY guide chart method. Denna metod tar också in aspekter 

av tjänstemännens kompetens och andra arbetsrelaterade områden.
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4. Metod
I detta avsnitt beskriver jag de metodologiska utgångspunkterna för min uppsats. Vidare motiverar 

och diskuterar jag mina val av datainsamling, urval och analys.  

Datainsamlingsmetoder
För att samla empiri har jag använt insamlingsmetoderna forskningsöversikt och analysverktyget 

SWOT. I forskningsöversikten har jag samlat kunskap kring fenomenet Employer Branding. Enligt 

Patel & Davidson (2003) kan en forskningsöversikt ge forskaren fler än ett perspektiv av ett 

fenomen genom olika litteratur och författare. Jag har valt att göra en forskningsöversikt för att få 

en djupare förståelse av Employer Branding samt för att  kunna basera resultatet på litteratur och 

relevant forskning på området Employer Branding. Till min forskningsöversikt har jag sökt böcker 

på Umeå universitetsbibliotek. Jag fann fyra böcker som behandlade ämnet Employer Branding där 

den äldsta är publicerad 2005 och den senaste 2010. Jag har även sökt  artiklar via EBSCO host. De 

sökord jag använt mig av är: employer brand, brand equity och arbetsgivarvarumärke. Utifrån dessa 

sökord fann jag 20 artiklar då kriterierna för mitt urval av artiklar baserades på att  artiklarna skulle 

röra Employer Branding utifrån ett strategiskt perspektiv. Artiklarna är publicerade mellan 2004 och 

2011. 

Ett dilemma med litteraturen kring Employer Branding är att mycket  av den inte är 

evidencebaserad, utan klassas som managementlitteratur. Med icke evidencebaserad litteratur menar 

jag att de till viss del inte är vetenskapligt testade. Det finns en del forskning kring området och i 

min studie har jag styrkt vissa argument från managementlitteraturen med hjälp  av vetenskapliga 

artiklar. Jag kan dock se ett samband i innehållet mellan de icke evidencebaserade böcker och de 

vetenskapliga artiklar jag läst. 

Analys
För att få ett helhetsperspektiv på organisationen har en SWOT-analys på organisationen utfrån ett 

Employer Branding perspektiv utförts. SWOT-analysen används som ett strategiskt analysverktyg 

och går igenom organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot ur ett speciellt perspektiv 

som i denna uppsats är Employer Branding (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Helms & Nixon, 2010). 

För att ge analysen trovärdighet har jag låtit  Arizona Chemical ta del av analysen för att kunna få 

bekräftelse på att de uppgifter som framkommit i samband med intervjuerna är korrekta.
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I min analys har jag utifrån Arizona Chemicals behov av en Employer Branding strategi jämfört vad 

teorin från litteraturen rekommenderar för lösning till behoven. I analysen förklarar jag sambandet 

mellan behov och teori för att sedan ge ett förslag på strategi. 

Annan data
En del information om Arizona Chemical är baserad på statistisk data. Jag har tagit del av denna 

data genom två medarbetarundersökningar som gjorts på företaget under sommaren och hösten 

2011. 
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5. Resultat
Inom fältet Employer Branding finns en måttlig mängd litteratur som belyser frågan ur olika 

perspektiv. En tydlig skillnad i syfte, men inte lika tydlig i sin utformning är skillnaden mellan 

intern och extern Employer Branding (Falonius, 2010). I denna del kommer jag först beskriva 

grunden till Employer Branding för att sedan utgå från perspektiven intern, extern och strategisk 

Employer Branding. I dessa avsnitt beskriver jag olika teorier om Employer Branding. Urvalet av 

teorierna är baserat på Arizona Chemicals behov av en Employer Branding strategi.

Branding
För att läsaren skall få en djupare förståelse av fenomenet Employer Branding vill jag först belysa 

vad ett ”Brand”, på svenska kallat varumärke, har för attribut. Ett varumärke står för någon form av 

identitet, ordet brand kommer från den amerikanska vilda västerns 1800-tal där boskapsägarna 

”branded” (brännmärkte) sin boskap där brännmärket visade vilken bonde boskapen tillhörde 

(Minchington, 2006). Ett varumärke är abstrakt till sin natur och meningen är att innebörden av ett 

varumärke ska finnas i kundens/intressentens tankar. De budskap varumärket sänder ut är dock inte 

abstrakta, ett exempel kan vara Nikes slogan ”Just do it” där den underliggande meningen är att det 

”bara är att träna”. Ett varumärke ger även någon form av värde till kunden. Värdet  kan vara 

funktionellt  (ex. passform, smak, enkelhet) och- eller mentalt (ex. lycka, nöje, stolthet). Ett 

varumärke visar även på en produkts kvalitet, eller förväntade kvalitet samt hur konsekvent 

varumärket är med dess upplevda kvalitet. Ett exempel kan vara coca-cola, där kunden oavsett vart i 

världen denne befinner sig, förväntar sig samma smak och kvalitet på sin nyköpta coca-cola. 

Varumärket är i grunden ett attribut till ett företag en produkt eller en person som kräver utveckling 

och underhållning. Detta kan appliceras på skådespelare, där skådespelare som är populärast  just nu 

(starkt varumärke) får roller i stora filmer och mycket  pengar för sina insatser. För att skådespelaren 

skall stanna kvar på sin höga position krävs det utveckling och underhåll av sitt varumärke. Detta 

kan ske i form av att bli en bättre skådespelare (utveckling), men också av att marknadsföra sig mer, 

framförallt  till rätt målgrupp  (underhåll). Samma sak kan appliceras på vilket varumärke som helst. 

Varumärket måste utvecklas och underhållas för att finnas kvar i människors vilja att ha produkten.

 

David A. Aaker (2011) menar att varumärken måste ha relevans. Saknar varumärket relevans 

kommer konkurrenter att vinna striden om kunderna. För att skapa relevans krävs det att ett 

varumärke syns i en tilldelad kategori, i Arizona Chemicals fall blir det inom processindustrin, samt 
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att företaget är differentierat från sina konkurrenter och har skapat lojalitet hos sina kunder. I sin 

bok Brand society beskriver Martin Kornberger (2010) att  ett varumärke är medlet mellan 

produktion och konsumtion, organisationens planerade system och affärsmarknaden. Kornberger 

menar även att varumärket skapar ett  samband mellan den interna och externa miljön av ett företag.  

Employer Branding har sitt ursprung i dessa teorier och jag kommer nedan beskriva vad dagens 

forskning skriver om ämnet.

Employer Branding
Till skillnad från en produkts varumärke handlar Employer Branding om att marknadsföra företaget 

(produkten), som ett attraktivt  företag att arbeta hos till potentiella medarbetare (kunden) samt för 

att  behålla nuvarande medarbetare (Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 

2006; Falonius, 2010; Wilden, Gudergan & Lings, 2010; Kunerth & Mosley, 2011; Maroko & 

Uncles, 2008; Chunping & Xi, 2011). Indelningen mellan nuvarande (interna) och potentiella 

medarbetare (externa) och hur ett företag når ut med sina budskap  till dem (strategi) skapar tre olika 

perspektiv på Employer Branding, internt, externt och strategiskt. Jag kommer att skriva om 

Employer Branding utifrån dessa perspektiv. En viktig synvinkel är att dessa perspektiv många 

gånger korsar och är beroende av varandra. 

Implementering av Employer Branding genom ledarskap

För att implementera Employer Branding krävs det att  ledarna i organisationen är konsekventa i 

sina budskap och handlingar. Ett ledarskap som betonar vikten av detta är Authentic leadership 

(genuint ledarskap) (Leroy, Palanski & Simons, 2011; Avolio & Gardner, 2005; Gardner, Cogliser, 

Davis & Dickens, 2011). Ett citat  som återspeglar detta är ”Leaders who remain true to the self in 

their behavior, and are open and non-defensive in their interaction with others, will be percieved as 

walking the talk, deliviring on promises, and aligning words and deeds” (Leroy et al. 2011:7). Vad 

som kännetecknar ett genuint ledarskap är att ledarens handlingar styrs av värderingar, 

föreställningar, styrkor och svagheter. Genom att vara transparent i sitt ledarskap visar ledaren sin 

identitet genom sina handlingar (Gardner et al. 2011). Även självinsikt, opartiskt beteende, genuina 

handlingar och transparenta relationer kännetecknar ett genuint ledarskap  (Burke & Cooper 2006). 

En genuin ledare arbetar genom de värderingar organisationen har och visar detta genom sitt 

beteende. Ledaren låter organisationen veta sin ståndpunkt i företagsfrågor och är tydlig i sina 

budskap med de anställda (Burke & Cooper 2006). Detta ökar transparensen i organisationen och 

kan hindra oklarheter och stress bland de anställda. Transparensen i en organisation är viktig för 

18



Employer Branding arbetet  då de anställda känner sig mer delaktiga när de vet syftet med olika 

handlingar organisationen gör (Barrow & Mosley 2005). De teorier jag redogör i min uppsats 

behöver ett tydligt ledarskap för att implementeras i organisationen. Ett  gott ledarskap är därför 

grunden till ett lyckat Employer Branding arbete (Minchington 2006). 

Internt perspektiv
Intern Employer Branding
I stort sett all litteratur betonar vikten av en stark intern Employer Branding. För att  en Employer 

Branding strategi ska vara genomförbar krävs en stark förankring hos VD:n, ledningsgruppen och 

organisationens ledare (Parment & Dyhre, 2009). De flesta företag har redan en genomtänkt HR-

strategi där de utgår från en best fit/practice teori (Wilden et al. 2010). En organisation som arbetar 

utifrån ett best fit perspektiv ser till organisationens kontext  när den planerar strategier, processer 

och andra organisationsrelaterade frågor medans ett best  practice perspektiv utgår från ett 

universellt bästa arbetssätt som implementeras i organisationen (Boxall & Purcell, 2008). 

Minchington (2006) är en av de som premierar att  integrera Employer Branding med andra HR-

strategier. Employer Branding är kontextbunden då denna strategi bäst lämpar sig i linje med 

organisationens övergripande visioner och mål och kan därför definieras som en best fit strategi 

(Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 2006; Falonius, 2009; Wilden et 

al. 2010; Kunerth & Mosley, 2011; Maroko & Uncles, 2008; Chunping & Xi, 2011). 

Organisationens värdegrunder
De flesta företag har en värdegrund att stå på. I denna brukar organisationens värderingar, vision 

och mål ingå. När en organisation tänker implementera Employer Branding som strategi är dessa 

värdegrunder av stor betydelse för organisationens reliabilitet vid extern marknadsföring av 

arbetsgivarvarumärket (Minchington, 2006; Barrow & Mosley, 2005; Parment & Dyhre, 2009). I 

sin varumärkesplattform tar Falonius (2009) upp att  varumärket i sig själv kan ha en vision. En 

ledstjärna för arbetet  med organisationens varumärke, vad varumärket står för och vilka mål 

varumärket vill uppnå. Att skapa denna varumärkesvision i linje med organisationens övergripande 

vision skapar en tydligare bild av arbetet med Employer Branding. Jag kommer att skriva mer om 

värdegrunder under rubriken organisationens vision, värderingar och mål i det strategiska 

perspektivavsnittet.
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Employee Value Proposition 
En Employee Value Proposition (EVP) är organisationens lockbete till potentiella medarbetare. 

Varför skulle en välutbildad person med rätt kompetens som vi vill rekrytera välja att arbeta i vår 

organisation? Och vad får denne ut av det? Det är denna typ av frågor som en EVP skall svara på 

(Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005). En EVP ska ge anställda och potentiella 

medarbetare en anledning att vilja stanna kvar och att vilja börja arbeta i organisationen. En EVP 

har även som uppgift  att  locka rätt personal. Alla passar inte att jobba i alla organisationer, därav 

sänder en EVP ut vilka normer och värderingar som organisationen eftersträvar. Parment och Dyhre 

skriver att en framgångsrik EVP är sann, attraktiv och skiljer sig från konkurrenternas EVP. 

Arbetsmarknaden idag är mer transparent genom sociala medier så som Facebook, bloggar och 

Twitter. Detta gör att en EVP måste vara konsekvent mellan sitt budskap och hur verkligheten i 

organisationen ter sig. En organisation som skriver att fokus ligger på att skapa balans mellan arbete 

och familj men där cheferna arbetar till kl 20.00 på kvällarna kommer att förlora de medarbetare 

som värdesatt just balans mellan arbete och familj i den förväntade arbetssituationen (Maroko & 

Uncles, 2008). 

Employer Branding plattformar
Minchington (2006) har i sin bok tagit fram två plattformar för organisationers Employer branding 

arbete, Employer Brand Employee Plattform (EBEP) och Employer Brand Strategic Plattform 

(EBSP). Plattformarna i sin helhet täcker såväl det interna, externa och strategiska arbetet med 

Employer Branding. EBEP kommer att utgöra en stor del av det interna Employer 

Brandingavsnittet, med fokus på potentiella medarbetare samt anställda, och EBSP kommer utgöra 

en stor del av det strategiska Employer Branding avsnittet. Plattformarna är till för att skapa tydliga 

processer i organisationen och står som grund för arbetet med Employer Branding. Plattformarna 

definierar även organisationens attribut vilket  gör det lättare för organisationen att skapa en 

konsekvent EVP. Då plattformarna inte är evidencebaserade har jag för att ge plattformarna högre 

legitimitet, sökt och jämfört dessa teorier med liknande diskussioner i vetenskaplig litteratur. 

Employer Branding Employee Platform (EBEP)
Rekrytering och introduktion

Första tiden som anställd i en organisation är av stor vikt för hur anställda ser på organisationen i 

framtiden. Därav är processerna kring rekrytering och introduktion väldigt viktiga för att skapa en 

positiv bild av organisationen hos nyanställda (Minchington, 2006). Parment & Dyhre (2009) 
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betonar vikten av att  tidigt  i rekryteringsfasen klargöra vilken vision och vilka överliggande mål 

organisationen har. Orsaken är att den sökande skall se helheten i företaget och förstå den roll som 

tillsätts. Wilden et al. (2010) kommer i sin studie fram till att företag borde investera en del av sin 

rekryteringsbudget på de arenor där potentiella medarbetare befinner sig, exempel på arenor kan 

vara skolor, industristäder och närsamhällen. 

Kompensation och förmåner 

Anställda drivs inte bara av en hög lön. Ett starkt arbetsgivarvarumärke med ett mervärde i form av 

andra förmåner genererar en högre motivation hos de anställda. Ett starkt engagemang till 

organisationen skapar även lojalitet hos de anställda (Minchington, 2006). I en studie skriven av 

Wayne & Casper (2012) undersöker författarna hur ett företags rykte angående kompensation, 

arbetslivsbalans och mångfald påverkar arbetssökande studenters val av arbetsplats. Konklusionen 

var att alla tre attributen var viktiga vid val av arbetsplats, dock var kompensation lite viktigare för 

studenterna enligt undersökningen. Barrow & Mosley (2005) tar upp den strategiska aspekten på 

lön då de ifrågasätter vilken kostnad personalen utgör i organisationen och hur konkurrenternas 

kostnad ser ut. Att differentiera sig genom lön är ett lockande attribut i organisationens Employer 

Branding strategi.     

Karriär och utvecklingsmöjligheter

Processer som gynnar personlig utveckling och erbjuder karriärvägar är en del av en Employer 

Branding strategi. Anställda som känner att de genom personliga mål ges möjlighet att  utvecklas 

kommer att vara mer engagerade i organisationen (Minchington, 2006). Karriärvägar är inte bara en 

väg uppåt i organisationen längre, möjligheten att  flytta sig i sidled eller ner i organisationen har 

blivit ett steg mot personlig utveckling (Parment & Dyhre, 2009). Kunerth och Mosley  (2011) 

skriver i sin studie att organisationer bör sträva efter att skapa synergi mellan ledarskapskompetens, 

investeringar i de anställdas utveckling samt att öka det anställdas engagemang. Studien visade på 

att det finns tydliga vinstfaktorer när dessa tre attribut var i balans med varandra.

Medarbetarundersökningar

Att få feedback som ledare av sina anställda är viktigt för att veta om ledarskapet fungerar. 

Medarbetarundersökningar är därför ett bra verktyg för att få veta vad de anställda anser om 

organisationen och dess ledarskap. Medarbetarundersökningen kan även användas till att mäta och 

utvärdera om organisationens Employer Brand arbete gett resultat i form av engagemang, 
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arbetstillfredsställelse och personlig utveckling (Minchington, 2006). När en organisation börjar sitt 

Employer Branding arbete är detta ett  första steg i en förändringsprocess. Några attribut 

organisationen kan ändra är organisationskulturen, arbetsmetoder och personalpolitik (Parment & 

Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005). Medarbetarundersökningen kan då användas som ett 

verktyg till att  kartlägga förändringen, metoden eller personalpolitiken och även kartlägga 

medarbetarnas attityd till organisationen, specifika organisatoriska problem samt fungera som ett 

verktyg för företagsstyrning (Schou, 2007). 

Kommunikationssystem 

Interna kommunikationssystem är ett bra sätt att nå ut med sina budskap till de anställda. Barrow 

och Mosley  (2005) menar att arbetsgivarvarumärkets personlighet uttrycks genom hur en 

organisation kommunicerar. Organisationens kommunikation kommer ge dig bilden av den som 

exempel seriös, passionerad, omhändertagande eller utmanande. Kommunikation utifrån 

organisationens vision och värderingar skapar ett konsekvent budskap både internt och externt 

(Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 2006; Falonius, 2009; Wilden et 

al. 2010; Kunerth & Mosley, 2011; Maroko & Uncles, 2008; Chunping & Xi, 2011). 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar de anställda. En fräsch och bekväm arbetsmiljö påverkar produktionen och 

de anställdas engagemang positivt (Minchington, 2006). Barrow och Mosley  (2005) skriver om en 

undersökning som ett företag gjort  om hur deras arbetsmiljö påverkar motivationen hos de 

anställda. De anställda i organisationer med en väl omhändertagen arbetsmiljö var mer positiva till 

sitt arbete än de som arbetade i en sämre arbetsmiljö. Många människor lägger stora summor 

pengar på sina hem för att få dem fina och trivsamma där de spenderar 60-70 timmar i veckan. Det 

faller sig naturligt att de också vill trivas på sin arbetsplats där de spenderar 40 timmar i veckan 

(Parment & Dyhre, 2009). Arbetsmiljön är dock inte bara fysisk, den psykosociala arbetsmiljön 

påverkar medarbetarens engagemang i lika stor utsträckning. Den psykosociala arbetsmiljön för in 

oss på diskussionen kring organisationskultur och dess inverkan på ett  företag. Jag skriver mer om 

detta i det strategiska perspektivavsnittet.   

Mervärde

När en organisation driver igenom en varumärkesstrategi kopplas automatiskt ett mervärde till 

organisationen (Falonius, 2010). Genom plattformarna kommer organisationen fram till vilka 
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mervärden den har (Minchington, 2006). Exempel på mervärde kan vara: personlig utveckling, hög 

lön, trivsel på arbetet  och arbetslivsbalans. Mervärdet ingår även i ett psykologiskt kontrakt mellan 

arbetsgivaren och den anställde (Barrow & Mosley, 2005; Maroko & Uncles, 2008). Genom sin 

EVP och det formella anställningskontraktet ger organisationen vissa löften till de potentiella 

medarbetarna samt de redan anställda. Då EVP:n snarare ger abstrakta löften, som personlig 

utveckling eller god arbetslivsbalans, skapas en förväntning hos den anställde att organisationen 

även står för dessa löften utöver de formella. Falonius tar upp  hygienvärdet som ett basvärde, det är 

vad den anställde ser som självklart i sitt anställningsavtal, mervärdet i detta fall blir de abstrakta 

löften organisationen gett genom sin Employer Branding. Jag betonar därav än en gång vikten av 

konsekventa budskap i sin Employer Branding.

Varumärkets ambassadörer

Den bästa marknadsföringen kommer inifrån organisationen i form av varumärkesambassadörer 

(Wilden et al. 2010; Minchington, 2006). En anställd som lovordar sin organisation till andra, 

exempel vänner, familj och ytliga kontakter, är en varumärkesambassadör. Ett starkt internt 

arbetsgivarvarumärke skapar goda förutsättningar till att personalen naturligt blir 

varumärkesambassadörer. Vid implementeringen av en Employer Branding strategi kan det krävas 

att  organisationen utlyser några Employer Branding ambassadörer vilka är arbetsgivarvarumärkets 

eldsjälar (Minchington, 2006). Ambassadörernas uppdrag är att leva arbetsgivarvarumärket och 

förmedla det i organisationen bland andra medarbetare. Syftet med varumärkesambassadörer är att 

genom anställdas beteende vara konsekvent med organisationens värderingar (Wilden et al. 2010). 

Differentiering från andra konkurrenter internt

En viktig komponent i arbetet med Employer Branding är att differentiera sig mot sina konkurrenter 

(Minchington, 2006). Maroko och Uncles har i sin studie kommit fram till att differentieringen är 

nyckeln för att vinna kriget om kompetensen. 

 ”As we have seen, there is consistency in terms of being known and noticeble, beeing seen 

 as relevant and resonant and being differentiated from direct competitors.”

Även andra författare anser att  differentiering är av stor betydelse för organisationens tävling om 

arbetskraft. Ett exempel är Davies (2008) som nämner att fyra attribut bör skapas i en organisations 
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Employer Branding strategi: differentiering, lojalitet, arbetstillfredsställelse och att utveckla ett 

känslomässigt engagemang. 

Externt perspektiv
Extern Employer branding
Bilden av ett varumärke speglas genom företagets produkter, beteende, kommunikation och miljöer. 

Några av de vanligaste kontaktytor som skapar ett varumärke är: reklam/annonsering, PR & events, 

försäljningsmaterial, webplats, kontorslokaler, medarbetare, företagskultur, leverenskvalitet, 

produkter (Falonius, 2010). Jag kommer i detta avsnitt  beskriva olika synvinklar på extern 

Employer Branding. 

Brand positioning
Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke betyder ingenting om ingen kan se det. Jag tänker på det 

klassiska marknadsföringsuttrycket, ”syns man inte finns man inte”. Samma sak gäller för en 

organisations Employer Branding. Barrow och Mosley (2005) menar att företagens budskap måste 

riktas mot de människor företaget avser locka till organisationen, detta genom att  differentiera sitt 

arbetsgivarvarumärke i förhållande till konkurrenters arbetsgivarvarumärken. Detta handlar om att 

hitta sin brand position. Genom att marknadsföra sin EVP mot den grupp företaget avser locka 

skapas en brand position på marknaden. Hur andra ser på organisationens arbetsgivarvarumärke 

grundar sig i organisationens brand position. Detta styrks av Falonius (2009) som menar att ett 

varumärkes position är den del av varumärket som aktivt kommuniceras. Vi kan då dra parallellen 

att  beroende på vilka kommunikationsvägar och vart företag väljer att synas påverkar företagens 

brand position3. 

Brand identity/Brand image
En organisations Brand identity, eller varumärkesidentitet, utgörs av EBEP (ovan) och EBSP 

(nedan) tillsammans. Det är genom dessa två plattformar som en organisations Employer Branding 

får en identitet och en god grund för hur attribut i organisationen kan lokaliseras och sedan 

marknadsföras till interna och externa parter genom till exempel en EVP (Minchington, 2006). En 

viss skillnad finns dock mellan ett  varumärkes identitet och ett  varumärkes image. Ett varumärkes 

identitet har fokus på vilken bild organisationen har av sig själv medan ett varumärkes image är hur 
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andra ser på organisationen. Ett konsekvent budskap  är därför viktigt för organisationens legitimitet 

som arbetsgivare (Davies, 2008; Chunping & Xy, 2011; Maroko & Uncles, 2008; King, Grace & 

Funk, 2011; Wilden et al. 2010; Minchington, 2006; Barrow & Mosley, 2005; Falonius, 2010; 

Parment & Dyhre, 2009). 

Strategiskt perspektiv
Employer Branding Strategy Platform (EBSP) 
Nedan presenterar jag Minchingtons andra plattform. Denna har mer fokus på det strategiska 

perspektivet av organisationers Employer Branding. Precis som i EBEP kommer jag använda mig 

av annan litteratur och forskning för att ge plattformen mer tyngd.

Organisationens vision, värderingar och mål

En organisations vision, värderingar och mål kan sägas vara organisationens hjärta. De måste vara 

relevanta, konsekventa och meningsfulla för anställda genom hela organisationen. De ska vara i 

linje med organisationens strategiska innehåll och de miljö-, sociala- och ekonomiska mål 

organisationen har. Det är organisationens vision och värderingar som i första hand ska locka nya 

medarbetare. En medarbetare som identifierar sig med sin organisation och sitt arbete är mer 

engagerad och trivs bättre med sitt arbete (Minchington, 2006; Barrow & Mosley, 2005). Även ett 

företags Employer Branding arbete kan ha en vision och värdegrund (Minchington, 2006). Denna 

vision och värdegrund styr arbetet med Employer Branding på samma sätt  som ett företags vision 

och värdegrund styr företaget. Genom att  skapa en Employer Branding vision och värdegrund i linje 

med organisationens vision och värdegrund kommer Employer Branding som strategi vara 

konsekvent med företagets övergripande strategi (Barrow & Mosley, 2005). Den vision och de 

värderingar organisationen marknadsför extern och internt bör vara konsekvent med den verkliga 

situationen. Litteraturen lägger stor emfas på detta, stämmer inte organisationens budskap överens 

med situationen ute i organisationen kommer de nyanställda och redan anställda inte stanna kvar i 

företaget (Falonius, 2010; Barrow & Mosley, 2005).4 

 

Organisationens sociala ansvar - Corporate social responsibility (CSR)

CSR innebär att organisationen värnar och skapar möjligheter för det samhälle det är en aktör i. Att 

synas på hemmaplan är viktigt för organisationens rykte som arbetsgivare (Minchington, 2006). 
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Hållbart CSR-arbete står på tre pelare: ekonomi, socialt ansvar och miljö (Aggerholm, Andersen & 

Thorséns, 2011). Den ekonomiska hållbarheten krävs för att organisationer ska kunna utvecklas och 

tjäna pengar. Organisationer med en CSR-strategi jobbar med ett hållbart socialt ansvar där 

fattigdom, utbildning, löneutveckling, jämställdhet och vård är några aspekter organisationen bör ta 

hänsyn till. Hållbart  miljöarbete innefattar att i den utsträckning det går, tära så lite som möjligt på 

jordens tillgångar. Då det finns många likheter i dessa strategier anser Aggerholm et al. (2011) att 

CSR och Employer Branding kan förenas som en enhetlig strategi. Framför allt  genom extern 

kommunikation i det samhälle organisationen är en aktör i.  

Ledarskapet

Ledarskapet i organisationen har ett stort  inflytande på företagets arbetsgivarvarumärke. Det är 

företagets ledare som har centrala roller i implementeringen samt utvecklingen av organisationens 

Employer Branding. Genom olika feedback metoder, exempelvis 360° feedback metoden5, får 

ledarna i organisationen den återkoppling som behövs för att utvärdera sitt arbete med Employer 

Branding (Minchington, 2006). Kunerth och Mosley  (2011) skriver i sin studie att  en strategi för att 

öka företagets externa image som arbetsgivare är att förbättra organisationens ledarskap. Detta 

genom att försöka få ledarna i organisationen att anamma de värden som organisationens Employer 

Branding står för och att  sedan genom sitt beteende föra dessa värden ut i organisationen. Ett 

ledarskap som anammar dessa värden är authentic leadership  som jag nämnt i början av 

forskningsgenomgången (Leroy et al. 2011; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al. 2011). 

Organisationens rykte och kultur

Ett gott rykte ger organisationen gratis Employer Branding (Minchington, 2006). Ett exempel är de 

topp 100 listor på de populäraste företagen att jobba för. Fortune Magazine gör varje år en 

undersökning på de populäraste företagen att  arbeta för i USA. Två år i rad har Google vunnit första 

platsen som bästa arbetsgivare (Kederstedt, 2012). Alla företag har en egen form av 

organisationskultur. Den uttrycks till exempel i hur anställda pratar med varandra, vilket beteende 

som premieras och vem som passar in och inte in i organisationen. Den rådande 

organisationskulturen är även ett bra sätt att beskriva företagets brand reality. Med brand reality 

menas hur varumärket verkligen uttrycks i en organisation, hur de anställdas beteende förmedlar 

organisationens värderingar (Barrow & Mosley, 2005). 
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Policys och metoder 

Det finns olika policys som kan stärka de anställda så som, arbetslivsbalans, talent  management, 

rekrytering och introduktion, performance management, arbetsplatsmobbning och belöning och 

erkännande. Policys är dock meningslösa om de inte anammas i organisationen, det är därför viktigt 

att  ledningen och cheferna följer de policys som organisationen står för. Är inte handlingar och 

policys konsekventa försvinner legitimiteten i budskapen organisationen vill förmedla genom 

policys (Minchington, 2006).  

Performance management

Performance management är en viktig del för att kunna klara av att lova alla processer som  

exempelvis utvecklingsmöjligheter och avancemang. Människan motiveras helt klart mer när den 

belönas för sina insatser (Minchington, 2006). Standardiserar ett företag sina processer och gör dem 

mätbara kan en konsekvent belöning kopplad till prestation avsevärt höja produktionen i en 

organisation (Ullrich & Brockbank, 2007).  

Innovation

Företag som främjar innovation är mer eftertraktade hos sökanden (Minchington, 2006). Google får 

en gång till illustreras som exempel. Som anställd på google får alla anställda söka om 20 % egen 

tid där de får göra något helt annat än det de är anställda som. Målet med detta är att öka 

innovationen på google, till exempel har gmail uppfunnits genom detta arbetssätt (Johnson, 2010).

Organisationens varumärke

Logotyp  och design hos ett  företag påverkar hur utomstående ser på det. De flesta känner igen 

Coca-Colas röda kurviga logotyp eller Apples äpple. Dessa logotyper förmedlar en känsla hos 

kunderna och står för en viss sorts smak och kvalitet. Maroko och Uncles (2008) skriver i sin studie 

att  när en person är nyanställd är det främst logotypen som motiverar denne att  komma till 

arbetsplatsen. Efter en till tre månader är det snarare människorna, processerna, ledningen eller 

arbetet i sig som driver den anställde att ta sig till arbetsplatsen. Jag ställer mig kritisk till denna 

teori då många andra faktorer som självuppfyllnad, arbetsuppgifter och förändring är exempel på 

motivation till arbete (Parment & Dyhre, 2009). 
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Marknadsanalys

För att vara medveten om till vilka, vart och hur en organisation ska marknadsföra sitt varumärke 

krävs kunskap  om marknaden och dess förutsättningar. Minchington (2006) rekommenderar därför 

en PESTEL-analys. Analysen innefattar Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska, Miljö och 

Legala förutsättningar på marknaden. Utifrån analysen får organisationen en klarare bild över vart 

och vilka den vill synas för, vilken kompetens organisationen behöver i framtiden och 

förutsättningarna för detta. 

Kunder och anställda

Att vara serviceminded och ge kunden vad den vill ha är ett bra sätt för organisationen att skapa sig 

ett bra rykte. Det finns ett utryck som säger: 

”En nöjd kund berättar om sin upplevelse till ca 3 personer, en missnöjd berättar för 30.” 

Detta uttryck stämmer inte överens med alla, men ställ frågan till dig själv: Vid en trevlig eller 

otrevlig upplevelse, hur många berättar du för om respektive upplevelse? Det som påverkar 

kundernas upplevelse i stor utsträckning är organisationens personal, en otrevlig personal 

försummar därav företagets Employer Branding. Det är därför viktigt att  de anställda tror på 

organisationens värderingar då en stolt anställd ofta är en trevligare anställd (Minchington, 2006). 

Barrow och Mosley  (2005) skriver om hur viktigt det är att  de anställda lever varumärket genom 

sina handlingar. Ett  exempel är Midlands bank som hade ”the listening bank” som slogan. Om de 

anställda på Midlands bank då inte lyssnar, kommer de snabbt att förlora kunder. Därför måste 

budskap alltid vara konsekventa med handlingar för att de ska ge effekt åt organisationens 

arbetsgivarvarumärke. En betydande roll för detta har ledningen och cheferna i en organisation, de 

måste leva varumärket då deras handlingar syns och påverkar resten av organisationens beteende 

(Davies, 2008).  

Potentiella medarbetare

Utifrån marknadsanalysen klarlägger organisationen vilka medarbetare företaget vill attrahera. Det 

kan vara en speciell skola, utbildning, arbetsliverfarenhet, värderingar eller andra segment av 

arbetsmarknaden. Det är viktigt för företaget att  synas i etern, ännu viktigare är att synas på rätt 

plats för att attrahera rätt personal. Genom sin EVP kan organisationer visa vilka de är och vad de 
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kan erbjuda, en väl genomtänkt EVP skapar därför förutsättningar till att  attrahera rätt personal 

(Minchington, 2006; Kunerth & Mosley, 2011; Maroko & Uncles, 2008; Backhaus & Tikoo, 2004). 

Intressenter

Ett företags intressenter är alla aktörer med en koppling till företaget, exempel på intressenter är 

kunder, anställda, ledningen, aktieägare, leverantörer och närsamhället (Minchington, 2006). 

Parment och Dyhre (2009) menar att företag tjänar på att ha krävande intressenter då detta pressar 

företaget att bli bättre, mer tävlingsinriktat  och attraktivare på marknaden. Har organisationen ett 

tydligt brand kommer intressenternas förväntningar på organisationen vara tydligare och 

organisationen kan lättare tillgodose intressenternas krav. 

Utvärdera organisationens Employer Brand

För att se om arbetet gett något resultat bör organisationen göra en utvärdering av sitt Employer 

Branding arbete en gång per år. Denna kan kombineras med andra utvärderingar så som 

medarbetarundersökningar eller fokusgrupper. Områden som kan undersökas i förhållande till 

Employer Branding är till exempel engagemang, ledarskap, arbetsmiljö och sjukskrivning. I de fall 

där dessa områden blivit  påverkade positivt efter att  en Employer Branding strategi implementerats 

skapas goda argument till att  organisationen skall fortsätta med sin Employer Branding 

(Minchington, 2006). 

29



6. Analys
I detta avsnitt presenterar jag först en SWOT-analys över företaget för att tydliggöra 

organisationens behov. Sedan presenteras en 6-stegsmodell som förslag på strategi för att täcka 

Arizona Chemicals behovsbild. Analysavsnittet är uppdelat i en intern och extern del ur ett 

strategiskt perspektiv. Några förslag på lösningar är: plattformar jag beskrivit i 

forskningsöversikten, värdegrundsarbete och extern kommunikation med hjälp av sociala medier.  

Employer Branding som strategi
I resultatet har jag skrivit om Employer Branding generellt  utifrån ett internt, externt och strategiskt 

perspektiv samt beskrivit Arizona Chemicals organisation. I detta avsnitt analyserar jag hur 

organisationen faktiskt kan implementera en Employer Branding strategi utifrån litteraturen och 

Arizona Chemicals förutsättningar. För att  göra det  har jag anpassat en 6-stegsmodell efter Arizona 

Chemicals förutsättningar att arbeta med Employer Branding. Jag delar in 6-stegsmodellen i en 

intern och extern del där utgångspunkten i argumenten är ur ett strategiskt perspektiv.

SWOT-analys
För att påminna läsaren om Arizona Chemicals förutsättningar till att arbeta med Employer 

Branding har jag nedan gjort en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ur 

ett  Employer Branding perspektiv för att  ge en bild av organisationens nuläge. Jag baserar 

informationen på de intervjuer jag gjort  i organisationen. En SWOT analys ser till organisationens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom ett visst område (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Helms & 

Nixon, 2010). Genom en SWOT-analys kan vi mer översiktligt  se organisationens förutsättningar 

till att arbeta med Employer Branding. Vilket jag avser ska skapa tydligare kopplingar i min analys. 

Styrkor
- Arizona Chemical är ett grönt företag som värnar och hjälper sina kunder att värna om miljön. 

Andra processindustrier är ofta rent kemiska, Arizona Chemical framställer enbart biologiskt 

nedbrytbara produkter som hjälper andra företag att vara miljövänligare.  

- Som anställd på Arizona Chemical finns goda utvecklingsmöjligheter för de som har engagemang 

och vilja att utvecklas. 

- Lönerna i organisationen ligger över medel vid jämförelse med andra processindustrier. 

- Arizona Chemical är en trygg arbetsplats där mycket resurs går till säkerhet och förbättringsarbete.  

30



- Det finns stora möjligheter till att arbeta internationellt i organisationen.  

Svagheter
- Organisationen är just nu osynlig, både på marknaden och de platser där arbetskraft finns. 

- Organisationens vision är för omfattande för att vara styrande.

- Organisationskulturen är stark och motverkar förändring. 

- Det råder ett lågt engagemang bland de anställda. 

- Det interna HR-systemet är inte optimerat för Sverige. 

- Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning bland organisationens white collars. 

- I två år har organisationen stått utan VD. 

Möjligheter
- En olycka skedde den 20/12 2011 där många kubik råtallolja rann ut i havet och på närområdet i 

Sandarne. Tillsammans med räddningstjänsten har företaget gjort allt i sin makt för att all sanering 

gått så smidigt som möjligt. Detta har uppmärksammats av tidningar och lokal-tv vilket  har fått 

organisationen mer känd i landskapen Hälsingland och Gästrikland. 

- En ny HR-administratör har anställts med hög kompetens inom kommunikation.  

- Organisationens arbete med LEAN-production kan vara till hjälp för att implementera en 

Employer Branding strategi. 

Hot
- Att konkurrenter är attraktivare som arbetsgivare. Från Sundsvall i norr till Skutskär i söder finns 

ca 10 processindustriföretag.

- Det finns ingen processoperatörsutbildning i närheten av Sandarne. 

- 19 processoperatörer och totalt 37 anställda går i pension inom 10 år. 
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Arizona Chemicals 6-stegs modell till Employer Branding

Internt perspektiv
1. Skapa en enhetlig värdegrund
En vision fungerar som organisationens kompass. Den ska grundas på organisationens normer och 

värderingar då detta skapar ett budskap  medarbetarna kan stå för. En vision ska lägga grunden för 

viktiga beslut då den visar vägen framåt för organisationen och bör inte vara längre än tre till fem år 

bort. Genom delmål tar organisationen sig ett steg närmare visionen i taget. Dock behöver inte 

visionen vara nåbar, utan kan vara en ledstjärna för organisationen (Falonius, 2010). Falonius anser 

även att en vision ska bygga på vad organisationen kan bättre än någon annan, vad organisationen 

tillför sina kunder och vad organisationen brinner för. Barrow & Mosley (2005) anser att för att 

påverka beteenden i organisationen krävs att visionen, normerna och värderingarna korrelerar med 

varandra. Detta är inte fallet med Arizona Chemicals värderingar. Arizona Chemicals värderingar 

består av nio attribut  organisationen skall nå fram till 2021. Värderingarna är skapade på en global 

nivå och varje produktionsenhet i koncernen skall skapa sin egen värdegrund med dessa som 

riktlinjer. En plan med delmål, tidsramar och resurser för att  skapa en egen värdegrund finns inte. 

Vad är då Arizona Chemicals styrkor och vad skiljer dem från andra processindustriföretag? Utifrån 

min dialog med anställda på Arizona Chemical är deras styrkor att det är ett grönt företag, har stort 

fokus på säkerhet, har högre löner än genomsnittet  inom processindustrin, ger utrymme för 

personlig utveckling och stor chans till internationellt arbete. Det är dessa attribut som 

organisationen bör skapa en värdegrund kring.

Förslag på strategi

   - Att  LEAN-gruppen, ledningen och HR kommer fram till en ny enhetlig värdegrund utifrån 

ovannämnda attribut. En plan med delmål, tidsramar och resurser bör utvecklas för att 

värdegrundsarbetet skall implementeras.

2. Nulägesanalys
Att veta vilken riktning organisationen ska gå mot är viktigt. Att  veta vilka kompetenser som krävs 

för att  organisationen skall kunna gå i den riktningen är minst lika viktigt. Det krävs en noggrann 

kartläggning över företagets kompetens för att kunna se vilken kompetens som fattas eller är ett 

framtida behov (Falonius, 2010). En kompetenskarta ger även underlag till utvecklingsstrategier av 

de anställda (Minchington, 2006). I Arizona Chemicals fall handlar det först om att kartlägga hur 
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mycket och vilken kompetens som försvinner på grund av pensionsavgångar. Hur fyller vi dessa 

kompetenshål? Har andra i organisationen samma kompetens? Dessa frågor är viktiga att  ta upp vid 

pensionsavgångar. En viktig del av Employer Branding strategin är just  anställningsavslut, att ha 

processer som stöder och tar tillvara på den kompetens som en anställd som slutar eller pensioneras 

har (Parment & Dyhre, 2009). Även en anställd som slutar och går vidare till andra organisationer 

kommer förmodligen att  hamna i diskussioner kring sitt  föregående arbete, det är då bra om dennes 

avslut i organisationen var väl skött. En ex-anställd som pratar bra om organisationen kan ses som 

en extern varumärkesambassadör som sprider budskapet om organisationen vidare (Barrow & 

Mosley, 2005). Vi lägger fokus på pensionsavgångarna igen. För att  få en god överblick passar en 

GAP-analys till att  kartlägga kompetensen hos de anställda som pensioneras samt organisationen 

som helhet. En GAP-analys visar på hur kompetensen ser ut i företaget just nu, hur den ska se ut i 

ett  önskat framtida läge och glappet i kompetensen för att nå dit. Jag beskriver en GAP-analys 

grafiskt i figur 1 nedan. Genom sitt arbete med lönetrappen samt HAY-metoden har Arizona 

Chemical goda förutsättningar att kartlägga sin kompetens och planera för framtida behov.

Figur 1. GAP-analys

För att spå ett framtida behov av kompetens och tillgodose sina kunders behov krävs en 

medvetenhet över vad som sker på marknaden. Vilka trender, behov och regelverk finns för att  visa 

vägen mot framtiden? Genom en PESTEL-analys kan organisationen skapa sig en bra bild av läget 

på marknaden. Att gå igenom det politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljö och lagliga 

läget ur sin organisations perspektiv (Minchington, 2006) utvecklas en marknadsanalys som kan 

ligga som grund för att se framtida behov av kompetens i organisationen.
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Förslag på strategi

   - Att ledningen gör en GAP-analys och PESTEL-analys. Genom att alla avdelningar är med i 

analysarbetet skapas en medvetenhet för varje avdelnings behov och perspektiv.

3. Employer Branding plattformar
En god stomme i arbetet med Employer Branding gör det lättare att vara konsekvent i sina budskap 

till medarbetarna och externa aktörer. De två plattformar jag presenterat i resultatet  skapar en god 

grund till arbetet med Employer Branding. Plattformarna lägger även grunden till organisationens 

EVP och varumärkesidentitet (Minchington, 2006; Barrow & Mosley, 2005; Parment & Dyhre, 

2009; Falonius, 2010).

Utifrån medarbetarundersökningarna och personlig dialog med anställda på Arizona Chemical 

kommer jag ge förslag på områden organisationen kan använda i sin egen plattform.

Employer Branding Employee Platform
Rekrytering och introduktion

I och med pensioneringar kommer många nyanställningar att göras på Arizona Chemical. Goda 

rutiner och processer kring nyanställning hjälper organisationen att visa vilka värderingar den har 

och vilken vision den följer. En god introduktion skapar goda förutsättningar för den anställde att 

snabbare blir självständig i sitt arbete (Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 2006). Om de 

anställda tar åt sig av de värderingar som organisationen har och kan identifiera sig med dessa 

kommer detta att skapa ett högre engagemang hos medarbetarna (Falonius, 2010). För att underlätta 

en nyanställds introduktion bör en standardiserad mall för introduktion skapas. Introduktionen blir 

då konsekvent oavsett vem som ansvarar för den. Ett förslag är att Employer Branding gruppen 

arbetar fram en introduktion som även fokuserar på att framhäva organisationens vision och 

värderingar.

Kompensation och förmåner

Arizona Chemical arbetar med lönetrappan när de lönesätter processoperatörer. Hur ser andra 

tjänsters lön ut? Vad har Arizona Chemical mer än lön att erbjuda? Kartlägger organisationen dessa 

frågor och gör dem synliga för de anställda skapas en medvetenhet av vad som erbjuds utöver 

lönen. Till exempel erbjuder Arizona Chemical friskvårdstimmar på arbetstid, detta är en icke 

monetär belöning och ses som en förmån hos de anställda. En kartläggning och ett synliggörande 
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över organisationens förmåner krävs för att differentiera sig mot konkurrenter (Falonius, 2010; 

Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 2006; Maroko & Uncles, 2008).

Karriär och utvecklingsmöjligheter

En medarbetarundersökning på Arizona Chemical från hösten 2011 visar på att 60 % av kvinnorna 

och 22 % av männen har en fastställd utvecklingsplan med sin närmsta chef. Endast 60 % av 

kvinnorna och 44 % av männen har kontinuerliga utvecklingssamtal. Ett tydligare sätt  att arbeta 

med dessa frågor bör utvecklas. Ett  exempel hur organisationen kan ta tag i problemet är att  utbilda 

chefer i hur ett utvecklingssamtal hålls (Minchington, 2006). Organisationen kan även ha nytta av 

en karriärkarta där olika vägar att gå för att utvecklas synliggörs (Parment & Dyhre, 2009). Parment 

& Dyhre skriver även att personal stannar längre i organisationer där utvecklingsmöjligheterna är 

synliga och tydliga. I Arizona Chemicals fall finns även en chans till internationellt arbete. Detta 

bör synliggöras och information hur en anställd kan ta arbete inom organisationen i ett annat land 

bör finnas tillgänglig.

Medarbetarundersökningar

Kontinuerliga medarbetarundersökningar ger feedback till organisationens Employer Branding. De 

visar på vad som fungerar respektive inte fungerar i organisationen, hur ledarskapet i organisationen 

ter sig och de anställdas attityd gentemot företaget (Minchington, 2006). Hur ofta bör 

organisationen göra en medarbetarundersökning? Och vad skall den innehålla? Dessa frågor är 

väsentliga vid skapandet av undersökningen. Jag skriver mer om medarbetarundersökningar längre 

ner under tema 5, utvärdering av organisationens Employer Brand. 

Arbetsmiljö

Från medarbetarundersökningen kan vi se att  arbetsmiljön var ett attribut de anställda ansåg skulle 

bevaras. Det var dock den fysiska arbetsmiljön som skulle bevaras. Hur är då den psykosociala 

arbetsmiljön i organisationen? Direkt kopplat till den psykosociala arbetsmiljön är organisations-

kulturen. På Arizona Chemical är organisationskulturen en bidragande faktor till att anställda 

undviker ansvarstagande och förändring, därför kan en undersökning kring området psykosocial 

arbetsmiljö vara ett sätt att ta reda på detta. Organisationen bör även skapa en plan på hur 

organisationen kan utveckla och behålla den goda fysiska arbetsmiljö som just nu råder.
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Varumärkesambassadörer 

Litteraturen lägger stor emfas på varumärkesambassadörer. Utopin är att  alla anställda pratar gott 

om organisationen till alla de träffar. Om så inte är fallet får några nyckelpersoner i organisationen 

utses till varumärkesambassadörer som lever varumärket i sina handlingar och beteenden för att 

andra i organisationen skall se vilket beteende som är önskvärt (Wilden et  al.2010; Parment & 

Dyhre, 2009).

Nedan kommer vi in på nästa plattform, EBSP. Denna stod under strategiskt perspektiv i 

resultatdelen. Jag väljer här att behålla den i det interna perspektivet. Dock har vissa delar i den ett 

externt perspektiv. 

Employer Branding Strategy Platform
Vision, värderingar och mål

Genom att skapa en egen vision, värderingar och mål till sin Employer Branding i linje med 

organisationens övergripande vision och värderingar skapar företaget  en riktlinje för arbetet med 

Employer Branding (Minchington, 2006). Den har samma hjälpande funktion som den 

övergripande visionen där beslut kring processer och strategier styrs av visionen (Falonius, 2010). 

Denna bör vara Employer Branding gruppens första uppgift då visionen och värderingarna kommer 

styra arbetet med organisationens Employer Branding.

Corporate Social Responsibility

Arizona Chemical arbetar redan strategiskt med CSR. Genom att förena företagets CSR strategi 

med Employer Branding strategin undviker organisationen dubbelarbete och kostnader (Aggerholm 

et al. 2011). Olyckan som skedde i december 2011 har påverkat Arizona Chemicals rykte negativt. 

Mycket råtallolja rann ut i havet och förstörde omkringboendes gårdar och sommarhus. En 

möjlighet med detta är att företaget informerar befolkningen om råtalloljans effekter på naturen och 

hur Arizona Chemical arbetar med den. På detta sätt tar organisationen ett socialt- och miljöansvar 

mot närsamhället (Aggerholm, et al. 2011).

Policys och metoder

Tydliga policys kan vara bra som styrmedel i en organisation. Exempel på policys kan vara: 

jämlikhetspolicy, miljöpolicy, anti-arbetsmobbningspolicy och friskvårdspolicy. Dessa dokument 

kan lätt  bli hyllvärmare om inte chefer och ledare i organisationen lever efter dem (Minchington, 
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2006). I en dialog med en anställd på Arizona Chemical fick jag veta att de policys och 

styrdokument som finns i organisationen är förlegade (Personlig dialog med anställd, 19/4 2012). 

Genom att  analysera och revidera organisationens policys och styrdokument utifrån den nya 

värdegrunden och de nya standarder som implementeras genom Employer Branding strategin kan 

dokumenten få större mening för organisationen (Minchington, 2006). 

Employee Value Proposition

För att locka till sig rätt personal samt behålla den kan en EVP vara till god hjälp. Jag ger här ett 

förslag på hur Arizona Chemicals EVP för processoperatörer kan se ut:

Att arbeta som processoperatör på Arizona Chemical är speciellt. Du arbetar med kemiska 

processer precis som på ett annat processindustriföretag. Skillnaden är att på Arizona Chemical 

arbetar du med biologiskt nedbrytbara ämnen som hjälper våra kunder att vara miljövänliga. Som 

processoperatör har du stora chanser att utvecklas inom ditt yrke. Vi tillgodoser 

kompetensutveckling kontinuerligt då vi som företag vill vara nr 1 på marknaden inom hållbara 

kemiska lösningar. På Arizona Chemical prioriterar vi säkerhet före allt annat. Vi utvecklar och 

anpassar organisationen arbetsplatsen dagligen för att du som anställd ska känna dig trygg. 

I texten ovan har jag utgått från Arizona Chemicals attribut. Dessa differentierar företaget från 

andra företag och skall fungera som lockbete för potentiella medarbetare. En genomtänkt och 

sanningsenlig EVP visar de potentiella medarbetarna det mervärde organisationen tillför utöver 

lönen (Falonius, 2010; Minchington, 2006; Barrow & Mosley, 2005; Parment & Dyhre, 2009; 

Kunerth & Mosley, 2011; Maroko & Uncles, 2008; Backhaus & Tikoo, 2004).

Förslag på strategi

   - Att arbeta med dessa plattformar är tids- och resurskrävande. Jag föreslår att Arizona Chemical 

utlyser en grupp anställda, som arbetar inom olika nivåer i organisationen, att delta i arbetet med 

dessa plattformar. Gruppen bör ges en budget och tidsram för arbetet med dessa plattformar. 

Gruppens arbete blir sedan att lägga fram förslag och avgöra vad som är viktigt i just Arizona 

Chemicals plattform. Vilka områden fungerar respektive fungerar inte? Krävs en större satsning på 

något område? Har vi tillräckligt med resurser till att genomföra en förändring? Dessa frågor har 

gruppen i arbete att ge svar på. Ett sätt  att arbeta med detta är att  utgå från visionen och de styrkor 

organisationen har för att skapa en för företaget anpassad plattform (Minchington, 2006; Barrow & 
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Mosley, 2005; Backhaus & Tikoo, 2004).

4. Intern förankring
Plattformarna EBEP och EBSP skapar tillsammans organisationens Brand identity (Minchington, 

2006). Genom organisationens Brand identity  bör alla anställda veta vad som kännetecknar deras 

organisation och de värderingar denna står för. En intern marknadsföring är därför nödvändig för att 

upplysa de anställda hur Arizona Chemicals arbetsgivarevarumärke skiljer sig från andra 

organisationer och de attribut  som skapar mervärde utöver lönen. Hur ska då organisationen 

marknadsföra sig internt? Och genom vilka kanaler? Falonius nämner i sin bok några olika interna 

förankringsmetoder. En av dessa är dialogmetoden där ledningen genom fokusgrupper informerar 

och diskuterar organisationens varumärke. Denna metod har potentialen att få medarbetarna att 

verkligen förstå organisationens varumärke. Författaren nämner även ambassadörsmetoden där 

utvalda personer i organisationen blir utbildade i organisationens varumärkesarbete. Dessa skapar 

ett  ambassadörsnätverk med regelbundna träffar där varumärkets arbete diskuteras för att sedan 

spridas vidare ut i organisationen via det vardagliga arbetet. Fördelen med denna metod är att 

medarbetarna får ta del av budskapen utan att behöva gå på möten eller arbetsplatsträffar.

Förslag på strategi

   - Att Arizona Chemical använder både dialog- och ambassadörsmetoden till att förankra 

arbetsgivarvarumärket. Detta för att nå ut bättre till medarbetarna.

Då träffar och seminarium är bra för att gå djupare och öka förståelsen för varumärket hos de 

anställda behöver dessa budskap finnas lätt tillgängliga i skriftform. Arizona Chemical har planerat 

att  skapa en personalhandbok, där nyanställda och medarbetare kan hitta all viktig information om 

företaget. Personalhandboken kan likväl också utgöra en grund för varumärkesarbetet, där vision, 

värderingar, attribut och utvecklingsmöjligheter presenteras. 

Förslag på strategi

   - Att Arizona Chemical skapar en personalhandbok utifrån organisationens värdegrunder och 

attribut.
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Även ledarskapet har en stor betydelse för implementeringen av Employer Branding. Då Arizona 

Chemical redan har olika ledarskapsutbildningar för olika nivåer i organisationen finns bra chanser 

för organisationen att utveckla genuina ledare som leder utifrån organisationens värderingar. 

Vid strategiska satsningar vill organisationer se avkastning för sina investeringar. Hur mäts då 

Employer Branding? Vilka processer skapar värde för organisationen? Mäter vi värdet i vinst, 

engagemang eller sjukskrivningar? Det  interna varumärkets påverkan på medarbetarna kan vara hur 

väl de identifierar sig med organisationen, nöjd-medarbetar-index, medarbetarnas lojalitet, 

kundlojalitet, medarbetarens engagemang till organisationen och hur attraktiv organisationen är som 

arbetsgivare (Minchington, 2006). Genom fokusgrupper och- eller medarbetarundersökningar kan 

organisationen mäta hur väl utfört  sitt varumärkesarbete är (Falonius, 2010). Jag kommer skriva 

mer om utvärdering under steg 6, utvärdering av organisationens Employer Brand.

Vad har organisationen att vinna genom ett starkt internt arbetsgivarvarumärke? Litteraturen tar upp 

många fördelar med ett starkt internt varumärke. Jag nämner här några som Arizona Chemical 

gynnas av:

- De anställda känner ett högre engagemang gentemot organisationen när de kan identifiera sig med 

den och dess värderingar (Falonius, 2010; Kunerth & Mosley, 2011). 

- Employer Branding skapar struktur kring personalpolitiska processer som inte finns i dagsläget 

(Minchington, 2006).

- I bästa fall börjar de anställda att leva varumärket vilket gör dem till naturliga 

varumärkesambassadörer som marknadsför organisationen genom sitt beteende och interaktion med 

externa parter (Falonius, 2010). 

- Employer Branding gör organisationens attribut, som att  den är miljövänlig, säker och utvecklande 

synliga för anställda vilket får dem att vilja stanna kvar i organisationen (Minchington, 2006). 

5. Utvärdera organisationens Employer Branding
”För att ro en eka framåt, måste man blicka bakåt.”

Detta ordspråk kan appliceras på de flesta organisationer. För att gå vidare i utvecklingen bör en 

organisation se över vad de gjort, vad de lärt sig och vad som gick bra och mindre bra (Schou, 

2007). Att arbeta hållbart  med Employer Branding kräver utvärderingar där organisationen kan se 

vad som fungerar och inte fungerar för de anställda. De mätetal organisationen kommit fram till, är 

användbara variabler för utvärdering. Här kan ingå: antal arbetsansökningar, sjukskrivningar, 
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engagemang, produktivitet, och hur attraktivt företaget är som arbetsgivare (Parment & Dyhre, 

2009; Minchington, 2006; Knox & Freeman, 2006). Dessa mätetal, som i en 

medarbetarundersökning är i linje med organisationens övergripande strategi, menar Schou skapar 

underlag för att engagera organisationens medarbetare samt fungerar som underlag i framtida 

utvecklings- och förändringsarbete. 

Förslag på strategi

   - Att en gång per år göra en omfattande medarbetarundersökning där mätetal utifrån ett Employer 

Branding perspektiv ingår.

Externt perspektiv

6. Extern kommunikation
När organisationens Employer Branding strategi är implementerad internt är nästa steg att 

marknadsföra den externt. Grunden till den externa kommunikationen är den faktiska interna 

situationen i företaget. All litteratur lägger stor emfas på ett konsekvent budskap av hur det faktiskt 

är i organisationen och vad som förmedlas utåt av den. Ett budskap som inte stämmer överens med 

verkligheten kommer att skapa bekymmer vid nyrekryteringar och för att behålla personal (Parment 

& Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Minchington, 2006).

När organisationen förmedlar sitt arbetsgivarvarumärke bör det vara i linje med hur organisationen 

förmedlar sin produkt. Litteraturen lägger stor emfas kring detta då det  sparar både tid och pengar 

(Minchington, 2006; Parment & Dyhre, 2009; Barrow & Mosley, 2005; Chunping & Xi, 2011). 

Genom ett  samarbete mellan HR och marknadsavdelningen kan företaget undvika dubbelarbete i 

form av till exempel layout och distribution.

Förslag på strategi

   - Att marknadsavdelningen och HR arbetar tillsammans när det gäller extern samt intern 

kommunikation.

Inom marknadsföring är det viktigt att urskilja vilka företaget vill kommunicera till. I Arizona 

Chemicals fall är processoperatörer det segment som det kommer finnas ett stort  rekryteringsbehov 

av i 10 år framöver. Vad ska då organisationen locka nyexaminerade med? Vad har organisationen 
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som andra processindustrier inte har? På vilket sätt och när ska organisationen visa sig för denna 

grupp? Dessa frågor är relevanta då företaget planerar sin kommunikation. När ska då företaget 

börja locka dessa blivande processoperatörer? Då det krävs en teknisk utbildning på gymnasiet och 

sedan en vidareutbildning till att bli processoperatör måste ett intresse finnas hos individerna på 

gymnasienivå att vidareutbilda sig till just processoperatör. Vet då alla inom teknikprogrammet hur 

de går vidare till att bli en processoperatör? Vad arbetet innebär? Samt vilka möjligheter som finns 

inom yrket? Denna information bör Arizona Chemical tillgodose alla teknikstudenter.

Ett annat segment är de aktuella processoperatörs YH-utbildningar (yrkeshögskola) som finns. Vi 

kan då ställa oss frågan: Vad har Arizona Chemical som inte andra processindustrier har? En väl 

genomtänkt EVP riktad mot processoperatörer som ger en bild av hur arbetet på Arizona Chemical 

är och vilka förmåner och möjligheter som erbjuds är ett steg på vägen (Minchington, 2006; Barrow 

& Mosley, 2005; Parment & Dyhre, 2009; Marocko & Uncles, 2008). Ett  annat sätt att visa 

organisationen för studenterna är att erbjuda praktik, studiebesök och egna utbildningar. Involveras 

studenterna i organisationen är steget mot en anställning lättare än om företaget skulle vara för dem 

främmande (Falonius, 2010).

Förslag på strategi

   - Att Arizona Chemical informerar om processindustrin från och med högstadiet. För att sedan 

tidigt involvera eleverna vid tekniska linjen på gymnasiet i arbetet på företaget. Arizona Chemical 

bör även skapa en kontakt med de YH-utbildningar för processoperatörer som finns där företaget 

EVP marknadsförs samt erbjuder praktik och trainee platser. Ett sätt för Arizona Chemical att 

differentiera sig mot andra processindustrier kan vara att lära unga om miljövänliga processtekniker.

Teknologin har skapat stora möjligheter till att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke. Det finns 

nu nätverk som Facebook, Twitter och google+ som flera miljoner människor använder varje dag.  

På Facebook kan ett företag skapa sin egen sida där företaget till exempel kan publicera tävlingar, 

events samt uttrycka sina värderingar och andra budskap (Zarrella & Zarrella, 2011). Hur kan 

Arizona Chemical använda sig av Facebook eller annan media för att nå ut till potentiella 

medarbetare? Först kan vi ställa oss inför dilemmat med marknadsföring. När organisationer 

marknadsför sig är det alltid riktat till ett visst segment (Barrow & Mosley, 2005). Gillette riktar sig 

till exempel mot män medan Venus riktas mot kvinnor, det är dock samma företag som producerar 

dessa rakblad. Vad Gilletteexemplet illustrerar är vikten av riktad marknadsföring när företag vill nå 
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ett speciellt segment, i detta fall kvinnor och män. Denna segmenteringsfunktion finns integrerad på 

Facebook (Zarrella & Zarrella, 2011). Där kan företaget välja segment efter geografiskt område, 

skola, arbete, demografiskt perspektiv, intressen och aktivitet för att enbart rikta sig mot den grupp 

de vill nå ut till.

Sociala media är även en bra strategi för att skapa transparens i organisationen. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara att skapa en ledningstwitter (Hwang, 2011). På detta Twitterkonto kan ledningen 

till exempel efter varje ledningsmöte skriva några rader om vilka beslut som tagits och vilka ämnen 

som tagits upp. Detta är ett enkelt sätt för de anställda att se vilket håll organisationen går mot. Ett 

exempel på innehåll för Arizona Chemical Twitter kan vara:

@AZChem: På ledningsmötet 19/5 framgick att sjuktalen i organisationen ökat. Resurser för 

utredning har beslutats. Pilotgruppen i SPS skall utökas till att innefatta en del av underhåll from 

1/7. AZChem är i planeringsstadie av ett event hösten 2012, mer info om detta kommer fortlöpande. 

Planeringsschema inför kommande produktionsstopp kommer under vecka 23. MVH, Ledningen.

I exemplet framgår de beslut som ledning gjort samt planerade framtida händelser. Genom en 

ledningstwitter minskar även avståndet mellan ledningen och medarbetaren, där medarbetaren får 

direkt information från ledningen istället för att  få den från närmsta chef (Hwang, 2011). Detta 

förfarande kan vara ett steg i att ändra den rådande bruksmentaliteten på företaget.

Förslag på strategi

   - Att Arizona Chemical marknadsför sig mot högstadie- och gymnasieelever på orten genom att 

begränsa sin marknadsföring på Facebook till just de skolor, åldrar och områden de vill nå ut till. 

Samt skapar en ledningstwitter där ledningen ökar transparensen i organisationen genom att  Twittra 

meddelanden kring organisationens beslut (Hwang, 2011).

Närsamhället
Employer Branding har som mål att marknadsföra en organisation som en attraktiv arbetsgivare. 

Eftersom de flesta anställningar är kontextbundna, beroende på till exempel utbildning eller 

arbetserfarenhet, vill företag även ha en generell bild som attraktiv arbetsgivare. En viktig marknad 

att visa sig på är därför det samhälle där företaget är en aktör i. Det finns mellan organisation och 

samhälle ett beroendeförhållande då organisationen behöver arbetskraft och tillgänglighet till 
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system som exempel vatten, värme och järnväg medan samhället  behöver kunna ge de boende 

möjlighet till arbete (Ullrich & Brockbank, 2007). En god relation mellan dessa skapar ett  gott 

samarbete och får organisationen att synas i samhället (Minchington, 2006; Wilden et al. 2010).

Hur ska organisationen då nå ut  till samhället? Ett perspektiv som först skall klargöras är vad som 

ska kommuniceras. Vi går då tillbaka och tittar på Arizona Chemicals styrkor. Det är ett grönt 

företag med fokus på säkerhet, har högre löner än genomsnittet inom processindustrin, ger utrymme 

för personlig utveckling och stor chans till internationellt  arbete. Det är dessa attribut företaget vill 

baka in i sina budskap, frågan är då hur organisationen kan göra det? Då CSR är en del av Arizona 

Chemicals övergripande strategi finns goda möjligheter att  implementera en Employer Branding 

strategi i linje med organisationens CSR-arbete (Aggerholm et al. 2011). Exempel på detta kan vara 

att  sponsra lokala föreningar, skolor, vård, projekt och naturbevaring. Den olycka som inträffade i 

december 2011 medförde stora konsekvenser för havsområdet  kring Sandarne. Arizona Chemical 

har varit  engagerade i arbetet kring saneringen och varit  tillmötesgående med utsatta personer som 

blivit kompenserade för all förstörelse av deras egendom.

Förslag på strategi

   - Att informera Söderhamns kommun om hur råtalloljan som läckte ut påverkar naturen och vilket 

arbete Arizona Chemical står för.
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7. Diskussion
I denna avslutande del kommer jag diskutera kring begreppet Employer Branding ur ett internt, 

externt och strategiskt perspektiv. Jag tar upp vissa frågor kring de förslag på strategier som gjorts 

och ger ett exempel ett lyckat Employer Branding arbete. Som avslutning ger jag förslag på vidare 

forskning inom området Employer Branding. 

Att arbeta med Employer Branding tar tid, kostar mycket pengar och kräver ett stort engagemang av 

ledning och chefer. Är arbetet värt detta besvär? Jag ska i diskussionen försöka ge svar på denna 

fråga.

Internt perspektiv
Employer Branding som strategi har stor emfas på organisationens helhet. Den innefattar allt från 

värderingsarbete till extern kommunikation. Vem har då det övergripande ansvaret över en strategi 

som sträcker sig från HR-avdelningen till marknadsavdelningen? Litteraturen föreslår att HR har ett 

övergripande ansvar men att till exempel extern kommunikation skapas genom ett samarbete med 

marknadsavdelningen. Ett  exempel från resultatet är att LEAN-gruppen skall börja arbeta med 

organisationens värderingar. Då inte LEAN-gruppen är insatt i arbetet med Employer Branding är 

HR en viktig del av utvecklandet av organisationens värderingar. Detta för att HR har en helhetssyn 

på de delar som arbetet med Employer Branding innehåller. HR-avdelningens ansvar vid samarbete 

med andra avdelningar blir därför att  styra strategierna i rätt riktning för att skapa ett konsekvent 

budskap internt och externt. Ett exempel är om organisationen värderar arbetslivsbalans, men om 

cheferna arbetar övertid varje dag skapas ett budskap som inte är konsekvent med vad som 

verkligen är i organisationen. 

Under rubriken organisationens varumärke i plattformen EBSP i min resultatdel skriver jag att det 

är företagets logotyp som de första tre månaderna motiverar en nyanställd att gå till jobbet. Denna 

teori tror jag är svår att  bevisa och varje anställds motivering att gå till arbetet är individuell. Dock 

från egen erfarenhet av anställningar märker jag att ett företags varumärke absolut påverkar min 

inställning till arbete. Vi kan knyta detta till Aakers (2011) teori om varumärkets relevans. Är 

företaget relevant för dig? Använder du dess produkter? Påverkar företaget ditt liv? Är svaret på 

frågorna ett samlat nej, kommer förmodligen inte det företaget vara ditt förstahandsval vid sökande 

av arbete. Om du däremot svarar ett samlat  ja, kommer du veta lite om företaget och dess produkt 
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och om du vill identifiera dig själv med företaget. Det är det som Employer Branding hjälper 

företag med, att låta arbetsmarknaden veta vilka företaget är, vad det gör och vad det står för. 

I min analys förespråkar jag ett  samarbete mellan HR och andra avdelningar. Finns det då någon 

nackdel med att HR och andra avdelningar samarbetar? Ett sådant argument syns ingenstans i den 

litteratur jag läst under denna uppsats. Samarbete mellan avdelningarna skapar snarare en högre 

förståelse för organisationen och dess olika uppgifter avdelningar emellan. Ett mål alla 

organisationer bör ha är att skapa en arbetsplats med heterogena grupper (Minchington, 2006). Ett 

sätt att nå det  är att olika avdelningar samarbetar med varandra. Den största fördelen med samarbete 

mellan avdelningar är att organisationens resurser används där de ska. Till exempel att 

marknadsföring skall belasta marknadsavdelningens budget och inte HR:s budget och vice versa.

Externt perspektiv
Syns man inte, finns man inte. Det gamla marknadsföringsuttrycket anser jag genomsyrar Employer 

Branding. De företag som listas som de 100 bästa arbetsgivarna arbetar hårt med att  kommunicera 

deras värderingar, mervärde och arbetsgivarvarumärke. Det är även de företag som kan välja den 

bästa arbetskraften. Ett exempel är Spotify  som inför sommaren 2012 rekryterade trainees. Olika 

akademiska genrer kunde ansöka om platser. Jag sökte en traineeplats på HR-avdelningen. En vän 

till mig arbetar på Spotify och var med i rekryteringsprocessen. Efter att jag fått svaret att jag inte 

gått vidare i rekryteringen frågade jag henne hur många som sökt traineeplatser. Svaret var 1800 

personer och studenter från de bästa universiteten och högskolorna i hela världen. Vad har då 

Spotify gjort för att få 1800 ansökningar till en två månader lång traineeplats? Först  och främst har 

de tre heltidsanställda som enbart arbetar med Employer Branding. Spotifys produkt är musik, som 

de flesta människor kan identifiera sig med. Att förena produkt och arbetsgivarvarumärke i sin 

marknadsföring lockar därav rätt personer som kan identifiera sig med företaget  och dess 

värderingar. 

En annan fråga som rör marknadsföring är vilken kanal ett  företag ska kommunicera genom. I min 

analys föreslår jag sociala media som Facebook och Twitter som kommunikationskanaler. Är det 

dessa som är marknadsföringens framtid? Är då de som arbetar med marknadsföring i 

organisationerna medveten om detta? Och finns kompetensen i företaget? Dessa frågor är väldigt 

relevanta för Arizona Chemical och en undersökning kring frågorna bör göras. 
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Strategiskt perspektiv
Är egentligen Employer Branding ett  nytt ämne? Begreppet myntades under tidigt 90-tal och har 

sedan dess vuxit för att  bli en naturlig del i organisationers rekryteringsstrategier (Barrow & 

Mosley, 2005). Då kommer min följdfråga: Fanns det inga attraktiva organisationer innan begreppet 

Employer Branding myntades? Vad kännetecknade ett arbetsgivarvarumärke innan teorin om ämnet 

fanns? Om vi utgår från att det inte fanns status i att arbeta på en speciell arbetsplats. Var det då 

bara vilket yrke eller arbete snarare än arbetsplats som påverkade medarbetarens status i arbetslivet? 

Jag tror inte det. De processer som kännetecknar en Employer Branding strategi fanns redan innan 

begreppet myntades. Det Employer Branding teorin har gjort är att skapa synergi mellan olika 

processer och deras påverkan på organisationen och externa intressenter. För att påverka en viss 

grupp krävs dock vetskap om vad gruppen värdesätter. Att vara specifik i sitt budskap och rikta det 

mot ett specifikt segment är ett försprång mot organisationens konkurrenter. CRF institute6  menar 

att  flexibilitet har olika innebörd för olika generationer och jag anser att detta resonemang krävs av 

företagen för att lyckas med sin Employer Branding.   

Organisationer bör vara kritiska mot de teorier som finns då mycket av den litteratur som finns 

kring Employer Branding då den till viss del inte är empiriskt grundad. Hur kommer det sig att 

många organisationer ändå använder sig av Employer Branding? Är det en fluga? Eftersom att 

tillströmningen av arbetskraft till arbetsmarknaden är mindre än hur många som lämnar den finns 

en uppenbar problembild. Jag tror företagen är väl medvetna om detta problem och ser Employer 

Branding som en del av lösningen i den framtida konkurrensen om arbetskraften. Enligt litteraturen 

är Employer Branding det vapen företag behöver för att vinna kampen om kompetensen. Med eller 

utan stöd från litteraturen är en sak säker, syns man inte, finns man inte.
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Förslag till vidare forskning
Mycket av litteraturen tar upp hur organisationer genom Employer Branding även behåller personal. 

Ser vi till arbetsmarknadsläget är nackdelen att många på arbetsmarknaden tar pension vid 65 års 

ålder. Är en lösning att fler arbetar längre än till 65? Genom att undersöka vad personer på väg ut ur 

arbetslivet värderar skulle en EVP riktad mot anställda som är 60 år och äldre skapas för att behålla 

kompetensen i företagen lite längre. Eller bör vi söka arbetskraft internationellt? Hur ser Employer 

Branding ut över gränserna? En studie hur företag kan söka arbetskraft utomlands kan vara en 

lösning på ett framtida arbetskraftsgap. 
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Bilaga 1.

Arizona Chemical Vision 2021

VISION
We are Arizona Chemical – 
the World’s Leading Innovator in Sustainable Chemical Solutions
VALUES
We Develop Market Innovations and Provide Unique Green Solutions

● We ensure our customers’ success by providing value added solutions to unmet 
needs while improving the overall ecological footprint of our target markets

● We eliminate commodity thinking in favor of market solutions
● We build on our 80 years of Green Stewardship

We Are the Recognized Technology Leader In Our Chosen Markets
● We use deep scientific know-how and an integrated business system to penetrate and 

lead in our target markets
● We lead the market in vitality, obtaining 20% of revenue from products introduced in 

the past 5 years

We Use a Diverse, Sustainable, and Regional Supply Base
● We source locally, focusing on renewable raw materials to fulfill market demand
● CTO/CST is a smaller portion of our feedstock mix

We Profitably Grow Our Integrated, Global Business
● We are not constrained by “one model” – we are flexible and agile with technology 

and assets (build, buy, rent, partner)
● We focus and accelerate high-value growth in our chosen markets within emerging 

regions

We are a Welcomed and Valued Member of Our Host Communities
● We fiercely protect the environment
● We apply the highest safety standards and act as a good corporate citizen

We Drive Purposeful Change
● We create alignment around our clear vision and strategy through transparent 

communication that resonates throughout the organization
● We develop personal engagement and ownership through involvement of all 

stakeholders (e.g., employees, customers, owners)

We Excel and Have Fun Doing It
● We attract and retain talented team members
● We cultivate an entrepreneurial spirit

We Pursue Excellence in Everything We Do
● We provide the platform for every employee to fulfill their potential
● We develop capabilities to continuously strengthen our organization to achieve our 

vision
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