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Abstract 
Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på 
employer branding som marknadsföringsstrategi. 
 
Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.  
Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employer 
branding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik. 
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal nyckelpersoner på Sandvik som 
arbetar med employer branding. Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar jag valt att besvara: 
Hur förklaras begreppet employer branding av ett antal nyckelpersoner på Sandvik? Hur ser dessa på 
arbetet med employer branding på Sandvik idag? Vilka satsningar inom employer branding anser 
nyckelpersonerna kommer att behöva prioriteras på Sandvik i framtiden? Studien visar att Sandvik har 
inlett ett omfattande employer branding arbete i samband med en ny strategi som gäller för företaget 
från och med första januari 2012. Studien visar också att informanterna har en tydlig bild av begreppet 
employer branding och vilka aktiviteter som kan sammankopplas med begreppet. Informanterna 
delger också vilka satsningar man ser att Sandvik behöver göra inom området employer branding. 
 
Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, marknadsföringsstrategi 
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Inledning 
Det här avsnittet inleds med en utredning av begreppet employer branding. Efter detta följer 

en kortare presentation av min uppdragsgivare och hur mitt uppdrag presenteras. Här vill jag 

också redogöra för mina tankar kring val av uppsatsämne. 

 

Vad employer branding innebär är inte helt lätt att svara på. Att begreppet är en aning svårt att 

definiera och att det innehåller mycket är tydligt när man granskar den litteratur som finns om 

employer branding. Enligt Barrow och Mosley (2005) benämns employer branding som 

byggande av ett arbetsgivarvarumärke. Vidare beskrivs employer branding som en strategi att 

öka attraktionskraften hos potentiella medarbetare samt att behålla befintlig personal. Företag 

jobbar idag aktivt med employer branding för att ha ett försprång i konkurrensen om 

potentiella medarbetare. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vikten av att vara en så kallad attraktiv arbetsgivare, en 

arbetsgivare där människor vill arbeta, tycks ha ökat. Employer branding är ett verktyg som 

en arbetsgivare kan använda för att påverka sitt varumärke som arbetsgivare (Moroko & 

Uncles, 2008). 

 

Jag gjorde min praktikperiod hösten 2011 på Sandvik AB human resources och fick då en 

inblick i hur HR-arbetet koordineras inom en stor koncern. Sandvik är en högteknologisk 

verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom vissa 

nischer. Koncernen har 50 000 anställda med representation i 130 länder och en omsättning på 

94 miljarder kronor. Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fem affärsområden där 

varje område har ansvar för forskning och utveckling (FoU) samt produktion och försäljning 

av sina respektive produkter. Sandvik är världsledande inom flertalet områden vad gäller 

verktyg i hårdmetall och snabbstål samt komponenter i hårdmetall och andra hårda material. 

Sandvik är också en ledande aktör vid framställning av maskiner och verktyg för gruv- och 

anläggningsindustrin. Sandvik producerar produkter i avancerade rostfria material, titan, 

speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial. Sandvik levererar sina 

produkter till många olika verksamheter över hela världen, bland annat fordons- och 

flygindustri, gruvor och anläggningsverksamhet, kemi-, olja/gas-, kraft-, massa/papper-, 

vitvaru-, elektronik-, medicinteknik- samt läkemedelsindustri. För en stor global koncern som 

Sandvik är utmaningarna med employer branding arbetet många. Sandvik har sannolikt 

betydligt mer att ta hänsyn till i sitt employer branding arbete än ett mindre lokalt företag. 
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Utmaningen för Sandvik är att arbeta fram ett gemensamt budskap för employer branding 

globalt över hela koncernen. 

 

Sandvik implementerade en ny strategi för hela koncernen den 1 januari 2012. Syftet med den 

nya strategin är att uppnå maximalt värdeskapande genom högre tillväxt och lönsamhet och 

därigenom göra Sandvik till ett än mer attraktivt företag för kunder, medarbetare och 

aktieägare. Strategin som har implementerats är baserad på fyra huvudpunkter. 

- AMBITION att vara i världsklass inom varje kärnområde, 
- Ökad SNABBHET i varje process, 
- Ökat FOKUS inom valda kärnaffärer, 
- Bli mer GLOBALA i tankesätt och organisation men med starka lokala förankringar. 

 

Utifrån den nya strategin har Sandvik under det senaste året genomgått stora 

organisationsförändringar, tre affärsområden har blivit fem. HR har också påverkats av den 

nya strategin och ett strategisk HR grupp som skall arbeta med globala HR frågor har bildats. 

Det nya HR gruppen är ett så kallat World of T/P team (talent and performance management 

team) som ska arbeta med HR-frågor globalt. I teamet ingår olika funktioner som skall jobba 

strategiskt med olika HR frågor, employer branding, talant management, performance 

management, diversity and inclusion, reward and recognition, recruitment process and 

communication. Arbetet med dessa områden ska prioriteras och tillsammans göra Sandvik till 

en mer attraktiv arbetsgivare. Ett av dessa områden är employer branding. 

 

Under min praktikperiod hade jag ett möte med Carolina Granath, Talent & Performance 

manager på Sandvik och vi diskuterade möjligheten att skriva mitt examensarbete hos 

Sandvik. När jag sedan tog kontakt med företaget för att ta reda på aktuella 

problemställningar inom organisationen kom frågan upp om den HR strategigrupp som bildats 

och som bland annat innehåller employer branding. Yvonne Strandberg, som blev min 

kontaktperson, var nyligen tillsatt som global chef för employer branding och ville ha hjälp 

med ett underlag inför den strategi som ska utformas inom employer branding. Mitt uppdrag 

innebär att med hjälp av fallstudie förstå och beskriva begreppet employer branding samt 

undersöka hur ledningen redan idag arbetar med detta på Sandvik. Vad anses vara en bra 

strategi och vilken väg bör Sandvik ta? 
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Syfte 
Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet 

employer branding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på 

Sandvik. Mer specifikt innebär det; 

- Hur förklaras begreppet employer branding av ett antal nyckelpersoner på Sandvik? 

- Hur ser dessa på arbetet med employer branding på Sandvik idag? 

- Vilka satsningar inom employer branding anser nyckelpersonerna kommer att behöva 

prioriteras på Sandvik i framtiden? 

 

Teori 
I det här avsnittet beskriver jag delar ur forskning som jag ser som relevant för mitt 

ämnesområde, värdeskapande HR samt begreppet employer branding. Avsnittet inleds med en 

kortare beskrivning om värdeskapande HR och hur det kommit att påverka synen på HR. 

Efter detta följer en djupare förklaring av begreppet employer branding och dess historia i 

allmänhet samt en mer omfattande redogörelse över vad som ryms i begreppet employer 

branding. 

Värdeskapande HR 

HR-området, har under senaste åren utvecklats och genomgått en förändringsfas. Det 

traditionella HR-arbetet som administration och löner tenderar att outsourcas och 

automatiseras (Ulrich & Brockbank, 2007). Ulrich och Brockbank (2007) beskriver att HR 

allt mer inriktas på att skapa värde till kunder, investerare, medarbetare och chefer. För att 

värdeskapande HR ska fungera beskrivs vikten av att förstå externa affärsrealiteter. Fokus 

ligger på att skapa värde till nyckelintressenter utanför och inom företaget (Ulrich & 

Brockbank 2007). HR ska ligga i linje med företagets affärsstrategier och arbeta nära andra 

funktioner som försäljning marknadsföring och produktion. Det här beskriver Ulrich och 

Brockbank (2007) som att det samtidigt gör HR-arbetet trovärdigt, respekterat och 

inflytelserikt. För de som arbetar med HR handlar det om att ha svar på följande fråga; vad 

har kunder, investerare, chefer och medarbetare att tjäna på att tillbringa tid tillsammans med 

HR medarbetare, samt att ta till sig innovativa HR- processer? Ulrich och Brockbank (2007) 

beskriver att många försök inom företag med projekt dras igång utan att det har ett definierat 

värde. Detta är vanligt inom företagets alla delar. HR-omvandling menar författarna måste 
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fokuseras på att skapa värde i linje med företagets affärsstrategier. Viktigt här är att vid 

uppstart eller omvandling av befintlig tjänst fråga sig, vilka mottagarna är och titta på en 

tydlig formulering av vad de får ut av HR-tjänsten. HR skall vara en källa till 

konkurrensfördelar och få hjälp att betrakta företagets centrala aktörer från ett unikt och 

kraftfullt perspektiv (Ulrich & Brockbank, 2007). Med unikt menas här att man tillför ett nytt 

perspektiv i ledningsgruppen och med kraftfullhet menas att perspektivet ger ett avsevärt ökat 

värde för organisationen. Ulrich och Brockbank (2007) talar om fem delar av värdeskapande 

HR; Att känna till externa affärsrealiteter, Att serva externa och interna aktörer, Att skapa 

HR processer, Att bygga upp HR resurser, Att säkerställa HR professionalism, dessa delar är 

tillsammans grunden i HR arbete och värdeskapande HR (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Utgångspunkten i HR arbetet är att värdet definieras mer av mottagaren än av givaren, samt 

att de enskilda HR medarbetarna fokuserar mindre på vad de gör och mer på vad de levererar. 

Employer branding 

Uttrycket employer branding växte fram på 90-talet. Förenklat handlar det om företags sätt att 

marknadsföra sig mot potentiella arbetstagare, samt behålla de nuvarande arbetstagarna. 

Employer branding kan beskrivas som en typ av marknadsföringsstrategi (Barrow & Mosley, 

2005). Målet med employer branding är att bli en attraktiv arbetsgivare, det innebär 

marknadsföring externt, men också att vara medveten om att den interna marknadsföringen är 

minst lika viktig som den externa (Barrow & Mosley, 2005). Medvetenheten om employer 

branding som strategi har spridit sig över Europa, Nordamerika och Asien. Idag finns en 

insikt om att duktiga och motiverade anställda är mycket viktigt för att lyckas på den 

konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Allt fler företag väljer att använda sig av employer 

branding som marknadsföringsstrategi (Barrow & Mosley, 2005). Employer branding handlar 

om vad den anställda kan vänta sig av organisationen, men innebär till lika stor del vilka 

motprestationer som arbetsgivaren kan förvänta sig av arbetstagaren. Barrow och Mosley 

(2005) skriver att det gäller att vara rustade för den konkurrensutsatta marknad vi lever i idag, 

där det anses bli svårare att behålla och attrahera medarbetare i framtiden. Allt detta är tunga 

argument för intresset för employer branding och är också förklaringen till att så många 

företag världen över idag jobbar hårt med sitt employer brand. Granberg (2011) beskriver att 

employer branding innebär att lyfta fram ett löfte om något, göra ett oförglömligt intryck av 

något slag. Granberg (2011) fastslår också att det inte finns några genvägar till lyckad 

employer branding. Det beskrivs som riskabelt att marknadsföra en profil som inte stämmer 

med företagets eller organisationens identitet. Employer branding processen omfattar så 
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mycket, till exempel förankring, samarbete, vilja att satsa, kommunikation med mera. I 

diskussionen om vilka som främst ska ta ansvar för employer branding råder det delade 

meningar. Granberg (2011) menar att HR funktionen bör vara engagerad, men att employer 

branding bör vara en process där flera funktioner är involverade. Granberg hävdar att frågan 

berör avdelningar som exempelvis kommunikation, marknad och HR. För framgång krävs en 

integrerad process (Granberg, 2011). Barrow och Mosley (2005) sammanfattar sin bild av 

employer branding med figuren nedan. 

 
Figur 1. Employer branding mix (Barrow & Mosley, 2005, s.106) 

 

Figuren visar den mix av aktiviteter och delar som employer branding kan bestå av (Barrow & 

Mosley, 2005). När begreppet employer branding diskuteras kopplas det ofta samman med 

marknadsföring och begreppet ”brand”. Barrow och Mosley (2005) menar att begreppet 

”brand” tidigare bara förknippades med konsumtionsvaror och tjänster. De menar att 

begreppet idag använts mycket vidare. De skriver att begreppet ”brand” används för att 

beskriva nästan vad som helst som bär en tydlig identitet eftersom den enskilda individen idag 

är medveten om sitt varumärke. Barrow och Mosley (2005) beskriver också medvetenheten 

hos dagens arbetstagare. Idag vårdar både företag och individer sin egen identitet och det är 

en vanlig syn att man ser sig själv som ett varumärke. Ett varumärke har en grundläggande 

betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. 

Barrow och Mosley (2005) skriver att det enda man kan vara säker på med marknadsföring är 

hur mycket det kommer att kosta. Barrow och Mosley (2005) har citerat följande, ”The only 

thing that is ever certain about advertising is how much it is going to cost you It´s the same 

thing here, but nobody would seriously suggest that as a reason for not advertising” (Barrow 

& Mosley, 2005 s.63). Många företag och organisationer väljer dock att fortsätta satsa på 
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marknadsföring. Barrow och Mosley (2005) skriver att det finns undersökningar som visar att 

ett starkt employer brand reducerar kostnaderna för rekrytering, personalomsättning och 

sjukskrivningar. Parment och Dyhre (2009) skriver att en av de största utmaningarna för 

företagen är att anställa talangfulla människor. Lyckas de bättre än sina konkurrenter så kan 

man nå världstoppen. Gör man det sämre än sina konkurrenter är det bästa man kan hoppas på 

en andraplats. De anställda antas bli alltmer kräsna om vart de väljer att arbeta, idag är 

konkurrensen mellan företagen stenhård. Det handlar om att hålla sig konkurrenskraftig på 

flera olika plan politiskt, etiskt, ekologiskt och ekonomiskt. Idag förväntas företagen arbeta 

hårt med employer branding och framställa sig som goda medborgare. Parment och Dyhre 

(2009) skriver också om CSR (Corporate Social Responsibility) som en viktig del inom 

employer branding och någonting som man förväntar sig av företag idag. CSR är på svenska 

företagens samhällsansvar. Det handlar om att ta ansvar för hur man påverkar samhället ur 

olika perspektiv ekonomiskt, miljömässigt och socialt (Parment & Dyhre, 2009). Hållbarhet 

är ett begrepp som brukar knytas till diskussioner om CSR och är någonting som ska tas på 

allvar av ett företag som vill uppfattas som attraktivt. CSR visar att företag vill ge intryck av 

att de tar ansvar för samhället runtomkring. CSR är idag någonting som ska synas i företagens 

strategier och fungerar som en del i företagets marknadsföring. CSR har de senaste åren blivit 

ett viktigt inslag i företagens employer branding strategier (Parment & Dyhre, 2009). 

Parment och Dyhre (2009) skriver att med ett starkt ”brand” följer flera fördelar för ägare, 

mottagare, anställda och framtida anställda. De skriver också att ett lyckat employer branding 

arbete sköter sig självt; ”Working for a strong employer brand means you don´t need to do 

anything more than mention The name of the employer, and all the positive associations will 

come directly” (Parment & Dyhre, s.137, 2009). 

 

Granberg (2011) beskriver begreppen talent- och performance management som närliggande 

begrepp till employer branding. En enkel beskrivning av begreppet talent management är att 

det handlar om att identifiera, hantera och följa företagets talanger. Begreppet inkluderar 

också att personalutveckling av talanger sker så att de kan användas optimalt i företaget. 

Talent management betyder att ta tillvara de individer som anses vara särskilt betydande för 

organisatorisk prestation. Det gäller att kartlägga vilka i organisationen som har en hög 

potential och använda denna personal på bästa sätt. Granberg (2011) skriver att talent 

management kan ses som en del av systemet för prestationsstyrning, dvs performance 

management. Performance management är ett begrepp som vuxit fram under 2000-talet. 

Begreppet kan också det förknippas med employer branding (Granberg, 2011). Performance 
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management beskrivs som mål- och utvecklingssamtal för nästa generations anställda. 

Performance management syftar till att säkerställa hög verkningsgrad mellan strategi och 

handling samt att optimera chefers och anställdas prestation (Granberg, 2011). Det handlar till 

stor del om att skapa en kultur som driver prestationen. Idag är performance management ett 

högt prioriterat fokusområde (Granberg, 2011). 

 

Parment & Dyhre (2009) beskriver EVP (employer value proposition) som en viktig del i 

employer branding arbetet, EVP handlar om att besvara frågan: Varför ska en talangfull 

person som ett företag vill rekrytera välja att arbeta för detta företag? 

EVP innebär att samla in fakta om en organisations erbjudande och uppfattning av företaget. 

Insamlingen görs av de anställda i företaget, de delar med sig av sina upplevelser och kommer 

med synpunkter på vad som fungerar bra eller sämre (Parment & Dyhre, 2009). För att ett 

EVP ska vara unikt behöver det vara relevant, övertygande, sant och attraktivt. Det ska 

fungera som en viktigt drivkraft för nuvarande och framtida talanger. EVP har blivit nära 

relaterat till employer branding och används för att definiera det underliggande erbjudande en 

arbetsgivare har. Ett väl uppdaterat och välformat EVP hjälper också HR-avdelningen att 

prioritera sin dagordning, var är organisationen tillräcklig och var behöver organisationen 

satsa mer (Parment & Dyhre, 2009). 

 

En viktig del i employer branding arbetet är att följa med i IT-utvecklingen som skett de 

senaste åren. Utvecklingen av informationsförsörjning via e-post och annan kommunikation 

via internet, till exempel sociala nätverk (communities) som Facebook och Twitter blir viktiga 

inslag i arbetet (Granberg, 2011). För ett framgångsrikt employer branding arbete gäller det 

att nyttja alla kommunikationskanaler och vara uppdaterad (Parment & Dyhre, 2009). 

Studenter tenderar att till stor utsträckning skapa sig en bild av företagen och deras kultur 

utifrån hemsida och andra kommunikationskanaler (Parment & Dyhre, 2009) 

Girard och Fallery (2010) skriver om hur internet har påverkat HR arbetet och 

rekryteringsprocessen. Internet har gjort att nya rekryteringsstrategier har vuxit fram. Webben 

och internet används också till att utveckla employer branding på olika sätt, till stor del 

handlar det om att skapa relationer med potentiella nya arbetstagare (Girard & Fallery, 2010). 

Girard och Fallery (2010) skriver att HR under senaste åren genomgått en förändring och att 

HR och employer branding arbete handlar om att nyttja nya kommunikationskanaler som 

Facebook, Twitter, Linkedin och You tube. Karriärhemsidor blir allt vanligare, här annonseras 
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lediga jobb ut, men det går också att få annan information om företaget. Sidorna riktar sig till 

studenter, arbetssökande eller andra med intresse i företaget (Girard & Fallery, 2010). 

 

Best fit och Best practice 

I det här stycket förklaras två tillvägagångssätt för att arbeta strategiskt med employer 

branding. Boxall och Purcell (2011) skriver att ett av de viktigaste budskapen som idag 

kommuniceras ut till chefer inom HR är det fokus som de ska ha på att få HR arbetet att ligga 

linje med företagets strategier. HR strategierna ska integreras med företagens eller 

organisationens bredare affärsstrategier (Boxall & Purcell, 2011). Många tycker idag att det 

här budskapet är självklart och är någonting som alla borde ta till sig, men Boxall och Purcell 

(2011) frågar sig om det verkligen är så. Inom HRM talas det idag om två tillvägagångssätt 

för att arbeta strategiskt, ”best fit” och ”best practice” (Boxall & Purcell, 2011). ”Best fit” är 

en situationsanpassad modell som argumenterar för att anpassa HR strategiarbetet till 

företagets andra avdelningar och strategier. Boxall och Purcell (2011) skriver att ”best fit” tar 

den vidare kontexten i beaktning då strategier formuleras. Ett problem med ”best fit” kan vara 

att avgöra vilka kontextuella variabler som skall tas hänsyn till när man till exempel 

formulerar en HR strategi (Boxall & Purcell, 2011). Den andra modellen ”best practice” 

beskrivs av Boxall och Purcell (2011) som en typ av universalism. De menar att varje lära och 

i det här fallet HR strategi kan användas i alla tider och under alla olika omständigheter. Med 

detta menas att alla företag och organisationer blir mer framgångsrika om de identifierar och 

anpassar sig till de HR strategier som anses vara bäst för stunden (Boxall & Purcell, 2011). 

Ett problem med ”best practice” är att man bör vara uppmärksam på vilka modeller som är 

aktuella och fråga sig vilka intressen modellerna tillgodoser. För stora globala koncerner kan 

det vara svårt att ta beslut om vilken metod av ”best fit” och ”best practice” som lämpar sig 

bäst. Ska man använda sig av ”best fit” som tar hänsyn till kontexten men kan vara svår att 

applicera på hela koncernen eller ska man använda sig av ”best practice” som syftar till att 

använda strategier som är gångbara och aktuella för stunden. Detta är en problematik för 

globala koncerner idag. Vilken HR strategi som lämpar sig bäst för stora globala koncerner är 

inte alltid lätt att avgöra. 
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Metod 
I det här avsnittet presenteras mina metodologiska utgångspunkter för min uppsats. 

Resonemang förs kring mitt val och argumentation förs mellan kvalitativa och kvantitativa 

studier och vilket val jag gjort. Därefter beskrivs mitt tillvägagångssätt samt bearbetning och 

urval av materialet. 

 

Efter årsskiftet var jag i kontakt med HR-avdelningen på Sandvik för att diskutera ett aktuellt 

ämne för min kandidatuppsats. Jag presenterade några förslag, men framhöll att det vore mest 

motiverande att göra något aktuellt som Sandvik kan ha användning av. Jag initierade att 

employer branding är en aktuell fråga i många företag och intressant. Min kontakt på Sandvik 

AB skulle höra sig för och återkomma till mig om ett eventuellt behov fanns. Genom 

diskussioner med företaget växte förslaget om employer branding som ett ämne för min 

kandidatuppsats fram och en kontakt etablerades med ansvarig på Sandvik. En ny HR-grupp 

hade bildats på Sandvik där ett verksamhetsområde var employer branding och en ny global 

chef nyligen tillsatts. Ledningen beskrev ett behov av att kartlägga bilden av employer 

branding på Sandvik, samt att reda ut vad begreppet innebär. Jag tyckte att uppdraget verkade 

mycket intressant och tackade direkt ja till uppgiften. Studien syftar som jag tidigare nämnt 

till att undersöka begreppet employer branding samt hur man arbetar med detta på Sandvik. 

För att undersöka detta kommer min studie att baseras på en fallstudie. Varje ämnesområde är 

beroende av forskning för att kunna utveckla kunskap (Merriam, 1994). Fallstudier är en 

metod som utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse, genomföra ett metodiskt 

angreppssätt eller en design för att samla in, organisera och integrera information eller data 

(Merriam, 1994). Min studie kommer att resultera i ett forskningsresultat där fokus snarare är 

att upptäcka än att bevisa. Resonemang har förts om vilken metod jag skall tillämpa för min 

undersökning. Diskussioner har förts både med min handledare på Sandvik och med min 

handledare vid universitetet. Dessa samtal fördes kring undersökningens syfte och 

frågeställningar samt vilka datainsamlingsmetoder som kan anses som bäst lämpade. Ganska 

klart var att undersökningen kräver insamling av kvalitativ data. Efter att ha närmare studerat 

ämnet employer branding framgår det att merparten av den forskning som finns tillgänglig är 

insamlad med hjälp av kvalitativ metod. Mina forskningsfrågor handlar om att ta reda på och 

undersöka begreppet employer branding samt reda ut hur Sandvik arbetar med detta. 

Intervjuer känns i det här fallet som den naturliga metoden för att samla in data. 

Datainsamlingsmetoden kvalitativ intervju kan anpassas efter situation och bidrar till att skapa 
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en god förståelse för ämnet. Intervjuer ger mig också en möjlighet att på ett bra sätt förstå hur 

organisationen arbetar med employer branding. Min bedömning är att jag med den här 

metoden samlar in de data jag behöver för att på tillförlitligt sätt besvara undersökningens 

syfte. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades utifrån det syfte och de frågeställningar som 

formulerats. Min intervjuguide inleds med information om vem jag är och syftet med 

intervjun samt redogörelse för de etiska aspekterna och en förfrågan om inspelning av 

intervjun. Efter det kommer inledande frågor om personens namn och befattning samt frågor 

kring begreppet employer branding. Intervjuguidens efterföljande del fokuserar på hur 

Sandvik arbetar med employer branding och vilka satsningar som Sandvik behöver göra. 

Den innehåller färdiga frågor med följdfrågor, detta för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

få relevanta svar. Vid framtagandet av intervjuguiden har jag valt att använda mig av 

tematiserade intervjuer eftersom jag anser att de fungerar bra ihop med min studie. Jag kan då 

lyfta fram mina frågeställningar och skapa följdfrågor under dem. Tematiserade intervjuer har 

fokus på att ha ett klart syfte och att ha en klar föreställning av ämnet, undersökningens varför 

och vad bör klargöras för den som genomför studien innan metoden färdigställs (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid tematiserade intervjuer utgör syfte och frågeställningar grunden för 

hur intervjuguiden sammansätts och utifrån forskningsfrågorna skapas nya frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Mitt val av tematiserade intervjuer motiveras genom att jag anser att det 

ger en klar bild av hur jag vill gå tillväga och arbeta med frågorna. Jag ställer mig frågan 

”varför” och utgår ifrån syftet och frågeställningarna i studien. Tematiserade intervjuer ger 

mig också möjlighet att utgå ifrån frågeställningarna och skapa intervjufrågor ifrån dessa. Min 

förhoppning är att detta sedan ska förtydliga redovisandet av resultat och diskussionen. 

Frågeställningarna kommer att fungera som en typ av underrubriker. 

Urval av intervjupersoner 

Mitt förslag på hur arbetet ska genomföras presenterades först för Sandvik och utifrån det 

fördes dialog med Sandvik om vilka avdelningar och personer som var intressanta att kontakta 

för intervju. De nyckelpersoner jag valde att intervjua arbetar alla på Sandvik med HR och 

kommunikation och i deras dagliga arbete ingår frågor som rör employer branding. Deras 

titlar är manager employer branding, manager talent and performence management, 

communication manager, manager student relations och HR manager. Personerna fick svara 
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på frågor om deras uppfattning om begreppet employer branding, samt hur Sandvik arbetar 

med employer branding. Mitt intresse var att få en uppfattning om hur nyckelpersonerna 

tycker att Sandvik arbetar med employer branding, men också få en uppfattning över vilka 

satsningar som de anser är viktiga att göra. 

 

Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är inte ett representativt urval i statistisk mening 

det viktigaste (Kvale & Brinkmann, 2009). I det här urvalet har jag valt att använda mig av ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval görs på variabler som har en teoretisk betydelse (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Mitt strategiska urval har jag gjort för att på ett bra sätt samla in 

information ifrån olika delar av Sandvik, personer som kan förmedla en betydande erfarenhet 

av hur man arbetar med employer branding på företaget. I mitt urval har jag fokuserat på 

avdelningar och personer som arbetar med employer branding direkt eller indirekt. Jag har 

genomfört intervjuer med anställda på olika nivåer, alltså personer som utför aktiviteter samt 

de som beslutar och arbetar fram dem. Eftersom Sandvik är en internationell koncern har 

intervjuer även utförts med företagspersoner i Kina och Tyskland. Dessa intervjuer har 

genomförts med hjälp av högtalartelefon. Min förhoppning var att därmed få en tillräcklig 

variation på informanterna för att besvara mitt syfte och frågeställningar på ett tillförlitligt 

sätt. Kvale & Brinkmann (2009) menar att antalet personer som skall intervjuas ska vara det 

antal som krävs för att ta reda på det man behöver veta. För litet urval gör det svårt att 

generalisera, för stort urval gör att några ingående tolkningar kan blir svåra att framföra. En 

vanlig intervjustudie brukar innehålla mellan fem och femton intervjuer, givetvis spelar tid 

och resurser in på antalet intervjuer. Jag intervjuade sex nyckelpersoner, antalet innebär att jag 

fick svar på mina frågeställningar samtidigt som intervjuerna kunde analyseras på ett bra sätt.  

Insamling av data 

Under genomförandet spelades intervjun in i samtycke med informanten, detta för att jag som 

ensam intervjuare skulle kunna koncentrera mig på att ställa frågorna. Vid intervjuerna är det 

viktigt att båda parter känner sig bekväma. En av dessa förutsättningar är de etiska krav som 

ställs på forskaren och en annan del är valet av plats för genomförandet av intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver valet av plats som viktigt, en neutral plats där intervjuerna 

kan genomföras ostört utan störande inslag som telefoner eller andra moment är att 

rekommendera. Viktigt är också att skapa ett bra samtalsklimat genom att inleda med öppna 

frågor för att sedan mer specificera sig, detta för att skapa en god kontakt med informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med anledning av dessa rekommendationer valde jag att inte 
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genomföra intervjuerna i informantens kontor utan istället i ett närliggande konferensrum, 

detta för att minimera risken för andra störande moment. 

Bearbetning och analys 

Den intervjumall som användes bifogas i bilaga 1. De kvalitativa intervjuer som har 

genomförts har transkriberas i sin helhet, transkriberingen görs ordagrant. Under 

transkriberingen gjordes också anteckningar för att notera utstrålning eller intryck under 

intervjuns skede. För bearbetning av de kvalitativa intervjuerna var utgångspunkten den teori 

jag arbetat fram, se avsnitten teori och metod. 

Etik 

Under genomförandet är det viktigt att ta hänsyn till en rad etiska aspekter. Jag har valt att 

utgå ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska krav (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informera informanterna om syftet med studien och 

rapporten. Intervjuerna inleddes med information där det förklarades vad min roll var och att 

jag skriver min kandidatuppsats på uppdrag av Sandvik inom employer branding. 

Samtyckeskravet är viktigt, här handlar det om att få informanterna att samtycka om att 

medverka i studien, här beskrev jag hur materialet kommer att användas och analyseras. 

Samtliga intervjuer spelades in, men efter godkännande av informanterna. Genom att 

avidentifiera intervjuerna och att endast jag haft tillgång till materialet uppfylls även det tredje 

kravet i form av nyttjandekravet. I studien och rapporten kommer inte heller någon 

information att kunna kopplas samman med någon person som deltagit i studien. Det 

sistnämnda visar på att forskningen även uppfyller det fjärde etiska kravet, 

konfidentialitetskravet. 

 

Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultat av min studie. Jag återger intervjupersonernas syn på 

begreppet employer branding. Resultatet presenteras utifrån mina frågeställningar. 
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Hur förklaras begreppet employer branding av ett antal 

nyckelpersoner på Sandvik? 

Flera informanter har en klar bild av vad employer branding är och vad begreppet innehåller 

och står för. En vanlig förklaring som förmedlas i intervjuerna är att employer branding 

handlar om marknadsföring av företaget, att berätta om företagets styrkor, värderingar och 

möjligheter. De tillfrågade menar också att det handlar om att erbjuda möjligheter för 

potentiella arbetstagare så kallade ”young employees”, men även för de som redan är 

anställda på Sandvik. Informanterna valde att förklara employer branding på följande sätt; 

”Som både en extern och intern del, allt vi gör för att vara en attraktiv arbetsgivare” 

(intervjuperson 5). 

 

”Allt vi gör är på ett sätt employer branding, frågan ligger i vad vi ska prioritera på 

Sandvik för att bli the employer of choice” (intervjuperson 5). 

 

”Employer branding är allt vi gör för att attrahera, rekrytera och behålla våra 

medarbetare” (intervjuperson 2). 

 

”Ju starkare arbetsgivarvarumärke vi har desto lättare blir det att knyta de personer vi 

vill ha till organisationen. Kostnaderna för rekrytering och annat blir lägre och vi vet 

att de insatser vi gör lönar sig i andra änden” (intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 2 berättar att bara för att man är en attraktiv arbetsgivare i Sverige behöver 

man inte vara det i Kina. Personen berättar att det är helt skilda kulturer inom koncernen och 

man ser på sitt yrkesliv på olika sätt. Idag pratar man mycket om balans i livet och flexibilitet 

i Sverige, men i Kina handlar det mer om frågor om lön och karriär. Bilden är att de anställda 

i Kina vill vidare snabbt i sin karriär, annars stannar de inte kvar i företaget. Personen 

förklarar att det är viktigt att Sandvik skapar en bild av vad individerna vill och att Sandvik är 

medvetna om att bilden av en attraktiv arbetsgivare kan skilja sig åt inom koncernen som 

verkar i andra länder och kulturer. 
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Hur ser dessa på arbetet med employer branding på Sandvik 

idag? 

Sandvik AB har under det senaste året genomgått stora organisationsförändringar med ny 

ledning och ny strategi. Från och med första januari 2012 gäller de nya strategierna. En 

informant förklarar att Sandvik nu har valt att prioritera employer branding på ett tydligt sätt 

och att employer branding har lyfts till att bli en ledningsfråga. 

 

Intervjuperson 1 berättar att Sandviks styrelseordförande uttalat sig och sagt att de största 

utmaningarna för Sandvik är att attrahera, rekrytera och behålla personal. Sandvik har arbetat 

fram en ny grupp, ett så kallat World of T/P team (talent and performance management team). 

I teamet ingår olika funktioner som skall jobba strategiskt med olika HR frågor, employer 

branding, talant management, performance management, diversity and inclusion, reward and 

recognition, recruitment process and communication. Det här är områden som ska prioriteras 

och försöka göra Sandvik till en mer attraktiv arbetsgivare. 

 

Flera av intervjupersonerna har lyft fram betydelsen av ett starkt EVP (employer value 

proposition). EVP anses vara viktigt och ska vara en grund för hur Sandvik går vidare med sitt 

employer branding arbete. EVP ska uttrycka Sandviks erbjudanden och kommunicera 

budskapet vidare internt och externt. 

 

Flera av de intervjuade framhöll också vikten av att ta intryck av andra företags arbete med 

employer branding, att göra så kallad benchmarking mot andra företag. Sandvik samarbetar 

med andra stora företag som Scania, Volvo och IBM. Intresset ligger i att se hur dessa jobbar, 

vilka prioriteringar de gör, samt vilka problem som finns med detta arbete. 

 

Intervjuperson 4 beskriver det som extremt viktigt att employer branding arbetet ligger i linje 

med företagets mål och visioner. Företagets affärsmål bör vara i fokus. Mycket av employer 

branding arbetet har sin grund i de värderingar som Sandvik tidigare har arbetat fram. Här 

nämns Sandviks Core values, open mind, fair play och team spirit som viktiga 

utgångspunkter. Sandviks Core values är hela koncernens kärnvärden och är något som man 

vill ska genomsyra organisationen. Kärnvärdena är öppet sinne, schysst spel och laganda. 
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Intervjuperson 3 uttrycker målet med de satsningar som ska göras inom Sandvik och med 

hjälp av employer branding. 

”Vi vill bli en så kallad number one employer of choice inom valda marknader och 

affärsområden” (intervjuperson 3). 

Målet ovan är satt av personaldirektören i den personalstrategi som har arbetats fram 

tillsammans ledningen för HR på Sandvik. Personaldirektören betonar också vikten av 

internmobilitet mellan affärsområden och mellan länder som en del i den nya employer 

branding strategin. 

 

Intervjuperson 5 anser att dagens studenter är intresserade av en hög mobilitet, där hela 

företaget ska erbjudas som deras arbetsplats. Intervjuperson 5 säger också att det stora 

ansvaret ligger på Sandviks alla anställda att komma med feedback på sin arbetssituation och 

att vara goda ambassadörer för Sandvik. 

”Alla anställda har ett ansvar att vara ambassadör för Sandvik” (intervjuperson 5). 

 

Intervjuperson 2 säger att framtagandet av en ny global employer branding strategi precis har 

startats upp. Man är nu i skedet att besöka olika länder för att få en bild av hur arbetet är 

koordinerat. Tidigare har företagets enda employer branding insatser haft fokus på studenter 

och relationerna med dessa. 

 

Många av de intervjuade uttrycker nu sin glädje över att employer branding frågan fått större 

plats och prioriteras. Målet sägs vara att arbeta fram en strategi som innehåller verktyg för hur 

man ska arbeta med employer branding globalt. En person menar att det material som tas fram 

ska nyttjas globalt vid mässor, för annonsering och på webben. Tanken är att det ska finnas en 

verktygslåda med verktyg för employer branding arbete. 

 

Intervjuperson 6 person framhåller vikten av att samarbeta mellan olika funktioner. Denne 

beskriver att HR har inlett ett samarbete med kommunikationsavdelningen för att ta reda på 

vad som kan kommuniceras om Sandviks arbetsgivarvarumärke. 

 

En av informanterna pratar om ”svenskheten” som finns inom Sandvik. 

”Vi borde kanske vara lite kaxigare och visa mer stolthet över det vi har att erbjuda” 

(intervjuperson 1). 
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”Viktigt är också att inse att Sandvik har mycket att erbjuda att vi är ett internationellt 

företag som erbjuder hela världen som arbetsplats” (intervjuperson 1). 

 

Sammanfattningsvis säger intervjuperson 3 att det viktigaste med employer branding arbete är 

att bli en employer of choice. Fokus ska ligga på att attrahera, rekrytera och behålla talanger 

inom Sandvik. 

Vilka satsningar inom employer branding anser nyckelpersonerna 

kommer att behöva prioriteras på Sandvik i framtiden?  

På frågan om vilka satsningar som behöver göras inom employer branding på Sandvik 

framkom en hel del synpunkter och förslag. 

 

Intervjuperson 2 nämnde vikten av att genomföra ett EVP så Sandvik kan sammanställa sitt 

budskap och erbjudande. Ett EVP känns viktigt eftersom det på ett bra sätt skildrar de 

anställdas upplevelse av företaget och sammanfattar företagets erbjudanden. Intervjuperson 2 

förklarar att ett starkt EVP kan fungera som en drivkraft för att rekrytera och behålla talanger. 

 

Några intervjupersoner talar om betydelsen av att kartlägga vilka kompetenser och 

målgrupper som skall rekryteras. Varje marknad bör göra en sådan inventering om vad de 

behöver så att riktade insatser kan inledas. 

 

Behovet av en röd tråd i employer branding arbetet var också en sak som nämndes. 

Intervjuperson 1 ansåg att det har varit lite spretigt tidigare, men tror att de nya satsningarna 

kommer att utveckla och förtydliga budskapet. Intervjuperson 1 säger vidare att det är viktigt 

att det blir en gemensam satsning över hela Sandvik i linje med den nya strategin ”One 

Sandvik” som började gälla ifrån första januari 2012. Intervjuperson 1 förtydligar att den nya 

strategin ”One Sandvik” handlar om att uppnå maximalt värdeskapande och att göra Sandvik 

till ett attraktivare företag. Genom den nya strategin vill man också uppnå än mer aktiv och 

effektiv styrning av verksamheten. 
 

En annan satsning som nämndes var en förbättring av företagets hemsida och ”karriärsajten” 

som behöver uppdateras. 
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Intervjuperson 4 kom med önskemål om att Sandvik bör starta upp ett traineeprogram / 

internship. Flera personer har också sagt att man måste bli bättre på att nyttja 

kommunikationskanaler och sociala nätverk som, Facebook, Twitter, Linkedin, You tube med 

flera. Att nyttja dessa kommunikationskanaler är viktigt för att synas som arbetsgivare och för 

att nå ut till framtida arbetstagare. 

 

Alla tillfrågade personer var eniga om att Sandvik har mycket att erbjuda men att man har 

varit dålig på att kommunicera sitt erbjudande. 

”Bygga vidare på stoltheten, vi har varit lite för svenska, inse att vi är bra, 

kommunicera vår framgång” (intervjuperson 1). 

 

”Mycket är på gång men vi behöver organisera oss, skapa ett tydligt budskap kring vad 

vi har för det är ju inte så att vi inte har något erbjudande på Sandvik, tvärt om” 

(intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 2 förklarar att Sandvik blev rankad som fyra på Universums lista över Sveriges 

bästa arbetsgivare (Universum, 2011). Listan lanseras av Universum som är en internationell 

koncern och utifrån omdömen presenterar de olika listor över attraktiva arbetsgivare på 

nationell och internationell nivå. Listorna bygger på olika omdömen från studenter och 

medarbetare där de fått betygsätta sin nuvarande eller blivande arbetsgivare. Betygen 

analyseras och Universum rankar arbetsgivare efter hur eftertraktade och populära de är. 

Listorna presenteras och en framskjuten placering fungerar som bra marknadsföring. Det är 

ett bevis på att företaget fungerar bra och att de anställda är nöjda. 

”Vår uppgift blir att ta reda på det är så vi kan marknadsföra oss med den 

informationen” (intervjuperson 2). 

 

Analys 
I detta här avsnittet analyseras de resultat jag har fått fram genom min studie. Analysen görs 

mot bakgrund av den tidigare forskningen på ämnet men även resultat där ingen koppling mot 

tidigare forskning finns dokumenterad. 
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Av det resultat jag har fått fram går det att utläsa att Sandvik tycks ha en klar bild av employer 

branding och dess betydelse för verksamheten. Samtliga av de intervjuade personerna har en 

tydlig och positiv attityd till begreppet employer branding. Barrow och Mosley (2005) 

förklarar att uttrycket employer branding växte fram på 90-talet och idag är en etablerad 

marknadsföringsstrategi. Barrow och Mosleys teori kan besannas i min fallstudie, employer 

branding har blivit en högt prioriterad fråga och de personer som intervjuats uttrycker att 

employer branding idag är en ledningsfråga högt upp på agendan. Flera av de personer som 

har intervjuats uttrycker också att employer branding kan delas in i en intern del och en extern 

del. Barrow och Mosley (2005) styrker att employer branding handlar om att vara medveten 

om både de interna och externa delarna. Tidigare refererade teorier antyder att employer 

branding är en blandning av det man utlovar och vad man faktiskt kan hålla. Vid intervjuerna 

markerar man att det är viktigt att marknadsföra sig med saker man faktiskt kan stå för och 

uppfylla, annars tenderar marknadsföringen att få motsatt effekt. Granberg (2011) diskuterar 

också detta och fastslår att det inte finns några genvägar till ett lyckat employer brand.  

 

Intresset för employer branding förefaller vara stort. Sandviks styrelseordförande uttryckte att 

en av de viktigaste utmaningarna för Sandvik-koncernen är att attrahera, rekrytera och behålla 

talangfulla personer. Parment och Dyhre (2009) styrker detta genom att säga att 

talangförsörjning är en av de största utmaningarna som dagens företag brottas med. Tydligt är 

att dagens arbetstagare har blivit allt mer kräsna, det handlar till stor del om att erbjuda en 

helhet med allt från utmanande arbetsuppgifter till tid för fritidsintressen. Parment och Dyhre 

(2009) skriver om CSR som en viktig del i employer branding. CSR är också något som 

berörs under intervjuerna med Sandvik som en allt viktigare del för företaget i deras strävan 

efter att bli en så kallas number one employer of choice. Här finns det önskemål från en av 

intervjupersonerna att Sandvik kan bli tydligare, personen vill se ett större fokus på CSR. 

Intressant att CSR nämns som viktigt eftersom man ser en tydlig trend i att arbetstagare lägger 

större fokus på att arbetsgivaren tar ett samhällsansvar ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 

En person skriver också att det gäller att ha organisationens mål och vision i fokus när man 

arbetar med employer branding. Personen säger också att det gäller att ha affären i fokus. Det 

här resonemanget kan man dra paralleller till om det som kallas värdeskapande HR. Ulrich 

och Brockbank (2007) beskriver att HR arbetet har genomgått en förändring de senaste åren. 

HR har gått ifrån att handla om administration till att tydligt inriktas på att skapa ett värde till 

kunder, investerare, medarbetare och chefer. Sandvik tycks ha inspirerats av detta nya synsätt 

på HR-arbetet och verkar arbeta med organisationens mål och visioner i fokus. 
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IT utvecklingen är också något som återkomer under intervjuerna. Åsikterna är ofta att idag 

handlar det om att marknadsföra sig i alla forum. Enligt Sandvik är det viktigt att nyttja alla 

kommunikationskanaler och finnas med på de communities som studenter och yngre 

arbetstagare nyttjar. Flera personer tycker dock att Sandvik kan bli bättre på att nyttja 

befintliga kommunikationskanalerna och samordna sitt budskap. Girard och Fallery (2010) 

skriver om hur internet har påverkat HR-arbetet och rekryteringsprocessen någonting som har 

bekräftats under intervjuerna. Parment och Dyhre (2009) skriver även de om att de gäller att 

nyttja alla kommunikationskanaler som Facebook, Twitter, You tube och Linkedin för att 

nämna några. Här upplever de flesta att Sandvik kan bli bättre på att sprida sitt budskap. Flera 

personer uttrycker också att Sandvik har mycket att erbjuda men att man varit dåliga på att 

kommunicera sitt erbjudande något som är vanligt bland många företag. 

 

Boxall och Purcell (2011) beskriver att det inte finns någon given väg att gå när HR strategier 

ska implementeras. Två metoder som nämns är ”best fit” och ”best practice” (Boxall & 

Purcell, 2011). Vilken metod som Sandvik har använt när de arbetar med employer branding 

känns inte helt lätt att urskilja. Har Sandvik satsat på den situationsanpassade modellen (”best 

fit”) eller den mer universella modellen med mindre omvärldshänsyn (”best practice”)? Min 

tolkning är att Sandvik använt sig av ”best fit” eftersom employer branding arbetet 

skräddarsys till omgivningen och en stor koncern som Sandvik måste ta omvärldshänsyn för 

att få sitt budskap att fungera internationellt. Konsekvenserna med denna metod är att Sandvik 

riskerar att ta in för många intressegrupper och situationsfaktorer så att det man egentligen 

står för glöms bort. Jag tycker samtidigt att man i Sandviks employer branding arbete kan se 

likheter med metoden ”best practice” eftersom att ledningsgruppen har tagit beslut om att 

större satsningar ska göras inom employer branding.  Att genomföra HR strategier inom en 

global koncern på den här nivån och att försöka komma upp med en gemensam employer 

branding strategi för hela koncernen är ingen lätt uppgift. Sandvik verkar i alla fall vara 

tydliga med att man vill ha en gemensam employer branding strategi över hela koncernen 

med utrymme för anpassning på de olika marknaderna globalt. Min känsla är att Sandvik 

använder sig av både ”best fit” och best practice” vid arbetet med HR strategier i det här fallet 

employer branding. Employer branding är ett begrepp som varit på framfart de senaste åren 

men som idag används flitigt när man talar om arbetsgivarvarumärke och 

marknadsföringsstrategier. Hur Sandviks nya HR arbete med employer branding som ett 

fokusområde kommer att utvecklas får framtiden utvisa. 
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Slutsatserna utifrån mina data är att man inom Sandvik har en tydlig bild av begreppet 

employer branding och dess betydelse för organisationen. Utmaningarna ligger i att inom en 

stor koncern som Sandvik forma ett budskap som ska fungera över hela världen och samtidigt 

ha en röd tråd i arbetet. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metodologiska och etiska aspekterna med min studie. Diskuterar 

också utfallet av min studie och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

 

För att bedöma kvalitén i mina data, vill jag först diskutera mina val under studien. 

Användandet av intervjuer för insamling av data för min studie känns som ett lyckat val, min 

teori är att om jag använt enkäter eller observationer hade svaren inte blivit lika utförliga och 

djupa. Antalet intervjuer som jag gjorde kändes också som ett bra antal och bidrog till en bred 

spridning av olika roller inom Sandviks organisation, samtidigt som jag hann med att 

transkribera och analysera intervjuerna ordentligt. Jag tror inte heller att jag hade fått ut så 

mycket mer information om jag valt att intervjua ett par nyckelpersoner ytterligare. Frågorna 

som ställdes ser jag som relevanta och bidrog till att besvara mitt syfte, möjligheten att vid 

intervjuerna ställa följdfrågor gjorde att jag fick mer utvecklade och omfattande svar även på 

de frågor som kan ha varit svårtolkade för informanterna utan stöd. 

 

Den kritik jag i efterhand kan rikta mot mig själv är att ingen pilotintervju genomfördes. 

Anledningen till det var att det inte fanns tid. En pilotintervju kan ha bidragit till mindre 

justeringar i intervjuguiden. Min uppfattning är att den var välutformad och att eventuella 

justeringar inte har påverkat resultatet i någon högre grad. 

 

För att få så uttömmande data som möjligt kom jag vid samspråk med min handledare på 

Sandvik överens om att även genomföra intervjuer med Kina och Tyskland. Eftersom Sandvik 

är en stor koncern och verksam i över 130 länder ansågs det viktigt att få intervjusvar om 

employer branding även från andra delar av världen än Sverige. Dessa intervjuer genomfördes 

med hjälp av högtalartelefon, kanske inte en helt ideal situation, men det fungerade 

överraskande bra. Min uppfattning är att intervjusättet inte påverkade resultatet nämnvärt. 
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När jag summerar resultaten av min studie kan jag konstatera att Sandvik förefaller att ha en 

tydlig bild av begreppet employer branding. Jag har också fått in resultat som visar på hur 

Sandvik arbetar med employer branding samt vilka framtida satsningar som bör prioriteras. 

Syftet med min studie var att förstå och beskriva begreppet employer branding samt hur man 

arbetar med detta på Sandvik. Jag upplever att jag har fått in tillförlitliga resultat om hur 

begreppet employer branding kan förklaras. Alla sex nyckelpersoner som jag har intervjuat 

gav mig en bild av employer branding och hur man arbetar med detta på Sandvik idag. De 

flesta säger att employer branding är en intern och extern marknadsföringsstrategi som syftar 

till att attrahera, rekrytera och behålla talangfulla personer inom Sandvik. Intervjuerna har 

också bidragit till att jag fått en tydlig bild av vilka satsningar nyckelpersonerna vill att 

Sandvik prioriterar och genomför inom employer branding i framtiden. 

 

Jag anser att studien håller en hög trovärdighet och att sättet som jag genomfört denna på har 

bidragit till att jag undersökt det jag från början avsåg att undersöka. Genom arbetets gång har 

mitt mål varit att besvara de frågeställningar jag satt upp i syftet och resultatet ger svar på det 

jag avsett att mäta. 

 

Min studie är inriktad på ett specifikt företag. Detta kan göra att resultaten kanske inte går att 

generalisera fullt ut. Min tanke har under studiens gång har inte heller varit att studien ska gå 

att generalisera. Däremot hoppas jag att studien kan fungera som inspiration för hur man på 

sikt kan jobba med employer branding, samt att man med hjälp av studien ska lära sig mer om 

innebörden av begreppet employer branding. Min tanke är också att de synpunkter på vad som 

bör göras inom employer branding på Sandvik kan fungera som input till den employer 

branding strategi som just nu håller på att formas på Sandvik. 

 

För vidare forskning bör man komma ihåg att jag endast samlat in en liten del av Sandviks 

synpunkter och bild av employer branding. Företaget är stort och det vore intressant att 

genomföra en liknande studie men då besöka andra länder och genomföra fler intervjuer. 

Detta för att ta del av deras syn på employer branding och därmed få en bredare bild av hur 

man arbetar och kan arbeta inom Sandvik koncernen. Det skulle då vara intressant att inte 

fokusera på nyckelpersoner som på något vis arbetar med employer branding utan istället 

undersöka vad ”vanliga” medarbetare vet och tycker om employer branding. Är det något som 

de anser är en viktig prioritering att göra för Sandvik inom området? 
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Avslutande ord 
Arbetet med uppsatsen har varit intressant och oerhört lärorikt. Mötena med 

intervjupersonerna och andra kontakter under arbetets gång har varit höjdpunkten. Extra 

spännande var det att få möjlighet att genomföra telefonintervjuer med personer i andra länder 

och höra deras erfarenheter om hur de arbetar med employer branding.  

 

Att Sandvik idag tar employer branding på allvar samt planerar flertalet aktiviteter kom lite 

som en överraskning för mig. Min uppfattning när jag inledde arbetet med studien var att man 

inte var så aktiv med dessa aktiviteter. 

 

För Sandviks del så kommer resultatet att redovisas som en muntlig presentation och jag 

hoppas att de kommer ha nytta av min studie för sitt fortsatta arbete med employer branding. 

Avslutningsvis kan jag tillägga att jag tror att framtiden för Sandvik ser ljus ut och det blir 

spännande att följa deras framtida arbete med employer branding. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Tematiserade intervjuer 
 
Information kring vem jag är, vad jag gör och mitt syfte med intervjun. 
Information kring de etiska aspekterna och förfrågan om inspelning av intervjun. 
 
 
Inledande frågor 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Hur länge har du arbetat på Sandvik? 
 
Hur ser din bakgrund ut, vilka positioner har du haft inom Sandvik? 
 
Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
 
Inledande frågor (Vad är employer branding?) 
Har du någon kännedom om begreppet employer branding? Vad betyder begreppet för dig? 
 
Vad tycker du ryms i begreppet employer branding? 
 
Har ni någon övergripande strategi för att bli mer attraktiv som arbetsgivare? 
Varifrån är det beslutet taget? 
 
Hur ser er (om ni har) employer branding strategi ut? 
Finns det en koppling mellan organisationens mål och visioner? 
 
Är det viktigt att satsa på employer branding arbete? 
 
 
Hur arbetar Sandvik 
Hur arbetar ni generellt för att attrahera arbetssökande när ni har behov? 

- Gör ni inriktade insatser mot en viss målgrupp? 
- Varför har ni valt den målgruppen? 

 
Arbetar ni med att attrahera arbetssökande när det inte finns något behov? 
 
Hur vill ni profilera er verksamhet till människor som inte jobbar hos er just nu? 
 
Vilken bild tror ni att människor som inte arbetar hos er har av er som arbetsgivare? 
Är det den bilden ni vill att människor ska ha? 
 
Gör ni något själva för att påverka bilden av er själva? 
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Hur arbetar Sandvik forts. 
Har ni några uttalade värderingar för er verksamhet? 
Känner ni till dessa värderingar? Hur bedömer du att värderingarna efterlevs bland de anställda i 
deras dagliga arbete? 
 
Vilken bild tror du de anställda har av er som arbetsgivare? 
Överensstämmer den bilden med den bild ni vill att de ska ha? 
 
Gör ni något aktivt/har gjort för att påverka de anställdas bild av er som arbetsgivare? 
Tror du att det finns en överensstämmelse mellan de förväntningar som en nyanställd har på 
er som arbetsgivare och vad den upplever efter en tid som anställd? 
 
Hur ser ni på de satsningar som inleds på Sandvik med bland annat globalt T/P team? 
 
Vilka satsningar skulle Sandvik behöva göra? Var behöver man satsa mer? 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 
 
Hej XXXXX! 
 
Jag heter Johan Eriksson och är student vid Umeå universitet, jag skriver min c-uppsats på 
uppdrag av Sandvik.  
Mitt ämne jag behandlar är employer branding, syftet är att kartlägga hur Sandvik arbetar med 
detta samt titta på vad som ryms i begreppet employer branding. 
 
Du är intressant för mig i min studie och jag vill gärna komma i kontakt med dig för att 
genomföra en kvalitativ intervju med dig. 
 
Vid frågor ta kontakt direkt med mig eller min handledare Yvonne Strandberg global manager 
employer branding. 
 
Vänliga hälsningar 
Johan Eriksson 
073-0660758 
 
 
 
 


