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Sammanfattning 

 

I framtiden blir det på grund av demografiska förändringar i befolkningen allt större 

konkurrens bland företag att fånga in talangfulla medarbetare. Då kompetent och kunnig 

personal blir en bristvara behöver företag utarbeta processer för att bli attraktiva 

arbetsgivare och därigenom skaffa sig en fördel på marknaden. I detta uppsatsarbete 

studeras företag inom tjänstebranschen och avsikten är att studera hur dessa företag 

arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och vidare identifiera hur ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke skapas samt ge vägledning i sådana processer. Studiens teoretiska 

och praktiska bidrag i ämnet kommer även att belysas. 

I den kvalitativa studie som jag har utfört har jag samlat in data genom semi-

strukturerade intervjuer med sex respondenter i ledningsposition vid olika 

tjänsteföretag. Studien har en abduktiv forskningsansats där jag utifrån en hermeneutisk 

vetenskapssyn har tolkat respondenternas uppfattningar om deras sociala verklighet. 

 

Studiens resultat visar att de studerade tjänsteföretagen satsar på att utveckla det sociala 

värdet för att bli attraktiva arbetsgivare. Det sociala värdet är känslor av glädje, 

behörighet och utvecklingsmöjligheter som en medarbetare kan uppleva. Lön används 

inte som det främsta verktyget för att attrahera medarbetare, däremot används bland 

annat karriärutvecklingsmöjligheter och dynamiska arbetsmiljöer som attraktiva löften 

eller fördelar, i syfte att locka potentiella medarbetare. Studien visar även att tillgivenhet 

är en viktig faktor för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket bör 

vidare vara genuint och inte locka in potentiella medarbetare på falska premisser. 

 

Tjänsteföretagens geografiska placeringar visar på olika utmaningar i utvecklandet av 

ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Oavsett var företaget befinner sig är det viktigt att 

utveckla lämpliga processer för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Företag i den 

privata sektorn rekommenderas segmentera arbetsmarknaden för att hitta och attrahera 

den önskade potentiella medarbetaren. Studien visar att det i den icke-privata sektorn är 

svårt att segmentera marknaden och möjligheten att utforma individuella fördelar till 

den potentiella medarbetaren är begränsad.   

  

Vidare visar resultaten och den teoretiska grunden stöd för ett tydligt samband mellan 

företagets varumärke och arbetsgivarvarumärke och att dessa kan med fördel 

marknadsföras på likartade sätt. Företag rekommenderas således att utveckla 

marknadsföringsaktiviteter i syfte att öka kännedom och differentiering av företagets 

arbetsgivarvarumärke. Detta har enligt studien en positiv påverkan på 

arbetsgivarvarumärket. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en redogörelse för ämnet och studiens syfte samt problemställning.  

 

1.1 Ämnesval 

Skapandet av arbetsgivarvarumärket (eng. Employer Branding) ter sig som ett 

spännande och aktuellt ämne för mig, då jag inom en snar framtid närmar mig 

arbetslivet och potentiella arbetsgivare. För vår generation arbetstagare blir 

arbetsgivarvarumärken allt viktigare; vi söker arbete som utvecklar och utmanar oss, 

arbetsplatser där vi socialiserar och trivs, samt jobb som ger oss en känsla av 

välbefinnande. Dagens unga arbetskraft ställer höga krav på sina potentiella 

arbetsgivare och således blir arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke ytterst 

viktigt för att fånga in framtidens medarbetartalanger.  

  

I takt med att den framtida arbetskraften minskar på grund av demografiska 

förändringar i samhället och att större pensionsavgångar är på intågande krävs strategier 

för att säkra duktiga medarbetare till morgondagens företag. Som framtida civilekonom 

kan jag själv komma att jobba med rekrytering av arbetskraft och utvecklandet av 

varumärkesstrategier och därmed känns det som en god investering att fördjupa sig i 

detta ämne. 

 

Hur vissa företag som bland andra IKEA och Google lyckas att år efter år toppa listan 

över de populäraste arbetsgivarna bland studenter trots att de inte nödvändigtvis 

erbjuder den högsta lönen, är för mig en intressant fråga och en orsak till varför jag 

väljer att studera skapandet av arbetsgivarvarumärken. Jag ställer mig frågande till vad 

det är som gör dessa varumärken så attraktiva för potentiella medarbetare och upplever 

att detta är ett synnerligen intressant och aktuellt forskningsämne. 

 

1.2 Problembakgrund 

Varumärken existerar överallt i samhället. Vad vore väl Coca-Cola utan sitt kännspaka 

varumärke? Keller (2003, s.3) beskriver att ett varumärke har som uppgift att särskilja 

en vara från en annan vara genom att använda namn, logotyp, design eller annat 

utmärkande drag som identifierar just den varan. Ett varumärke bidrar även till ökad 

kännedom på marknaden.  

 

Skapandet av företagsvarumärket (eng. Corporate Branding) som begrepp uppkom på 

1970-talet (Fetcherin & Usunier, 2012, s.739) och definieras som en process där 

företaget utvecklas men ändå behåller sina värderingar och fortsätter beakta sina 

intressenters åsikter (Schultz et al., 2005, s.10-12). Branschledande varumärken som till 

exempel McDonalds’s och Disney med sina globalt kända ikoner och symboler ingick i 

den första riktiga vågen av varumärkesskapande under mitten av 1990-talet. Denna 

varumärkesvåg kännetecknades av stora visuella marknadsföringskampanjer och mindre 

fokus lades vid skapandet av organisationskultur och goda intressentförhållanden (ibid). 

Schultz et al. beskriver nödvändigheten av att se varumärkesskapande som en process 

där företaget kontinuerligt ifrågasätter sin varumärkesidentitet, för att fortsätta utvecklas 

i en innovativ riktning (2005, s.10). 
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Produkter och tjänster med välkända varumärken har ett högt varumärkeskapital (eng. 

Brand Equity) (Keller, 2003, s. 42). Keller beskriver varumärkeskapital på följande vis:  

 

”… the power of a brand lies in what resides in the minds of customers.” (Keller, 2003, 

s.59) 

 

Det fundamentala i varumärkeskapitalbegreppet och även utgångspunkten i Kellers 

Kundbaserade varumärkeskapitalmodell (eng. Customer-Based Brand Equity-pyramid) 

är vad konsumenten med tiden har hört, känt eller sett om varumärket. Det är således 

den sammanlagda marknadsföringsaktiviteten som till mångt och mycket fastställer 

varumärkets kapital (Keller, 2003, s.59). Forskning kring varumärkeskapital kan även 

appliceras på arbetsgivare och skapandet av arbetsgivarvarumärket (Collins & Stevens, 

2002, s.1130).  

 

I takt med att befolkningen åldras blir marknaden för arbetskraft allt mindre och mindre 

och konkurrensen bland företag för att hitta talangfulla medarbetare hårdnar (Wilden et 

al., 2010, s.56). Företag som utvecklas till att bli populära val för arbetssökanden får en 

strategisk fördel och de kan lättare hitta lämpliga kandidater till sina lediga tjänster. 

Genom att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke så kan fördelarna med anställning 

på företaget kommuniceras på ett effektivt sätt. Även designen av arbetet bör utformas 

så att det tillfredsställer både den potentiella arbetstagaren och företaget (ibid, s.56-57). 

Ambler & Barrow definierar begreppet arbetsgivarvarumärke (eng. Employer Brand) på 

följande vis: 

 

”the package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996, 

s.187) 

 

Arbetsgivarattraktivitet (eng. Employer Attractiveness) definieras som de föreställda 

fördelarna en potentiell medarbetare upplever sig få vid arbete i ett särskilt företag 

(Berthon et al., 2005, s.156) Ifall arbetssökanden finner ett företag att vara attraktivt 

som arbetsgivare, är även arbetsgivarens varumärkeskapital starkt (ibid). Det sociala 

värdet på arbetsplatsen är en faktor som uppskattas av potentiella medarbetare och som 

ökar företagets arbetsgivarattraktivitet. Känslor av behörighet, glädje, erkännande med 

mera ingår i det sociala värdet (Alniacik & Alniacik, 2012, s.1342). Rampl & Kenning 

(2012, s.229) beskriver att en tillgiven arbetsgivare ökar företagets 

arbetsgivarattraktivitet. 

 

Den blandning av fördelar som ett företag erbjuder sina potentiella medarbetare kallas 

medarbetarlöften (eng. Employee Value Propositions). Dessa fördelar bör skräddarsys 

för att attrahera potentiella medarbetare (Chambers et al., 1998, s.50). För att utforma 

dessa fördelar så att de blir tillräckligt attraktiva för en viss medarbetare kan en 

segmentering av arbetsmarknaden göras. Genom att segmentera arbetsmarknaden kan 

erbjudandet formas utefter medarbetarens behov och begär (Moroko & Uncles, 2009, 

s.193). 

 

Tjänster karaktäriseras av värdeskapande händelser eller aktiviteter i en typ av process 

där kunden är medskapare tillsammans med företaget för att skapa värde för kunden 

(Arnerud-Cooper & Edvardsson, 1998, s.30). Vargo & Lusch (2004, s.2) utvecklar 

definitionen av tjänsteprocessen och inkluderar även konkreta, påtagliga varor i detta, 
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och anser att användandet av kunskap och färdighet i tjänsteprocessen för att skapa 

nytta eller fördel för kunden gör att samtliga typer av affärsföretag kan inkluderas i 

definitionen av tjänsteföretag. Grönroos (2006, s.330) beskriver en tjänsteliknande 

process där olika resurser, bland annat påtagliga varor, kan interagera för att skapa värde 

för kunden. Grönroos understryker vidare att det är själva tjänsteprocessen som skapar 

värde, inte en enskild vara i sig. Jag väljer att använda mig av Grönroos definition av 

tjänsteföretag i detta uppsatsarbete, en definition som fokuserar på en tjänsteprocess där 

olika typer av resurser ingår, och där kundens konsumtion av tjänsteprocessen är själva 

målet. De företag och organisationer som jag valt att studera kan definieras som 

tjänsteföretag enligt Grönroos teorier. 

 

I uppsatsarbetet har jag som nämndes ovan valt att studera företag inom 

tjänstebranschen. Jag tror att tjänsteföretag står inför en utmaning då de, ofta med 

pressad budget, ska utforma arbetsgivarvarumärkesstrategier för att bli attraktiva 

arbetsgivare. Eftersom tjänstebranschen är på frammarsch kommer konkurrensen att 

hårdna om duktiga och kompetenta medarbetare och det kommer att bli av största vikt 

att uppnå ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Jag vill därför studera hur dessa företag 

arbetar med detta och vidare studera vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare och 

hur detta tillstånd kan uppnås. I min litteratursökning kunde jag konstatera att de 

praktiska rekommendationerna för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke var få 

och jag har således som intention att utveckla detta i min studie. 

 

Jag har vidare utformat en modell över de beståndsdelar som jag anser bör ingå i 

processen för att stärka arbetsgivarvarumärket utifrån den funna teoretiska grunden i 

ämnet (figur 1).  

 

 

 
 

Figur 1. Modell över arbetsgivarvarumärkesprocessen. Skapad av författaren 2014.   

 

 

Arbetsgivar-
varumärket

Företags-
varumärke

Arbetsgivar-
varumärkes-

kapital

Medarbetar-
löften

Arbetsgivar-
attraktivitet



4 

 

1.3 Problemformulering 
Baserat på problembakgrunden och de ovan beskrivna teorierna har jag definierat 

följande frågeställning: 

 

Hur skiljer sig arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke mellan olika företag i 

tjänstebranschen? 

 

1.4 Syfte 

Målet med studien är att klargöra hur processen med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke 

ser ut i ett antal tjänsteföretag. Vidare är ett delsyfte av studien att identifiera hur ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke skapas. Därmed skapas även förutsättningar för att 

uppsatsen kan vägleda arbetsgivare i frågeställningar kring arbetsgivarvarumärket.  

 

1.5 Begränsningar 

Jag har valt att begränsa studiens undersökningsobjekt till att innefatta tjänsteföretag, 

och därmed utesluta företag i industribranschen. Jag anser att skapandet av 

arbetsgivarvarumärken inom tjänsteföretag är företagsekonomiskt en intressantare 

infallsvinkel, i jämförelse med traditionella industriföretag. Tjänsteföretag är en snabbt 

växande bransch och tillgång till talangfull arbetskraft är av högsta prioritet. Mitt eget 

intresse ligger inom området tjänsteföretag och uppsatsarbetets tidsram kräver även en 

begränsning av studerat område. 

 

Tjänsteföretagen som studeras är begränsade till två regioner. Dessa två geografiskt rätt 

skilda områden har valts för att få en bredd i resultaten och för att få en mera täckande 

representation av tjänsteföretag. Majoriteten av respondenterna i studien är anställda vid 

Norrlandsbaserade företag. Geografiskt sett har Norrland med sitt nordliga läge en 

utmaning i att kunna konkurrera om arbetskraft med sydligare svenska storstäder. Detta 

anser jag är en viktig orsak till att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke och något 

som norrländska företag bör utveckla strategiska processer för.  

 

Två av respondenterna i studien arbetar i Öresundsregionen och detta geografiska läge 

är intressant då det skiljer sig markant från den norrländska arbetsmarknaden och dess 

utmaningar. Storstäderna Malmö och Köpenhamn förenas via Öresundsbron och ligger 

inom pendlingsavstånd till varandra. Detta gör att konkurrensen om arbetskraft blir stor 

då potentiella medarbetarna har en större palett av potentiella arbetsgivare i sin närhet 

att välja från.  

 

Som respondenter i studien har valts individer med ledningsposition inom 

tjänsteföretag. Dessa personer är med i rekryteringsprocessen av personal och kan 

tänkas ha en god insikt i företagens arbete med att bli attraktiva arbetsgivare. Därmed 

har studien begränsats till att undersöka ämnet ur ett arbetsgivarperspektiv. 
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2. Studiens utgångspunkter 

I detta kapitel skall författarens egen förförståelse för ämnet samt valda vetenskapliga 

metoder och kunskapssyn diskuteras. Kapitlet innehåller även en redogörelse för val av 

teori och litteratur. 

 

2.1 Förförståelse 

Mitt intresse och min förförståelse för det valda ämnet bottnar sig i mitt nuvarande 

arbete som tandläkare inom landstinget och min pågående utbildning inom 

Företagsekonomi vid Handelshögskolan. Som tandläkarstudenter blev jag och mina 

kurskamrater kontaktade redan under studietiden av olika arbetsgivare med erbjudanden 

om anställning. Dessa rekryteringsförsök har påverkat min förförståelse i ämnet, jag har 

själv övervägt olika arbetsgivares attraktivitet och fördelar. Dock är jag i och med denna 

erfarenhet kritisk till överdrivna löften som rekryterare ger, detta skadar 

arbetsgivarvarumärket i högre grad än om ett mera realistiskt löfte om fördelar, 

arbetstider, semester och så vidare hade getts. Jag finner det viktigt att en arbetsgivare är 

ärlig redan i det initiala skedet eftersom det enligt mig ökar chansen att medarbetaren 

stannar längre och även återvänder efter eventuell paus i anställningen. Detta är något 

som påverkar min syn på skapandet av arbetsgivarvarumärket, hur det attraktiva 

varumärket skapas genom de rätta medarbetarlöftena, samt hur viktigt detta är för 

företaget och dess fortsatta framgångar som en intressant arbetsgivare. Mina egna 

erfarenheter av att bli rekryterad och erbjuden olika löften har påverkat mig till den grad 

att jag känner ett stort intresse för frågan och tror att skapandet av 

arbetsgivarvarumärket kommer att vara en essentiell del av företagens 

marknadsstrategier i framtiden.   

 

I detta uppsatsarbete är högre befattningar av intresse, då det oftast råder konkurrens 

bland arbetsgivare om att anställa talangfulla medarbetare med hög och specialiserad 

utbildning. Jag ser aktuell relevans i denna frågeställning både genom min nuvarande 

arbetsgivares ögon och för mig som student inom Företagsekonomi. Landstinget är i 

konstant behov av ny och kompetent arbetskraft och behöver ses som en attraktiv 

arbetsgivare, något som jag har lagt märkte till under min tid som anställd. Personal 

med högre specialiserade befattningar är till mångt och mycket rörliga, de byter 

arbetsplats ifall deras behov inte tillfredsställs och de är ofta villiga att flytta mellan 

olika orter. I och med att jag själv övervägt olika arbetsgivare och deras varumärken vid 

min tidigare arbetssökning anser jag att min förförståelse grundar sig både ur 

arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Som student har jag fördjupat mig i 

marknadsföring och varumärkesskapande ur ett företags perspektiv och kan se 

nödvändigheten av att attrahera kompetent personal. 

 

Min tidigare arbetslivserfarenhet är även något som skulle kunna färga min förförståelse 

och påverka neutraliteten i uppsatsen. Det finns en risk för att min bakgrund påverkar 

mig till exempel vid val av teori eller vid litteratursökning och att resultatet inte blir 

fullständigt objektivt. Med mina erfarenheter i minnet skulle jag således välja ut teorier 

som passar ihop med mina tidigare upplevelser och selektera ut de teorier som jag inte 

har någon erfarenhet och således inte finner intressanta eller relevanta. Detta skulle 

kunna ge ett biased utfall i studien. Jag anser dock att jag under min akademiska 

utbildning har erhållit en förmåga för kritiskt tänkande och har anammat ett neutralt 

betraktelsesätt, således bör inte min arbetslivserfarenhet påverka uppsatsen på något 

negativt sätt. 
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De olika teorierna om varumärkesskapande som jag tar upp i denna uppsats är sådana 

som jag före uppsatsarbetets början inte hade någon större förförståelse om. En 

fördjupning i vetenskaplig litteratur i ämnet under arbetets början har hjälpt mig skapa 

en större förförståelse och en bredare referensram inom ämnet. Detta anser jag att i 

kombination med min arbetslivserfarenhet är något som gynnar uppsatsen i en positiv 

bemärkelse, då jag känner ett stort engagemang och har en bred förståelse i ämnet.   

 

2.2 Ontologisk ståndpunkt 
Ontologi berör frågan hur sociala konstruktioner uppfattas (Bryman, 2012, s.32) och hur 

verklighetens natur är formad (Denzin & Lincoln, 2005, s.22). Sociala ting och fenomen 

kan ses ur ett objektivt perspektiv; de är konstruktioner som är självständiga och har 

inte påverkats av yttre sociala aktörer. Denna ontologiska ståndpunkt benämns 

objektivism. Det andra ontologiska synsättet är konstruktionism, där de sociala tingen 

utvecklas genom påverkan och handlingar av sociala aktörer (Bryman, 2012, s.32-33). 

 

I konstruktionismen konstruerar vi människor verkligheten själva utifrån våra sedvänjor, 

språk och den delade förståelse som råder i samhället.  Kunskapen eller vetandet är en 

aktiv process, vi bearbetar informationen och utvecklar modeller och begrepp som 

formar ramverket för vår världssyn (Schwandt, 2007, s.38). Min egen verklighet och de 

intervjuades verkligheter har konstruerats genom interaktion med andra och genom 

tidigare upplevda erfarenheter (Creswell, 2013, s.36). Våra samlade erfarenheter, vanor 

och förförståelser skapar den grund för hur vi uppfattar verkligheten och sociala ting. 

De sociala ting och fenomen som skall undersökas inom 

arbetsgivarvarumärkesskapande är i sig inte självständiga konstruktioner, de har 

konstruerats av sociala aktörer; värderingar, normer, institutioner etc. Jag har som avsikt 

i studien att genom kvalitativa djupintervjuer tolka hur de intervjuade personerna 

uppfattar skapandet av arbetsgivarvarumärket och deras egen verklighetssyn kommer 

naturligtvis att påverka svaren. Arbetsgivarens varumärke är något som uppfattas 

subjektivt, människor använder både hjärta och hjärna för att välja kommande 

arbetsplats. Arbetsgivarvarumärket är heller inte påtagligt eller något som kan studeras 

utifrån siffror eller fakta, därför är det lämpligt att verklighetssynen är av subjektiv art. 

 

Enligt Somekh & Lewin (2005, s.347) kan den objektiva sanningen stå som en 

självständig entitet, särskild från sammanhang eller aktörer. Det objektivistiska synsättet 

hade varit mera lämplig vid en alternativ frågeställning inom ämnet. 

Arbetsgivarvarumärkesskapande är i grund och botten en social företeelse som skapas 

mellan individer och företag i samhället med upplevelser, känslor och uppfattningar 

som ingredienser. Således är det komplicerat att studera frågeställningen med ett 

objektivt synsätt då verkligheterna skiljer sig från individ till individ och skapandet av 

arbetsgivarvarumärket är ett ämne som jag tolkar att uppfattas på en personlig, subjektiv 

nivå. 

 

2.3 Vetenskapssyn 
För att kunna tolka och förstå det sociala livet bör forskaren vara engagerad i sitt 

studieobjekt, inte distanserad. Hermeneutiken är läran om tolkningarnas teori och 

praktik, forskaren skall använda sin egen förståelse vid forskning för att kunna tolka den 

sociala världen (May, 2013, s.25). Motsatsen till den hermeneutiska vetenskapssynen är 

positivismen, där objektivitet är en grundbult. Det sociala livet studeras här av en 

opartisk forskare och kan förklaras på samma sätt som naturvetenskapliga fenomen. 



7 

 

Positivisterna anser att vi är skapade av vår miljö och att våra handlingar kan förutspås 

genom att betrakta miljöfaktorerna (May, 2013, s.20). 

 

Vid studien av arbetsgivarvarumärket och hur tjänsteföretag arbetar med detta, ämnar 

jag att tolka och förstå mina studieobjekt med en hermeneutisk vetenskapssyn, för att 

komma åt intressant kunskap om det sociala livet. Jag anser att det är ett nödvändigt 

villkor att jag har en aktiv roll i forskningsproceduren, att jag ifrågasätter min förståelse 

av den sociala världen och andras, samt att jag i forskningsproceduren utnyttjar min 

egen syn på det sociala livet och samhället vi lever i. Det är dessa procedurer som är 

viktiga inom det hermeneutiska forskningsperspektivet (May, 2013, s.25). 

 

Hade däremot en positivistisk vetenskapssyn valts i detta arbete hade 

forskningsresultaten analyserats utifrån objektivitet; ämnet och studieobjekten hade 

närmats utifrån ett naturvetenskapligt forskningsperspektiv. Skapandet av 

arbetsgivarvarumärket som ett socialt fenomen hade tolkats utifrån de miljöfaktorer som 

kan identifieras; marknaden, företaget, samhället etc. Tolkningen hade varit distanserad 

från den sociala värld jag och studieobjekten lever i, i resonans med objektivismen som 

ontologisk ståndpunkt. Resultatet av denna typ av forskning blir en samling sanningar 

om orsak och verkan inom ämnet (May, 2013, s.20). Då ämnet berör uppfattningar och 

åsikter inom ämnet anser jag att ”en samling sanningar” är ett missvisande resultat för 

forskningen, den tolkande hermeneutiska vetenskapssynen ger istället en 

mångfacetterad bild av förståelsen av skapandet av arbetsgivarvarumärket i den sociala 

värld som forskats.  

 

2.4 Forskningsansats 
Initialt valde jag en deduktiv forskningsansats i uppsatsen för att således testa styrkan av 

mina teorier genom min forskning. I en deduktiv ansats kommer de teoretiska 

hypoteserna att prövas och eventuellt underbyggas av de fakta som forskningen tar 

fram. Detta innebär att det är teorin som styr faktainsamlingen, något som inte är helt 

problematiskt. Ifall en befintlig teori falsifieras av forskning är det ofta ändå så att 

forskare väljer att behålla teorierna för att de till mångt och mycket förklarar den sociala 

världen (May, 2013, s.46-47). Min analys av studiens resultat kommer högst troligen 

inte att förkasta teorierna som berör skapandet av arbetsgivarvarumärket, utan resultaten 

kommer fungera som en spegel för de sociala fenomen som pågår i vårt samhälle inom 

detta ämne. Med de insamlade empiriska beläggen kan jag pröva min teoretiska grund, 

samt förhoppningsvis ge väg för nya infallsvinklar och arbetsmetoder inom ämnet. 

 

Med en induktiv ansats utförs först forskning som genererar fakta och sedan kan denna 

data utgöra grunden för de teoretiska påståendena (May, 2013, s.44). Vid användandet 

av en induktiv ansats för att svara på uppsatsens frågeställning hade data från forskning 

fått tala för sig själv, utan några tolkningar av mig. Således med en induktiv ansats 

borde de sociala ting och fenomen som ämnet arbetsgivarvarumärken inbegriper kunna 

studeras som enskilda data som inte pålagts forskarens värderingar eller tolkningar. 

Detta anser jag inte är att föredra och Tim May belyser att tolkningar inte kan undvikas i 

forskningsprocessen och att det alltid förekommer intressen som styr forskarens beslut 

innan själva forskningen äger rum (May, 2013, s.44-45).  

 

Efter att ha utfört fyra av mina intervjuer upplevde jag att jag behövde bredda på min 

teoretiska referensram för att få en djupare insikt i problematiseringen. Jag hade samlat 

in data som jag inte kunde härleda till min teoretiska grund och behövde således 
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komplettera denna. Då gick jag tillbaka till att söka relevanta teorier som kunde testas i 

min fortsatta datainsamling. I detta skede insåg jag att jag hade gått över till att använda 

en abduktiv ansats. I denna forskningsansats pendlar forskaren mellan teori och empiri 

och Alvesson & Sköldberg (2008, s.55-56) beskriver att denna ansats inbegriper 

förståelse på ett annat sätt en de två tidigare nämnda ansatserna. Detta är i linje med den 

hermeneutiska vetenskapssyn jag använder mig av, då jag har för avsikt att tolka och 

förstå de fakta jag samlar in i relation till min teoretiska grund. 

 

I den abduktiva ansatsen utvecklas och förfinas både teori och empiri successivt under 

arbetets gång och ger forskaren mera fria tyglar i sin forskning. Följer forskaren strikt 

en deduktiv eller induktiv ansats kan detta upplevas vara begränsande för forskningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.56). Jag ser att den successiva utvecklingen och 

förflyttningen mellan min teori och mitt empiriska tillvägagångssätt har gett min 

forskning en djupare nivå av förståelse för de mönster och samband som jag finner 

under arbetets gång.   

 

2.5 Metodologisk ansats  

Med min hermeneutiska vetenskapssyn som grund väljer jag att använda mig av 

kvalitativ forskning där jag genom djup intervjuer får en inblick i respondenternas 

verklighet och deras egen tolkning av ämnet. Anne Ryen beskriver att kännetecknande 

för kvalitativ forskning är data i form av ord istället för siffror och att dessa data ofta tas 

fram genom intervjuer eller observationer (2004, s.16). Jag kommer att använda ett 

explorativt forskningsmål, där jag genom min forskning ämnar få en förhöjd insikt i hur 

tjänsteföretag arbetar med att skapa sitt arbetsgivarvarumärke. Utforskande eller 

explorativ forskning leder ofta till kvalitativ data såsom bilder eller ord (Ruane, 2006, 

s.22).  

 

Flera författare är dock tveksamma till en förenklad beskrivning av vad kvalitativ 

forskning är. Bryman påpekar att denna forskning utgörs av flera olika typer av metoder 

som till exempel fokusgrupper, observationer eller intervjuer samt att forskare inte 

sällan utnyttjar flera av dessa typer i samma studie. De många olika metoderna som 

inbegriper kvalitativ forskning kan vara orsaken till tveksamheten angående en 

förenklad definition av denna typ av forskning (2011, s.344). 

 

I den kvantitativa forskningen sker ofta en prövning av teorier, i motsats till den 

kvalitativa som inte sällan genererar teorier. Vidare läggs tyngdpunkten i den 

kvantitativa forskningen vid en kvantifiering av data och Bryman antyder att den 

kvantitativa metoden beskriver sociala fenomen som en objektiv verklighet (2011, s.40). 

Detta är i skarp kontrast med hur jag väljer att tolka mina resultat, det vill säga med en 

hermeneutisk vetenskapssyn som vidhåller att vi skapar bilden av den sociala verklighet 

vi lever i (ibid, s.41). Således studerar jag den sociala världen jag finner med subjektiva 

”glasögon” och får på det sättet en inblick i respondenternas verklighet utifrån deras 

egen tolkning.   

 

2.6 Perspektiv 

I denna uppsats kommer jag att söka svaret på frågeställningen genom att intervjua ett 

antal personer med rekryterande ansvar inom tjänsteföretag. Perspektivet för studien blir 

således företagens, hur dessa arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. I och med detta har 

jag som mål att skapa användbara resultat som en företagare kunde nyttja i processen att 

skapa sig ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Ett annat intressant perspektiv hade varit 
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den potentiella medarbetarens, eftersom denna är en lika viktig intressent i frågan om 

skapandet av arbetsgivarvarumärken. Detta är dock en helt annan frågeställning och 

således kommer jag istället att fokusera på företaget och hur 

arbetsgivarvarumärkesprocessen ser ut ur den synvinkeln. 

 

2.7 Litteratursökning 

Grunden för min litteratursökning har varit databaserna Ebsco och Emerald som jag nått 

via Umeå universitetsbiblioteks sökmotor för olika databaser. Det är via dessa databaser 

som jag funnit de mesta av de för mig intressanta vetenskapliga artiklarna som använts i 

min problembakgrund. Då jag inledde min litteratursökning med sökbegreppet 

”Employer Branding” och läste ett antal artiklar inom ämnet för att förkovra mig, 

utkristalliserades ett antal sökbegrepp som jag ansåg var relevanta inom mitt studerade 

ämne. I bibliotekets sökmotor har jag därför använt mig av begreppen ”Employer 

Branding”, ”Employer Brand” ”Employer Attractiveness”, ”Brand Equity”, ”Employer 

Brand Equity”, ”Corporate Branding” och ”Employee Value Propositions” för att hitta 

relevanta artiklar. Då jag funnit artiklar som berört skapandet av arbetsgivarvarumärket 

samt de ovannämnda begreppen har jag gjort en bedömning av deras relevans för min 

uppsats utifrån ifall källan är referentgranskad (eng. peer-reviewed) eller inte, aktualitet 

baserat på publiceringsår samt mängd citeringar. Vetenskaplig litteratur som berörde 

definitionen av begreppet tjänsteföretag söktes med orden ”Tjänsteföretag”, ”Service 

management” och ”Service logic”.  De vetenskapliga artiklar jag använt i 

problembakgrunden är samtliga med några undantag referentgranskade, något som jag 

anser är viktigt för relevansen av litteraturen. Jag har även prioriterat ”nyare” 

vetenskapliga artiklar i ämnet eftersom jag anser att ämnet är föränderligt i takt med 

samhället och de förändringar som sker kontinuerligt. Några grundkällor som använts är 

av äldre karaktär, något som förbisetts då källan citerats flertalet gånger av andra 

författare.   

 

Umeå universitetsbiblioteks söktjänst har använts för att hitta relevant litteratur för 

studiens utgångspunkter och metod. I denna sökning har jag använt mig av 

sökbegreppen ”Qualitative Research”, ”Qualitative Research Design”, 

”Samhällsvetenskaplig forskning”, ”Social Research Methods” och ”Literature Review” 

för att hitta litteratur som gav mig stöd för min metoddel. Jag hittade även en del 

metodlitteratur vid Mittuniversitetets bibliotek, genom att söka i deras avdelning för 

samhällsvetenskaplig forskningslitteratur. Rekommendationer för relevant 

metodlitteratur har jag även fått av min handledare i uppsatsarbetet.       

 

2.8 Val av teori 

Teorierna har valts utifrån deras relevans för min frågeställning och mina syften. Jag har 

till mesta del valt teorier från vetenskapliga artiklar men även relevanta böcker har 

använts som källa till teorier. Denna balans av källor anser jag öka trovärdigheten i min 

teoretiska grund i uppsatsen.  

 

En av de mest tongivande artiklarna som berör arbetsgivarvarumärket och skapandet av 

detta har jag haft som något av en mentor genom uppsatsarbetet. Ambler & Barrows 

(1996) artikel ”The Employer brand” är mångfaldigt citerad inom vetenskaplig litteratur 

i ämnet och det var i denna artikel begreppet arbetsgivarvarumärke myntades för första 

gången. Denna artikel har även väglett mig i det praktiska tillvägagångssättet, bland 

annat vid konstruktionen av intervjuguiden och vid tematisering av den insamlade datan 

har jag inspirerats av metodologin i denna enligt mig och många andra trovärdiga källa. 
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Dock kan påpekas att jag, för att inte bli allt för styrd av denna artikel, sökte bland 

många fler vetenskapliga artiklar för att finna relevanta teorier och synsätt. 

 

Ju mer jag läste om skapandet av arbetsgivarvarumärken utkristalliserades fyra stycken 

teoretiska beståndsdelar; Skapandet av företagsvarumärket, 

Arbetsgivarvarumärkeskapital, Medarbetarlöften och Arbetsgivarattraktivitet. Vid 

litteratursökning inom ämnet Arbetsgivarvarumärkeskapital märkte jag att det fanns i 

mitt tycke relativt få relevanta teorier i ämnet, istället var detta teoretiska begrepp till 

mångt och mycket kopplat till ursprungsbegreppet varumärkeskapital som jag ansåg var 

svårt att sammankoppla till ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv och således svårt att 

använda i min forskning. Detta ledde till att jag utformade en egen modell Den 

medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen baserat på Kellers Kundbaserade 

varumärkeskapitalmodell (2003, s.99). Jag kan naturligtvis vara kritisk mot 

autenticiteten i en egen modifierad teoretisk modell men jag anser att denna modell ger 

ett mervärde till studien och frågeställningen. 

 

De flesta av de teorier som jag använt är av nyare karaktär, detta för att bibehålla en 

aktualitet inom forskningsområdet. Synsätt och teorier inom marknadsföring förändras 

och utvecklas i snabb takt och jag anser att det är av intresse att ha med det senaste inom 

forskning kring arbetsgivarvarumärken för att fånga relevanta teorier. Några teorier är 

som tidigare nämnts så pass tongivande att de trots sin relativt höga ålder ansågs av mig 

vara viktiga att ha med som teoretisk grund. Med denna mix av både nyare och äldre 

teorier kan jag se att jag har fångat en nyanserad bild av forskning inom det berörda 

ämnet. Jag har upplevt att de valda teorierna har gett mig en djupare insikt angående 

arbetsgivarvarumärken och en god förförståelse inför datainsamling. 

 

2.9 Källkritik 
De vetenskapliga artiklarna som använts har valts ut av mig som författare på basis av 

uppskattad relevans, mängd citeringar och aktualitet. Att artiklarna är peer reviewed, 

med andra ord publicerade i vetenskapliga skrifter som är granskade av andra forskare, 

utgör basen för mitt accepterande av källan för mitt arbete. Alla artiklar jag valt är inte 

peer reviewed, de som inte är det har valts tack vare intressant information som 

bedömdes ge uppsatsen ett mervärde. Samtliga vetenskapliga artiklar som använts är 

inte nya men har valts på grund av deras uppenbara relevans inom området och att de 

citerats i flertalet aktuella artiklar. Ett exempel på en av dessa äldre artiklar med hög 

relevans för min studie är som tidigare nämnts ”The Employer Brand” av Ambler & 

Barrow (1996). Kritik kan utfärdas mot att en del av källorna är ett antal år gamla och 

således inte är av helt aktuell karaktär. Som tidigare diskuterats är skapandet av 

arbetsgivarvarumärken ett föränderligt ämne i en föränderlig social värld och äldre 

vetenskaplig data kan snabbt bli oanvändbar. Dock har jag använt mig av specifika äldre 

källor då jag upplevt att de tillför uppsatsen relevans. 

 

Jag har främst använt mig av förstahandskällor i arbetet, detta för att källan ska vara så 

reliabel som möjligt. Jag har även tittat noggrant på Metoddelen i mina använda 

forskningsartiklar, för att kontrollera artikelns originalitet och validitet i ämnet (Jesson 

et al., 2012, s.54).  

 

Den litteratur som använts för metodkapitlet och uppsatsens utgångspunkter är en 

blandning av både nyare karaktär och av något äldre ursprung. Mängden av källor för 

metodkapitlet ger uppsatsen en bred grund att stå på samtidigt som litteraturen håller en 
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aktuell relevans. Således kan en ensidig bild av metodkunskap undvikas, då flertalet 

källor har använts som stöd för denna del.   

 

Kritik kan riktas mot mitt urval av relevant vetenskaplig litteratur ur databaserna. 

Urvalet av artiklar är delvis baserade på min subjektiva värdering av relevans och 

validitet och är således inte helt ofärgad av mig som författare. Jag som författare har 

även tagit beslutet om vilka sökbegrepp- och ord som är lämpliga och har därför styrt 

urvalet på detta sätt. Att välja referentgranskade artiklar och aktuell litteratur är dock 

något som ökar objektiviteten i valet av lämplig information för uppsatsen. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogörs för de teorier som belyser skapandet av arbetsgivarvarumärken 

och de beståndsdelar som jag anser i enlighet med teorierna som jag funnit utgör 

grundstenarna i denna process. Kapitlet inleds med en modell skapad av författaren i 

syfte att illustrera samtliga delar som utgör grunden i skapandet av 

arbetsgivarvarumärket.  

 

 
 

Figur 1. Modell över beståndsdelarna i ett arbetsgivarvarumärke. Skapad av författaren 

2014. 

 

3.1 Arbetsgivarvarumärket 
Jag har utifrån litteraturgenomgången skapat mig en uppfattning om att begreppet 

arbetsgivarvarumärke utformas till främsta del av beståndsdelarna 

Företagsvarumärkesskapande, Arbetsgivarens varumärkeskapital, Medarbetarlöften och 

Arbetsgivarattraktivitet. Dessa samtliga delar formar företagets arbetsgivarvarumärke 

och är enligt mig viktiga kugghjul i processen att skapa ett arbetsgivarvarumärke. Detta 

illustreras i figur 1. Varje enskild beståndsdel med tillhörande teorier kommer att 

belysas närmare i fortsättningen av kapitlet. 

 

För att kunna svara på mitt syfte, att identifiera hur tjänsteföretag arbetar med skapandet 

av arbetsgivarvarumärket behöver jag klarlägga vad begreppet innebär. Storföretag som 

Coca-Cola, Siemens och Accenture är några i mängden av företag som aktivt arbetar 

med att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke (Moroko & Uncles, 2008, s.160). 

Medarbetarnas kompetenser och kunskap blir en alltmer viktig tillgång för företagen 

och strategier för att locka och behålla dessa talanger behöver utarbetas (Ibid, s.161-

162). Baserat på ovanstående att kompetenta medarbetare blir en större bristvara kan jag 

se att det är viktigt för tjänsteföretag att beakta detta vid utformningen av sina processer 

för skapandet av arbetsgivarvarumärken. Ambler & Barrow är de som först beskrev 

begreppet arbetsgivarvarumärke år 1996 (Maxwell & Knox, 2009, s.895; Alniacik, 

Arbetsgivar-
varumärket

Företags-
varumärke

Arbetsgivar-
varumärkes-

kapital

Medarbetar-
löften

Arbetsgivar-
attraktivitet
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2012, s.1337; Robertson & Khatibi, 2012, s.32). De definierade arbetsgivarvarumärket 

på följande vis: 

 

”the package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996, 

s.187) 

 

Inom detta ”paket” av fördelar som Ambler & Barrow ovan beskriver det, finns inte 

bara de självklara fördelarna såsom lön och status, utan författarna tar även upp 

psykologiska och funktionella fördelar som viktiga attribut till företagets 

arbetsgivarvarumärke. De rekommenderar att företaget ser på förhållandet mellan sig 

och medarbetarna ur ett långsiktigt perspektiv, då medarbetare trivs och stannar en 

längre tid på arbetsplatsen kommer även företagets kostnader för rekrytering att minska 

(1996, s.191-192).  

 

Traditionellt har handhavandet av medarbetare varit en uppgift för företagets 

personalavdelning och rekryteringsprocessen har sällan involverat 

marknadsföringsavdelningen (Maxwell & Knox, 2009, s.895-896). Företag och 

specifikt marknadsföringsavdelningar har länge haft målet att tillfredsställa kunder och 

genom detta skapa högsta möjliga vinst (Ambler & Barrow, 1996, s.185). Ambler & 

Barrow argumenterar för att i detta sammanhang byta ut begreppet ”kunder” till 

”anställda” med syftet att skapa en god relation mellan företaget och de anställda. Större 

fokus bör läggas på att anställda samt potentiella medarbetare utgör företagets samlade 

nätverk. Vidare kan arbetsgivarvarumärket positioneras som vilken produkt som helst 

och traditionell marknadsföring och forskning bör även kunna användas med vissa 

nödvändiga ändringar, som hjälp vid marknadsföringen av ett arbetsgivarvarumärke 

(Ibid, s.185-187). 

 

Det är dock en resursfråga att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke och något som jag kan 

tänka mig att ses som en ytterligare ekonomisk börda för flertalet ekonomiskt pressade 

företag. Ambler & Barrow (1996, s.200) visar i sin studie att resurser och tid är en 

begränsande faktor för att utveckla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och att den 

allmänna inställningen hos studiens respondenter var att dessa processer behövde 

byggas upp under en lång period.  

 

Moroko & Uncles (2008, s.161) menar dock att det finns skillnader i hur anställda eller 

potentiella sådana upplever företagets arbetsgivarvarumärke och hur konsumenter 

upplever produkt- eller företagsvarumärket. För de anställda är det viktigt att företaget 

och dess varumärke är framgångsrikt på ett längre perspektiv, för konsumenter spelar 

det inte lika stor roll. Detta är något som jag anser visar på att ett långsiktigt strategiskt 

arbete med företagets arbetsgivarvarumärke krävs för att bevisa till de potentiella 

medarbetarna och de redan anställda medarbetarna att det är ett varumärke värt att 

ansluta sig till och vara lojal mot.   

 

Moroko & Uncles (2008, s.169) förklarar vidare att ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke karaktäriseras av faktorerna attraktivitet och noggrannhet. I 

attraktivitetsfaktorn ingår att varumärket är känt, upplevs vara relevant och att 

varumärket skiljer sig från övriga konkurrenters varumärken. Karaktäristiskt för faktorn 

noggrannhet är enligt författarna det psykologiska kontraktet som fastställs mellan 

arbetsgivare och medarbetare; en uppsättning skyldigheter eller plikter som de har 
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gentemot varandra. Ett varumärke med dimensionen noggrannhet ger en exakt och 

verklighetstrogen bild av vilka skyldigheter som det psykologiska kontraktet innehåller. 

I figur 2 ses författarnas modell av karaktäristika för ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke. Som kan ses i figuren innebär ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke att det innehar de ovannämnda faktorerna och att det 

psykologiska kontraktet är uppfyllt till medarbetarens tillfredsställelse. 

 

 
 

Figur 2. Karaktäristika för ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke (Moroko & Uncles, 

2008, s.169) 

 

 

3.2 Skapandet av företagsvarumärket 

Företagets varumärke skapar en rad associationer hos konsumenter, både positiva och 

negativa. Det kan handla om företagets rykte eller kvalitetsnivån på deras produkter, 

moraliska värderingar eller avsaknaden av dessa, deras sociala ansvar ute i samhället et 

cetera. Utifrån litteraturen kan jag se en koppling mellan hur företagets varumärke och 

dess varumärke som arbetsgivare uppfattas bland konsumenter och potentiella 

medarbetare. Jag finner därför att företagets varumärke är nära besläktat med företagets 

arbetsgivarvarumärke och en viktig beståndsdel i skapandet av arbetsgivarvarumärket. 

 

Ett varumärke skall agera som en symbolisk markör för artefakter eller produkter 

(Schultz et al., 2005, s.12). Ett företagsvarumärke, med sitt särskilda symboliska värde, 

fungerar som en differentiering från andra företagsvarumärken, samtidigt som 

varumärket attraherar och vägleder sina intressenter. Varumärket ämnar också skapa en 

tillhörighetskänsla och förmedla attraktiva värderingar, något som gör att medarbetare 

vill bli sammankopplade till företaget. Det är denna grund som gör skapandet av ett 

företagsvarumärke framgångsrikt för ett företag; då den symbolik och de värderingar 

som varumärket uppvisar attraherar och behåller bland annat sina medarbetare aktiva 

vid företaget (Hatch & Schultz, 2003, s.1046). 

 

Några av de viktiga beståndsdelarna av ett företagsvarumärke är enligt Robertson & 

Khatibi företagets externa image, produkternas anseende och företagets rykte som 

arbetsgivare. En ytterligare viktig komponent är det sociala ansvar företaget tar i 

samhället (Robertson & Khatibi, 2012, s.33). Förutom att positionera sig effektivt på 

marknaden är det även viktigt att fokusera på den interna organisationen och dess 

identitet, kultur och struktur. Genom denna inre fokusering fås ett starkt 

företagsvarumärke som genomsyrar hela organisationen (Hatch & Schultz, 2003, 

s.1046). 

 

För att erhålla ett framgångsrikt företagsvarumärke behövs en sammankoppling av 
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företagets strategiska vision, organisationens kultur och image, illustrerad i figur 3 

(Hatch & Schultz, 2003, s.1047). För att den strategiska visionen skall få företaget att nå 

nya resultatrika nivåer, bör den inte enbart blicka framåt, utan även innefatta det 

genuina arvet som företaget sedan tidigare innehar. Således är det viktigt för varumärket 

att organisationens vision och kultur sammankopplas och att strategier för framtiden och 

organisationens arv i form av värderingar och uppfattningar stödjer varandra (Ibid, 

s.1047-1048). För att potentiella medarbetare ska uppfatta varumärket som autentiskt, 

bör företaget bygga sin vision på den organisationskultur och de värderingar som 

organisationens medlemmar innehar och därmed göra det möjligt att uppfatta löftet om 

företagsvarumärket som förenligt med det som företaget i verkligheten levererar. Hatch 

& Schultz påpekar att organisationens medlemmar är viktiga medskapare av ett starkt 

företagsvarumärke (ibid, s.1049). 

 

Ifall företagets image inte är förenligt med den rådande organisationskulturen kan 

förståelsen bland potentiella medarbetare för vad företaget är och står för försämras 

(Hatch & Schultz, 2003, s.1049). För att skapa ett starkt företagsvarumärke behöver det 

råda ett samspel och en dialog mellan ledningen, företagets externa intressenter och 

organisationens medlemmar.  De värderingar som byggt företaget och vilka är av vikt 

för intressenterna bör integreras i processen att skapa ett företagsvarumärke (ibid, 

s.1062).    

   

 

 

Figur 3. Vision, Culture och Image-modell (Hatch & Schultz, 2003, s.1047)  

 

Skapandet av företag- och arbetsgivarvarumärket påverkar till mångt och mycket 

liknande intressenter; aktieägare, konsumenter, anställda etc. och delar även samma 

teoretiska grund (Moroko & Uncles, 2008, s.161). Den potentiella medarbetaren kan 

med hjälp av företagets produkter och varumärket få en känsla och en förståelse för 

företagets arbetsgivarvarumärke. Ifall företagets vision för sitt eget varumärke 

korrelerar med de löften och fördelar som ges till de anställda stärks företagets 

arbetsgivarvarumärke (Ibid, 2008, s.167). Moroko & Uncles påpekar att många av de 

utmärkande karaktärsdragen för skapandet av företagsvarumärket är de samma för 

skapandet av arbetsgivarvarumärket. Att vara välkänd på marknaden, att ses som 

relevant och att differentiera sig från konkurrenterna är kännetecken för framgångsrika 

företags- och arbetsgivarvarumärken (Ibid, 2008, s.163-165). Liknande argumentation 

för Ambler & Barrow; några av de viktiga framgångsfaktorerna vid rekryteringen av 

personal är bland andra den allmänna uppfattningen om företagets prestation på 
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marknaden, företagets allmänna anseende och anseendet av dess produkter (1996, 

s.197). 

 

På liknande sätt kan ett varumärke som anses vara inaktuellt eller omodernt skada 

företagets arbetsgivarvarumärke, något som Moroko & Uncles anser kan förhindras 

genom att hela företagsorganisationens samlade varumärkesportfölj följer samma 

inriktning som dess arbetsgivarvarumärke (2008, s.168). Skapandet av 

arbetsgivarvarumärket bör som process planeras så att den integreras till fullo i 

organisationsstrukturen, och i och med detta placeras företagets arbetsgivarvarumärke i 

linje med företagets andra varumärken. Resultatet blir en förstärkning av företagets 

image som arbetsgivare (Robertson & Khatibi, 2012, s.43).  

 

3.3 Arbetsgivarens varumärkeskapital 

Keller (2003, s.67) beskriver att då ett varumärke väcker unika och positiva 

associationer hos en konsument har varumärket ett starkt varumärkeskapital. Exempel 

på detta är bland annat Volvo som skapat ett varumärke som associerar till säkerhet eller 

Mercedes-Benz som ger upphov till associationer av status och prestanda.  

 

Förgrunden till teorier kring arbetsgivarens varumärkeskapital är det kundbaserade 

varumärkeskapital-begreppet. Jag uppfattar en tydlig koppling i litteraturen mellan det 

traditionella produktvarumärket och arbetsgivarvarumärket. Collins & Stevens vidhåller 

att traditionell kundorienterad varumärkeskapitalforskning kan appliceras även på 

arbetsgivare och arbetsmarknaden (2002, s.1130).  

 

Keller (2003, s.99) har skapat en Kundbaserad varumärkeskapitalmodell (figur 4) som 

belyser de byggstenar som krävs för att skapa ett starkt varumärkeskapital. Den 

åtråvärda toppen av pyramiden kännetecknas av att företaget har erhållit en kund som är 

lojal till varumärket. Denna modell anser jag att kan relateras till företagets 

arbetsgivarvarumärkeskapital då det belyser de känslor och värderingar en kund har för 

företagets varumärke på liknande sätt som en potentiell medarbetare upplever känslor 

och innehar värderingar om företagets arbetsgivarvarumärke. Som tidigare nämnts kan 

kundorienterad varumärkeskapitalforskning även ses ur ett arbetsgivarperspektiv. Jag 

kommer att fortsätta här med en beskrivning av beståndsdelarna i den Kundbaserade 

varumärkeskapitalmodellen och sedan längre fram i kapitlet illustreras min egen 

modifierade version av ovannämnda modell som syftar till att belysa varumärkeskapital 

ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv.  
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Figur 4. Den Kundbaserade varumärkeskapitalmodellen (Keller, 2003, s.99) 

 

Den första byggstenen i Kellers Kundbaserade varumärkeskapitalmodell, Varumärkets 

utmärkande egenskaper (eng. Brand Salience), innebär att varumärket har utmärkande 

drag som gör att konsumenten känner igen det och kan särskilja det från andra 

varumärken. Hur väl produkten kan identifieras och hur hög nivå av 

varumärkesmedvetenhet som existerar hos konsumenterna inkluderas i detta begrepp 

(2003, s.76-81).  

 

Den andra byggstenen består av begreppen Varumärkets prestanda (eng. Brand 

Performance) och Varumärkets image (eng. Brand Imagery) och ämnar beskriva 

varumärkets betydelse för kunden. Varumärkets prestanda utgörs av produktens 

egenskaper och prestation; hur väl dessa korrelerar med konsumentens förväntningar på 

produkten ger upphov till differentiering på marknaden.  Varumärkets image är de mer 

abstrakta, icke-påtagliga delarna av varumärket, såsom historia, personlighet, 

värderingar etc. Även tjänstens eller varans yttre demografiska eller psykografiska 

attribut ingår i det som konsumenten uppfattar som varumärkets image (Keller, 2003, 

s.81-88).  

 

I den tredje byggstenen ingår Konsumentbedömning (eng. Consumer Judgements) och 

Konsumentkänslor (eng. Consumer Feelings). Den personliga bedömning som görs av 

varumärket på basen av alla de associationer konsumenten har angående produktens 

prestanda, image med mera utgör byggstenen Konsumentbedömning. 

Konsumentkänslor är de känslomässiga reaktioner ett varumärke väcker hos 

konsumenten, exempel på sådana känslor är bland andra värme, säkerhet, glädje och 

socialt godkännande (Keller, 2003, s.88-92).  

 

Den sista byggstenen, Varumärkets konsumentresonans (eng. Consumer Brand 

Resonance), innebär att konsumenten känner en psykologisk koppling till varumärket 

och även identifierar sig med varumärket. På denna nivå är kunden lojal till varumärket 

och känner även en samhörighet med andra som har eller använder sig av samma typ av 

produkt (Keller, 2003, s.92-93). Keller förespråkar att Varumärkets konsumentresonans 
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är det ultimata målet för företag och är även ett sätt att mäta framgången av sina 

marknadsföringsaktiviteter (ibid, s.100). 

 

Wilden et al. förespråkar att företag bör göra informationssökningen lättare för 

potentiella medarbetare som söker arbete hos företaget (2010, s.69). Denna information 

kan jag se att ökar Varumärkets utmärkande egenskaper hos den arbetssökande genom 

att denne känner igen företaget och får en högre vetskap om dess varumärke. Genom att 

känna till arbetsgivarvarumärket skapas även en unik association till företaget i enlighet 

med Kellers teori om varumärkeskapital (2003, s.67). Att ha kännedom om ett 

varumärke kan ge konsumenten ett ökat självförtroende vid val av olika produkter och 

även minska den uppfattade risken av ett inköp. Informationssökningen inför ett köp 

blir även mer förenklad med en större varumärkeskännedom (Wilden et al., 2010, s.58). 

På liknande sätt kan en process som ämnar stärka arbetsgivarvarumärket öka 

kännedomen om företagets arbetsgivarvarumärke och därmed förenkla 

informationssökningen och minska informationskostnader för potentiella medarbetare 

vid arbetssökandet (Wilden et al., 2010, s.59). 

 

Ambler & Barrow definierar arbetsgivarens varumärkeskapital på följande vis: 

 

”Employer Brand Equity is therefore the intangible asset in the minds of existing and 

potential employees that has been built up by good marketing and HR practices.” 

(Ambler & Barrow, 1996, s.188) 

 

Ett arbetsgivarvarumärke har således ett immateriellt värde, ett varumärkeskapital, som 

skapas genom marknadsföring. Detta kapital behöver särskiljas från varumärket i sig 

enligt Ambler & Barrow. Detta för att varumärket har ett kapital med ett specifikt 

egenvärde (1996, s.188). Detta egenvärde kan enligt mig relateras till begreppet 

Varumärkets konsumentresonans, det vill säga att varumärket innehar ett egenvärde som 

knyter an psykologiskt till medarbetaren eller konsumenten genom att frammana 

känslor och värderingar om varumärket som antingen är positiva eller negativa. Utifrån 

hur den potentiella medarbetaren uppfattar företagets varumärkeskapital och upplever 

anknytningen till varumärket så gör denne ett beslut om att köpa företagets vara eller 

ansöka om en tjänst. 

 

Jag har som jag tidigare nämnde modifierat Kellers Kundbaserade 

varumärkeskapitalmodell och skapat en Medarbetarbaserad varumärkeskapitalmodell 

som belyser hur den potentiella och den redan anställda medarbetaren uppfattar 

arbetsgivarvarumärket. I enlighet med Wilden et al. (2010, s.69) anser jag att förenkla 

informationssökningen för potentiella medarbetare kan höja medvetenheten om 

företagets arbetsgivarvarumärke och särskilja det från konkurrenternas 

arbetsgivarvarumärken. Detta ökar Arbetsgivarvarumärkets utmärkande egenskaper 

och gör arbetsgivaren känd för den potentiella medarbetaren. Arbetsgivarvarumärkets 

prestanda och image hänvisar till den uppfattning den potentiella medarbetaren har om 

arbetsgivarvarumärket; ifall varumärket uppfattas som framgångsrikt och vilken typ av 

personlighet eller vilka värderingar det utstrålar. Medarbetarbedömning och 

Medarbetarkänslor relaterar till den anställdes associationer till företagets 

arbetsgivarvarumärke, väcker det positiva eller negativa känslor och vilka associationer 

kopplat till arbetsgivarvarumärkets prestationsförmåga som uppkommer hos den 

anställda. Genom effektfull och framgångsrik marknadsföring och personalvårdsarbete 

kan företaget slutligen nå det ultimata målet enligt Keller (2003, s.100): toppen av den 
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Medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen där medarbetaren känner en 

psykologisk koppling till varumärket och följaktligen är varumärket troget, benämnd i 

denna modell som Arbetsgivarvarumärkets medarbetarresonans.  

 

 

  
Figur 5. Den Medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen, en modifierad version av 

den Kundbaserade varumärkeskapitalmodellen (Keller, 2003, s.99). Skapad av 

författaren 2014. 

 

3.4 Medarbetarlöften 

För att attrahera de medarbetare som ett företag är intresserad av krävs en utarbetad 

arbetsgivarvarumärkesstrategi och med detta ett löfte om de fördelar en person får vid 

anställning, så kallade medarbetarlöften. Företagets varumärke och de erbjudanden om 

arbete det kan erbjuda bör skräddarsys för att locka potentiella medarbetare (Chambers 

et al., 1998, s.50). Vidare menar Chambers et al. (ibid) att lönen bör vara 

konkurrenskraftig för att attrahera duktiga medarbetare. Å andra sidan påpekar 

Robertson & Khatibi (2012, s.42) att ett starkt arbetsgivarvarumärke inte behöver 

betyda att ett företag har en väl utarbetad plan för sina medarbetarlöften, deras studie 

visar inga signifikanta skillnader i styrkan av arbetsgivarvarumärket mellan företag med 

delvis utvecklade arbetsgivarvarumärkesstrategier och företag utan sådana strategier. 

Robertson & Khatibi förklarar att en orsak kan vara att en sådan strategi behöver 

utvecklas över tid för att bli effektiv (ibid).  

 

Medarbetarlöften bör skapas med företagets varumärke samt organisationens och dess 

produkters identitet i åtanke. Robertson & Khatibi poängterar att produktidentiteten är 

en särdeles viktig faktor, något som kan attrahera medarbetare på egen hand utan någon 

specifik arbetsgivarvarumärkesstrategi (2012, s.42-43). Detta kan ses i enlighet med 

teorin om företagsvarumärket och hur produkternas anseende bland konsumenterna 

påverkar varumärket; företagets image och dess produkter har en viktig roll även i 

skapandet av företagets arbetsgivarvarumärke. Produktportföljen behöver således 
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utvecklas i samspel med samtliga av företagets varumärken. 

 

Vad utgör då medarbetarlöften på ett praktiskt plan? Dessa ”fördelar” en potentiell 

medarbetare kan få vid anställning vid ett specifikt företag kan utgöras av bland annat 

en konkurrenskraftig lön, flexibelt schema, karriärmöjligheter etcetera. För att skapa ett 

erbjudande som är lockande för potentiella medarbetare behöver företaget således känna 

till medarbetarens behov och begär. Inom traditionell marknadsföring utförs 

segmentering av marknaden för att få en bild av hur produkterbjudandet skall utformas 

på bästa sätt för locka till sig konsumenten och Moroko & Uncles (2009, s.193-194) 

beskriver vidare att segmentering av arbetsmarknaden är ett sätt att få veta vad den 

potentiella medarbetaren vill ha. Moroko & Uncles förklarar att denna strategi är 

fördelaktig för företaget, genom att veta vad ”kunden” vill ha kan resurser användas mer 

effektivt för att skapa rätt medarbetarlöften. Fördelar såsom flexibla arbetstimmar, 

friskvård och mentorskap är exempel på medarbetarlöften som samtliga uppbär en 

kostnad för företaget. Dessa olika fördelar behöver hitta sin rätta målgrupp för att 

strategin ska vara kostnadseffektiv och lyckad både för företaget och den potentiella 

arbetstagaren (ibid). 

 

En potentiell medarbetare med familj eller en nyutexaminerad ung individ utan familj 

kan ha mycket olika prioriteringar och värderingar angående anställning och arbetsplats. 

Chambers et al. (1998, s.57) menar att de flesta företag inte känner till vad de vill ha för 

attribut hos sina potentiella medarbetare. Moroko & Uncles (2009, s.191) belyser att 

företag som känner till de potentiella medarbetarnas livsfas eller karriäranspråk kan 

utforma mer intresseväckande medarbetarlöften. I figur 6 ses en segmentering av både 

observerbara faktorer såsom ålder, livsfas och anställningstyp samt icke-observerbara 

faktorer såsom önskade karriärmöjligheter och inställning till karriären (ibid). Att inte 

begränsa segmenteringen till observerbara faktorer ger en noggrannare analys av vad 

som är intressant för just det segmentet av arbetskraft (ibid, s.192). Huruvida en sådan 

noggrann segmentering är lämplig strategi för alla företag ur ett ekonomiskt- och 

resursmässigt perspektiv kan jag ifrågasätta, dock poängterar Chambers et al. (1998, 

s.57) att skapa framgångsrika medarbetarlöften är en stor utmaning men något som kan 

ge företag en anmärkningsvärd fördel vid attraherandet av talangfull arbetskraft. 

 

Ur ett etiskt perspektiv kan det vara problematiskt att segmentera utifrån till exempel 

ålder. Denna segmentering kan föra tankarna till åldersdiskriminering, där endast 

individer i en viss ålder är intressanta för företaget. Moroko & Uncles (2009, s.194) 

betonar att det inte är lagligt att segmentera anställda utifrån kön, ålder, etnicitet med 

mera och att det även är komplicerat att hitta igen både observerbar och icke-

observerbar data. Däremot anser Moroko & Uncles (ibid) att ett integrerat tänkande i 

skapandet av arbetsgivarvarumärket och segmentering av arbetsmarknaden ger både 

företaget och den potentiella medarbetaren större chans att få sina behov tillfredsställda. 

Chambers et al. (1998, s.53) förespråkar att företag analyserar sina nuvarande 

talangfulla medarbetare och deras bakgrund och erfarenhet, för att bättre veta vilket 

slags segment företaget skall leta efter. Detta kan jag se att skulle leda till en mer 

mångbottnad segmentering av arbetsmarknaden än att analysera allmänna data utifrån 

exempelvis ålder, kön eller etnicitet. 

 

 

 



21 

 

 
 

Figur 6. Segmentering av potentiella medarbetare utifrån ett arbetsgivarvarumärkes-

perspektiv (Moroko & Uncles, 2009, s.191) 

 

 

3.5 Arbetsgivarattraktivitet 

Vad är det som gör en arbetsgivare mer attraktiv än en annan på arbetsmarknaden? 

Populära arbetsgivare såsom IKEA och Google utlovar sällan den högsta lönen på 

marknaden, det är till synes något annat som potentiella medarbetare finner intressant. 

Berthon et al. (2005, s.156) definierar arbetsgivarattraktivitet på följande sätt: 

 

”the envisioned benefits that a potential employee sees in working for a specific 

organisation”  

 

Ovanstående begreppsdefinition för tankarna till medarbetarlöften, nämligen de fördelar 

som ett företag erbjuder den potentiella medarbetaren vid en anställning. 

Arbetsgivarattraktivitet är däremot de föreställda eller förväntade fördelarna som en 

anställd kan få och syftar mera till en uppfattning eller föreställning om vad 

arbetsgivarvarumärket står för än en uppsättning fördelar som används av företaget i en 

rekryteringsprocess. 

 

Alniacik & Alniacik (212, s.1342) fann att det sociala värdet var det som 

respondenterna i deras studie värderade allra högst hos en potentiell arbetsgivare. Det 

sociala värdet utgörs av attribut såsom möjligheter till karriäravancemang, positiva 

känslor, anställningsstabilitet, känsla av behörighet och erkännande et cetera (Ibid, 

s.1339). Något som respondenterna inte värderade lika högt hos sin potentiella 

arbetsgivare var det marknadsmässiga värdet, som till exempel produkternas kvalitet 
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eller innovativitet (Ibid, 1339-1342). Detta motstrider något Robertson & Khatibis 

(2012, s.42-43) analys ifråga om produktidentiten som framgångsfaktor i skapandet av 

arbetsgivarvarumärket. Här kan jag spekulera att det är företagets totala produktportfölj 

och dess image som är medskapare till varumärket, inte de enskilda kvaliteterna hos 

produkterna i lika hög grad. 

 

Även Schlager et al. (2011, s.505) rekommenderar att det sociala värdet får ett ökat 

fokus som attraherande attribut hos arbetsgivare. Den sociala bilden av företaget lockar 

medarbetare mer än företagets produkter i sig och därför bör strategier för att öka 

företagets samhälleliga och sociala ansvar prioriteras.  

 

En tillgiven och pålitlig arbetsgivare attraherar medarbetare i större grad (Rampl & 

Kenning, 2012, s.229). Att utarbeta en egen varumärkespersonlighet som upplevs äkta 

och genuin är enligt Rampl & Kenning ett sätt att lyckas i sitt skapande av 

arbetsgivarvarumärket (Ibid). Varumärkesattributet arbetsgivarvarumärkesförtroende 

(eng. employer brand trust) innebär en känsla av förtroende som den potentiella 

medarbetaren har för varumärket. Arbetsgivarvarumärkespåverkan (eng. employer 

brand affect) innebär den positiva responsen som varumärket väcker hos den potentiella 

medarbetaren. Bägge varumärkesattributen är associerade till ovannämnda genuina 

varumärkespersonlighet (Ibid, s.222-229). Genom att arbetsgivaren visar tecken på 

tillgivenhet mot sina anställda genom personlig och känslomässig interaktion ökar 

arbetsgivarvarumärkespåverkan, något som i sin tur ökar arbetsgivarattraktiviteten (Ibid, 

s.229). I Rampl & Kennings studie identifieras att arbetsgivarvarumärkespåverkan har 

en signifikant större inverkan på företagets arbetsgivarattraktivitet än attributet 

arbetsgivarvarumärkesförtroende och därmed bör varumärkespersonligheten byggas på 

attribut såsom tillgivenhet och personlighet i allt större grad (Ibid).  

 

Utifrån detta kan jag se att ett arbetsgivarvarumärke som både förmedlar ett högt socialt 

värde och en känsla av att arbetsgivaren bryr sig om sin personal är viktiga attribut i 

skapandet av arbetsgivarattraktivitet. Att sammanföra ett högt socialt värde och 

arbetsgivarvarumärkespåverkan till ett arbetsgivarvarumärke torde således ge 

gynnsamma resultat vid jakten på potentiella medarbetare.   
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4. Praktisk metod 

 
4.1 Val av praktisk metod 

Med min kvalitativa forskningsmetod som grund väljer jag att utföra djupintervjuer för 

att få en inblick i respondenternas verklighet. Min studie har en tvärsnittsdesign, jag 

kommer att intervjua varje respondent vid ett enskilt tillfälle och därmed får jag en 

information som är aktuell för just den specifika tidpunkten. Jag får således en 

beskrivning av den sociala verklighet som är relevant vid intervjutillfället. Ifall jag hade 

velat följa respondenterna under en längre tidsperiod för att samla in data om 

förändringar hade en longitudinell forskning varit av intresse (Ruane, 2006, s.116-117). 

Tvärsnittsdesign är enligt Bryman en vanligt förekommande typ av forskningsdesign då 

kvalitativa forskningsstrategier används, såsom intervjuer (2011, s.84). 

 

Esaiasson et al. förklarar att intervjuer är ett bra sätt att få oväntade svar i sin studie och 

möjligheten finns att ställa följdfrågor (2012, s.251). Hade jag använt mig av en 

enkätundersökning hade uppföljning av svar inte varit möjlig och i och med att jag vill 

tolka och studera respondenternas sociala verklighet ter sig en standardiserad enkät som 

ett sämre val. Med en djupintervju kan jag få en mångbottnad bild av respondenternas 

uppfattning om ämnet som ska studeras. Esaiasson et al. diskuterar vidare att en intervju 

ger ett större samspel mellan intervjuare och respondent (ibid). Detta är i samklang med 

min hermeneutiska vetenskapssyn där jag vill engagera mig i respondenten och dennes 

sociala värld, inte distansera mig i intervjuprocessen (May, 2013, s.25). 

 

4.2 Val av intervjuform 

Jag har valt en semi-strukturerad intervjuform och anledningarna är flera. Dels är det 

lättare för respondenterna att utforma svaren utifrån egna uttryck och dels ger det mig 

som intervjuare en större frihet att följa upp svaren med frågor som ger en djupare insikt 

i hur respondenterna upplever och skapar sin egen sociala värld (May, 2013, s.162-163). 

För att stärka validiteten av data hade däremot en strukturerad intervju varit lämplig. 

May argumenterar för att det strukturerade intervjusättet är oberoende av sammanhanget 

det sker i och därför förstärks validiteten (ibid). Den strukturerade intervjun består av ett 

frågeformulär där varje respondent ska svara på liknande vis på samma fråga, för att 

skapa det ovannämnda oberoendet av kontexten (ibid, s.160).  

 

Den ostrukturerade intervjuformen är däremot av en friare karaktär och ger 

respondenten möjligheten att utgå från sina egna idéer i ämnet. Detta ger en ökad 

förståelse för respondentens egna referensram och perspektiv (ibid, s.164). För min egen 

del var en ostrukturerad intervju inte aktuell med tanke på respondenternas arbete inom 

olika branscher och sektorer och detta hade således skapat ett alltför spretigt material, 

vilket hade gett mig svårigheter vid sammanställning och analys. 

 

4.3 Urval 

Som urvalsmetod har använts ett målinriktat urval, som är ett icke-sannolikhetsurval. 

Denna metod har jag valt utifrån min frågeställning och det faktum att jag vill studera 

en specifik grupp av individer som kan ge mig djupare insikt i skapandet av 

arbetsgivarvarumärket. Bryman (2011, s.434) beskriver att med detta urval väljer 

forskaren de intervjupersoner som är relevanta för studiens frågeställning. Enligt 

Bryman är det brukligt att välja urval på flera nivåer (ibid, s.350). Jag utförde urvalet på 

två nivåer; ett urval av tjänsteföretag samt ett urval av intervjupersoner i dessa företag. 
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Tjänsteföretagen valdes ut på basis av relevans för studiens syfte samt för att erhålla 

resultat som går att jämföra utan större svårighet. Dock ansågs en viss olikhet i bransch 

och sektorer vara av intresse för att få en önskad bredd i resultaten och därför valdes tre 

privata tjänsteföretag och två icke-privata företag ut. Ett av de privata företagen som 

kontaktades valde att inte medverka i studien, något som diskuteras i avsnittet 4.4 

Access & Bortfall. Även typ av bransch varierade mellan de utvalda tjänsteföretagen i 

syfte att öka mångfalden i resultatet. De olika branscherna utbildning, landsting, 

telekommunikation och textil gav studien en önskad bredd av information i det 

studerade ämnet. För ytterligare intressanta infallsvinklar har dessa företag skild 

geografisk placering i landet; två företag i Norrland och två företag i Öresundsregionen. 

Detta ökar enligt mig heterogeniteten i resultaten. I tabell 1 ses en lista över 

respondenter samt företag i studien. 

 

Vid urvalet av intervjupersoner valde jag ut de personer som jag ansåg kunde bistå med 

relevanta och intressanta uppfattningar angående min frågeställning. De utvalda 

personerna har samtliga ett ledningsansvar i sina respektive företag samt medverkar i 

rekryteringsprocesser. I relation till min frågeställning ansåg jag att dessa personer 

skulle kunna ge mig en god insikt i hur tjänsteföretag arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke. Esaiasson et al. rekommenderar att för intervjuaren främmande 

personer ska väljas ut som respondenter, detta för att det går att ha en vetenskaplig 

distans till obekanta på ett mer godtyckligt sätt än med vänner och bekanta. Risken är 

även att frågor och svar inte blir lika detaljerade mellan två bekanta som mellan två 

främlingar (Esaiasson et al., 2012, s.259). Detta till trots valde jag tre bekanta som 

respondenter och ansåg att detta skulle ge ett mervärde till studien. De bekanta 

personerna visste jag sedan tidigare att var erfarna i sitt yrke och anade att de hade 

mycket intressanta åsikter i ämnet. Risken för att få icke-detaljerade svar ansåg jag var 

försumlig. 

 

 

Respondenter Typ av 

företag/organisation 

Befattning Datum 

för 

inter-

vju 

Intervju 

längd 

(min) 

Respondent 1 Utbildningsorganisation Institutionschef 14/05/ 

02 

48,26 

Respondent 2 Landstingsorganisation Verksamhetschef 14/05/ 

02 

21,12 

Respondent 3 Landstingsorganisation HR-chef 14/05/ 

05 

36,26 

Respondent 4 Telekommunikationsföre

-tag (privat företag) 

Chef med 

rekryterings-

ansvar 

14/05/ 

12 

22,49 

Respondent 5 Textilföretag (privat 

företag) 

Designchef 14/05/ 

12 

25,34 

Respondent 6 Utbildningsorganisation Personalchef 14/05/ 

15 

26,02 

 

Tabell 1. Respondenter samt företag/organisationer som ingick i studien. 
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4.4 Access & Bortfall 

Baserat på mitt urval kontaktades sju stycken personer med ovannämnda positioner och 

befattningar i sitt yrke. Samtliga personer kontaktades initialt per telefon, fem stycken 

respondenter gick att nå på detta kontaktsätt. Två stycken personer kontaktades sedan 

via email då de inte gick att få tag på via telefon. Vid kontakt via telefon informerades 

personen kort om intervjun, möjlighet till anonymitet samt en fråga om villighet att 

medverka ställdes. Till två personer skickades ett email med kort information om 

studien samt en fråga om villighet att medverka. Vid båda kontaktsätten diskuterades 

om lämplighet när och var intervjun skulle ske. 

 

Jag valde att erbjuda de kontaktade personerna anonymitet i studien, detta för att 

undvika möjliga bortfall. Esaiasson et al påpekar att ge anonymitet till respondenterna i 

en studie bör övervägas noggrant, då trovärdigheten i vissa fall kan minska om inte 

källan uppges (2012, s.257). I detta fall ansåg jag att det inte fanns risk för att 

trovärdigheten skulle minska och jag upplevde att genom att utlova anonymitet i denna 

studie och specifika frågeställning kunde det ge upphov till mer sanningsenliga och 

uttömmande svar av mina respondenter. Detta i sin tur skulle öka trovärdigheten. 

 

Av de sju respondenterna som kontaktades valde en person att avböja medverkan i 

studien. Denna person hade kontaktats via email och uppgav brist på tid som en orsak 

till avböjande. Möjligtvis är det lättare att tacka nej till en intervju via email och jag ser 

att detta kontaktsätt kan bidra till ett större bortfall.  

 

Efter mina utförda intervjuer med de sex utvalda personerna ansåg jag att jag hade 

uppnått teoretisk mättnad, det vill säga ett tillstånd där fler intervjuer inte hade tillfört 

min studie någon mer betydande information (Esaiasson et al., 2012, s.261). Jag 

upplevde att efter 5-6 intervjuer uppkom inte några nämnvärda nya empiriska resultat, 

utan informationen jag erhöll vid intervjuerna hade liknande karaktär och innehåll. Vid 

detta skede ansåg jag att den teoretiska mättnaden var uppnådd och att det var lämpligt 

att inleda en bearbetning av mina resultat.    

 

4.5 Intervjuguide och datainsamling 

Tre av intervjuerna skedde via telefon då respondenterna befann sig i en annan stad än 

jag. De tre andra intervjuerna skedde ansikte-mot-ansikte, två av dem i respondenternas 

egna kontor och den tredje på en lunchrestaurang. Varje intervju spelades in för att jag 

skulle kunna vara fullt närvarande i samtalet utan av behöva sätta fokus på att skriva ner 

samtliga svar. Inspelningen bidrog även till att data kunde i ett senare skede 

transkriberas och analyseras på ett precist sätt. Intervjuernas längd varierade mellan 20-

50 minuter, majoriteten av intervjulängden låg mellan 20-30 minuter.  

 

En intervjuguide sammanställdes (Bilaga 1) där jag utgick från följande teman i nära 

koppling till min teoretiska referensram i ämnet: Svårigheter att rekrytera, Arbetet 

med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, Hinder för att skapa ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke, Medarbetarlöften, Attribut för ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke och Segmentering av arbetsmarknaden. Vid intervju av 

respondenterna som var anställda vid en utbildningsorganisation eller som i sin 

organisation hade koppling till utbildning kompletterades intervjuguiden med frågor 

angående söktryck till utbildningarna, ranking av utbildningarna och utbildningarnas 

anseende och image (Bilaga 2). Dessa frågor anser jag var befogade då utbildningarna i 

sig kan ses som organisationens produkter och således kunde jag ana att dessa har en 
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påverkan på arbetsgivarvarumärket och hur detta uppfattas hos potentiella medarbetare. 

De kompletterande frågorna ansåg jag att hade relevans för min studie.  

 

Efter ett antal intervjuer märkte jag att jag behövde gå tillbaka till litteraturen för att 

bredda teorigrunden i enlighet med den abduktiva ansatsen som jag använder i studien. 

Jag skapade bland annat en modell i detta skede, den Medarbetarbaserade 

varumärkeskapitalmodellen, som jag modifierade från Kellers Kundbaserade 

varumärkeskapitalmodell (2003, s.99). För att förfina och pröva min modell utformade 

jag frågor utifrån varumärkesbegrepp som berörde de olika beståndsdelarna i modellen, 

till exempel lojalitet, tillgivenhet, ökad kännedom, prestationsförmåga och så 

vidare. Genom detta kunde jag skapa en djupare förståelse för tendenser mellan den nya 

teorin och mina empiriska resultat. De tre sista intervjuerna innehöll frågorna nr. 14, 15 

och 16 (Bilaga 1) för att pröva min modell och pröva teorin om socialt värde och 

arbetsgivarvarumärkespåverkan.  

 

Esaiasson et al. (2012, s.264) påpekar att både form och innehåll bör beaktas vid 

utformningen av en intervjuguide. Formen ska vara dynamisk och leda till ett aktivt 

samtal. Esaiasson et al. beskriver vidare att frågorna inte ska innehålla akademisk 

jargong och således vara lätta att förstå (ibid). Med tanke på att utlämna onödig 

akademisk jargong valde jag att inte nämna de engelska begreppen för 

arbetsgivarvarumärke och skapandet av arbetsgivarvarumärket vare sig i den initiala 

kontakten eller i intervjuskedet. Dessa akademiska begrepp anser jag att hade försvårat 

förståelsen av mina frågor, speciellt för de respondenter som inte arbetade i den 

akademiska världen. I likhet med Ambler & Barrow (1996, s.195) som i sin studie av 

arbetsgivarvarumärkeskonceptet valde att inte nämna de akademiska begreppen för 

arbetsgivarvarumärke och skapandet av arbetsgivarvarumärket i intervjuerna för att 

identifiera vilka begrepp som istället används inom företagen, uteslöt jag dessa begrepp 

dels på basen av att underlätta förståelsen och för att eventuellt urskilja andra begrepp 

som används för dessa processer i de studerade företagen. 

 

Primärt använde jag mig av tematiska frågor i intervjuguiden. Jag lämnade även rum för 

att med större frihet kunna ställa mer fördjupande typer av frågor om någon oväntad 

information av essentiell karaktär dök upp under intervjun gång. De tematiska frågorna 

ska vara av öppen karaktär och ha som syfte att ge respondenten möjligheten att 

utveckla vad som är viktigt angående frågeställningen och ämnet i intervjun (Esaiasson, 

2012, s.265). Jag inledde ofta mina frågor med ”Hur arbetar ni med…?” eller ”Hur tar 

man med anställda i processen…?” för att skapa en öppen ingång för respondenten av 

svara på frågan. Uppföljningsfrågor kan ge resultatet ett ökat innehåll (ibid) och jag 

använde sådana frågor vid lämpliga tillfällen då jag ansåg att det var nödvändigt för att 

få mera volym i svaret. 

 

Efter intervjuerna var utförda transkriberades materialet. Innan transkribering gjordes 

läste jag igenom samtliga intervjuer, för att skapa mig en god bild av den insamlade 

datan. Vissa delar av intervjumaterialet valde jag bort att transkribera då jag ansåg att 

det inte hade en relevans för min specifika frågeställning. Dessa delar var dock av 

kortare längd och jag transkriberade resten av intervjumaterialet noggrant för att få en 

precis och exakt datasammanställning.   
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4.6 Självkritik mot intervjuguide och tillvägagångssätt vid datainsamling 

En punkt för självkritik är min användning av kompletteringsfrågor (Bilaga 2) som 

enbart ställdes till de tre respondenter med koppling till utbildning i sin verksamhet.  

Risken finns att intervjumaterialet bli obalanserat och svårt att sammanställa. Dock 

anser jag att detta var nödvändigt för att erhålla den heterogenitet i svaren som var 

uppenbar mellan de olika tjänsteföretagen. Jag anser vidare att de möjliga sambanden 

mellan dessa företag i blandade branscher och sektorer var av intresse för studiens syfte. 

En annan sjävkritisk punkt kan riktas mot att jag, trots goda intentioner att mestadels 

ställa frågor av öppen karaktär, emellanåt ställde på frågor av en mera sluten natur. 

Dessa svar anser jag att inte ger studiens resultat någon större nytta eftersom jag med 

min hermeneutiska kunskapssyn vill fånga respondenternas tolkning av sin egen 

verklighet på ett djupt och mångfacetterat plan. Detta misstag anser jag att skedde på 

grund av att jag som intervjuare är ovan med den kvalitativa intervjusituationen och 

gjorde några så kallade ”nybörjarmisstag” i de inledande intervjuerna. 

 

Min inledande kontakt med en av respondenterna ger även utrymme för självkritik. Vid 

första kontakten via telefon gav jag kort information om vad studien skulle handla om 

och detta upplevdes av respondenten i ett senare skede vara av missvisande karaktär. Jag 

kan tänka mig att den information jag gav ledde till oklarhet vid själva intervjutillfället 

och att respondenten inte hade möjlighet att förbereda sig på den aktuella 

frågeställningen innan intervjun. Skälet till att informationen blev missvisande per 

telefon härleder jag till att detta var min första kontakt med någon av respondenterna 

och att jag i detta skede hade en torftig förförståelse i det studerade ämnet och att det 

därför blev en information som vinklade studien i ett annat perspektiv än jag hade för 

avsikt att göra. Detta kan även ha resulterat i en skevhet av resultaten då respondenten 

hade förberett sig på att svara på en annan typ av frågor. 

 

Det finns metodologiska implikationerna för att använda sig av till exempel 

telefonintervjuer som jag har gjort. Enligt Bryman (2011, s.209-210) finns det en risk att 

jag som intervjuare inte kan se hur respondenten reagerar på min frågor. En respondent 

kan fysiskt visa upp tecken på osäkerhet eller tvekan utan att intervjuaren kan registrera 

detta och ställa uppföljningsfrågor. Jag känner dock att telefonintervjuerna gav mycket 

relevant information och att en dynamik skapades mellan mig och respondenterna som 

gav ett intressant och levande samtal, metodiken till trots. 

 

Även användningen av bandspelare kan ha implikationer för resultaten. Respondenter 

kan känna sig hämmade av inspelningsutrustning och detta kan ge upphov till skevhet i 

resultaten (Ryen, 2004, s.56-57). Ifall jag hade upplevt en respondent som var uppenbart 

besvärad av att banda in samtalet hade jag påpekat att intervjun kan göras utan sådan 

utrustning. I mina intervjuer var det ingen som motsatte sig att intervjun bandades in. 

 

En av intervjuerna skedde på en lunchrestaurang och miljön kan tänkas ha implikationer 

för resultatet. Restaurangen var brusig och välbesökt och det fanns en risk för att 

respondenten blev påverkad av denna miljö och begränsade sina svar eller hindrades i 

sin berättelse av olika fenomen.   

 

4.7 Analysmetod för bearbetning av data 
För att analysera min insamlade data har jag kodat de transkriberade texterna till mindre 

beståndsdelar och sedan kategoriserat dessa utifrån tre teman som anknyter till studiens 

syfte. Vid tematisering inspirerades jag av de tongivande forskarna Ambler & Barrow 
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inom ämnet arbetsgivarvarumärkesskapande, och hur de tematiserade resultaten i sin 

artikel ”The Employer Brand” (1996, s.195-196). Med inspiration från deras 

tematisering och mina egna resultat utvecklade jag mina tre teman; Medvetenhet om 

skapandet av arbetsgivarvarumärkesprocesser, Arbetet med att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke och Hinder för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

 

I kodningsprocessen sammanknyts olika textdelar som har relevans i den senare 

analysen (Boolsen, 2007, s.91). Jag har utgått från Boolsens (2007, s.91-92) 

rekommendationer för analys där hon bland annat föreskriver att analysfasen ska 

innehålla ett letande efter mönster i den kodade texten, att använda inlevelseförmåga för 

att se olika samband, göra jämförelser och hitta liknande drag med mera.  

 

Jag har utgått från analysmetoden grundad teori och använt mig av en egen tolkning av 

denna metod som utgångspunkt för min analys. Corbin & Strauss (2008, s.66) beskriver 

att kodning, ett tillvägagångssätt vid grundad teori, är att utveckla den ursprungliga 

datan till en nivå där en förståelse kan ske. Den grundade teorin är den vanligaste vid 

kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011, s.513). Metoden kombinerar en induktiv och 

deduktiv strategi, där teorigenerering skapas genom ett växlande av empiri och teori i 

analysprocessen (Boolsen, 2007, s.126). Detta är således i enlighet med min abduktiva 

ansats där jag förflyttar mig mellan data och teori successivt.  

 

4.8 Etiska överväganden   

Jag kommer här att diskutera de etiska överväganden jag gjort i studien utifrån de etiska 

principer som råder inom den svenska forskningen (Bryman, 2013, s.137). Jag kommer 

även att belysa de eventuella brister i mina tillvägagångssätt som jag kan se i relation till 

de enskilda etiska kraven.  

 

Informationskravet följdes genom att respondenterna informerades om intervjun och 

dess syfte både på förhand och vid själva intervjutillfället. Respondenterna fick även 

veta vad studien går ut på och vilka moment som ingår i den. Här kan jag identifiera en 

uppenbar brist i informationskravet vid en särskild kontakt med en respondent som inte 

fick en tillräckligt noggrann förklaring av intervjuns syfte.   

 

Samtyckeskravet respekterades genom att respondenterna fick välja om de ville ställa 

upp i intervjun eller inte, således skedde det på en frivillig basis. Respondenterna fick 

även tillgång till studiens resultat på begäran och en möjlighet att redigera eller ta bort 

sin egen insats i studien. Ingen av respondenterna motsatte sig att bli inspelade under 

intervjun. Utifrån detta kan graden av samtycke ifrågasättas, jag ställde inte en 

uttrycklig fråga om det är ok att intervjun spelades in. Dock visade jag tydligt upp 

bandspelaren och vid vilken tidpunkt jag satte igång och stoppade denna. I detta fall 

anser jag att samtyckesprincipen håller eftersom respondenterna hade möjlighet att neka 

till inspelning.  

 

Konfidentialitetskravet följdes med hjälp av en noggrann och konfidentiell hantering 

och bearbetning av de uppgifter som rörde respondenterna. Respondenternas namn, 

företag och ort förekom inte i studien för att behålla anonymitetskravet. Efter att ha läst 

resultaten ansåg en respondent att anonymitetsprincipen inte efterlevdes och uppsatsen 

redigerades för att återställa anonymiteten av respondenten. En av intervjuerna hölls i en 

välbesökt restaurang och jag kan se att detta kan orsaka en brist i anonymitetskravet då 

andra personer i omgivningen kunde ha lyssnat in på samtalet. Respondenten i fråga 
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upplevde inte detta som ett problem men jag kan tänka mig att det hade viss påverkan 

på resultatet. 

 

Nyttjandekravet respekteras genom att samtliga uppgifter som samlas in vid 

intervjutillfällena endast används för forskningsändamålet. 

 

Falska förspeglingar undveks genom att respondenterna inte gavs falsk information om 

studien. 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från de semi-strukturerade intervjuer som jag har 

utfört. Resultaten har kategoriserats utifrån tre teman som redovisas i tabell 1 nedan. 

Varje kategori med dess resultat inleds med en kort sammanfattning och därefter 

presenteras resultaten utförligt. 

 

 
 

Tabell 2. Indelning i kategorier enligt teman.  

 

5.1 Medvetenhet om skapandet av arbetsgivarvarumärkesprocesser 

 

5.1 Vetskap om processer kring arbetsgivarvarumärket 

Hög medvetenhet om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Av de sex 

respondenterna svarar samtliga att de på ett eller annat sätt arbetar med att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Vilken omfattning och i vilket utförande de strategiska 

processerna kring skapandet av arbetsgivarvarumärket var utformade varierar mellan 

respondenterna. 

 

Samtliga respondenter svarar att de på olika sätt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. 

De olika processerna varierar mellan respondenterna men majoriteten bekräftar att 

företagen aktivt jobbar med att vara attraktiva arbetsgivare eller strävar mot att bli en 

mer attraktiv arbetsgivare. Variationen av svar och graden av osäkerhet angående 

specifikt vilka processer som används för att stärka arbetsgivarvarumärket var som 

störst i början av intervjuerna, efter en viss tid utkristalliserades dessa processer mera 

tydligt. Det kan här ifrågasättas ifall arbetsgivarvarumärkesbegreppen är något som 
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används mindre frekvent i dessa företag, då osäkerheten i respondenternas initiala svar 

tyder på att dessa begrepp inte verkar vara vanligt förekommande i det dagliga 

strategiska arbetet.  

 

En av respondenterna svarade inledningsvis trevande på frågan: ”Nä jag tror… vi 

jobbar aktivt med det… det gör vi.”. En annan respondent kommenterade: ”Mmm… 

ja… det har vi ju… egentligen… både i företaget i stort egentligen… Det handlar ju om 

man att man jobbar med arbetsmiljön… arbetsmiljöförhållanden och även lönebilden.”. 

Begreppet attraktivt arbetsgivarvarumärke verkar vara något ovant begrepp men svaren 

identifierade att olika processer för att skapa arbetsgivarvarumärket var i högsta grad 

använda strategier för samtliga företag. En av respondenterna svarade: ”Ja-a vi arbetar 

både… vi arbetar ju… min grundtro är ju att har vi en bra organisation där 

medarbetare trivs... och känner att dom utvecklas… kan vara delaktiga i arbetet… då 

får vi en spridningseffekt att det är en bra arbetsgivare och på det sättet så arbetar vi 

med varumärket.” 

 

5.2 Arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

5.2.1 Hur företagets varumärke påverkar arbetsgivarvarumärket 

Majoriteten av respondenterna anser att företagets varumärke påverkar attraktiviteten 

hos en arbetsgivare. Mellan respondenterna ses olikheter i vilka attribut hos 

företagsvarumärket som påverkar deras arbetsgivarvarumärke. Ett framgångsrikt eller 

populärt företag eller organisation anses av majoriteten bidra till ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att företaget och dess produkters varumärke har en 

påverkan på arbetsgivarvarumärket. Enligt respondenterna är det olika attribut och sidor 

hos företagets varumärke som är attraktivt för de potentiella medarbetarna. En 

respondent berättar att företaget verkar i en bransch med dåligt rykte men att andra sidor 

hos företaget påverkar dess arbetsgivarvarumärke, i detta fall en attraktiv 

samarbetspartner: ”att jobba med ____ och att vi är dom enda som är officiell partner 

till _____ i det här vi gör... och där ligger en attraktionskraft…”.  

 

En annan respondent uppger att organisationsförändringar kommer att ge förändringar i 

hur deras arbetsgivarvarumärke upplevs: ”Mmm… det tror jag att påverkar väldigt 

mycket och jag tror att ____ här uppe… håller på att byta ansikte litegrann… så att jag 

tror att det kommer att göra att vi blir attraktivare som arbetsplats än vad vi varit 

tidigare...” 

 

Flera respondenter nämner att företagets framgångsrikhet påverkar attraktiviteten som 

arbetsgivare. En respondent beskriver detta på följande vis: ”jag tror att den som blir 

rekryterad känner av om det är nån slags... puls eller på nåt sätt... sen så är det ju 

såklart... för det mesta i min bransch så rekryterar man ju i en sån situation där det går 

bra för företaget... så det går ju på nåt vis hand i hand att då känner man att okej… nu 

växer det här företaget och det är bra att vara med i deras gäng...”.  

 

De tre respondenter som på ett eller annat sätt är kopplade till utbildningsverksamhet är 

överens om att ett högt söktryck på utbildningar påverkar deras arbetsgivarvarumärke 

positivt. Att organisationen är attraktiv bland studenter upplevs vara fördelaktigt för 

attraktiviteten hos arbetsgivaren. Dock antyder samtliga tre att söktrycket inte är det 
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huvudsakliga som påverkar om ett arbetsgivarvarumärke är attraktivt eller inte. En 

respondent kommenterar: ”Joo... ja det tror jag… litegrann. Kanske inte att det är en 

linjär kurva… den planar säkert ut när man kommer över en viss puckel... men när man 

har motiverade och duktiga studenter så är det ju en roligare om än kanske mer 

krävande men… dock roligare arbetsplats att jobba med... och det gör ju också… är det 

svårt att komma in på utbildningen så för det nog med sig också att jobbet i sig är mera 

attraktivt”. En annan respondent påpekar att söktrycket har en viss påverkan: 

”Egentligen är ju det positivt för det visar ju att vi är ett attraktivt universitet… för du 

vill ju inte om du ska söka dig hit till jobb… så vill du ju inte söka dig till ett ställe där 

man tappar studenter... utan snarare vill du ju va där alla andra vill va…”. 

 

En annan respondent är något mera osäker angående söktryckets kortsiktiga påverkan 

på arbetsgivarvarumärket och kommenterade: ”Nä, det tror jag inte är något som... 

både ja och nej, i det långa loppet ja, i det korta perspektivet nej. Utan det… det skulle 

krävas ganska stora förändringar för att det skulle slå igenom… då behöver man ligga 

topp, topp”. Samma respondent nämner att det krävs ett mera långsiktigt perspektiv för 

att påverka arbetsgivarvarumärket:”… ju bättre position ett lärosäte har så tror jag nog 

att det är ett plus. Men det är inte riktigt… ja… det är som en lång process”. 

 

5.2.2 Positionering 

En minoritet av respondenterna anger att de arbetar aktivt med att positionera sig på 

arbetsmarknaden. Sammantaget är det ingen respondent som anger att de använder lön 

som främsta positioneringsverktyg, majoriteten uppger att intressanta och utvecklande 

arbetsmiljöer skapas för att positionera sig på arbetsmarknaden. 

 

Två av respondenterna uppger att de aktivt arbetar med att positionera sig på 

arbetsmarknaden för att attrahera medarbetare. En av dessa respondenter beskriver att 

de arbetar med att skapa en personlig och nära kontakt med de potentiella medarbetarna, 

som i detta fall utgör nyutexaminerade studenter. Respondenten kommenterar kontakten 

på följande vis: ”… och det är en personligare kontakt och det är ju för att vi sitter 

tvärs över parkeringen från utbildningen så att det är ju som en otrolig förmån vi har så 

jag tror att om man jämför med hur man hanterar det i _____ så bjuder man dom och 

kommer hit och försöker träffa och så men dom kan ju inte vara tydliga på samma 

sätt...”.  

 

En annan respondent uppger att organisationens kultur är ett sätt att positionera sig 

bland andra liknande organisationer: ”Att det i universitets mått mätt är en ung 

organisation … och att det är ett ungt klimat på det sättet att det finns mycket vilja att 

skapa nytt...”. Några respondenter berättar att deras positioneringsverktyg sällan är att 

erbjuda den högsta lönen, utan trivsamhet och en annorlunda arbetsplats används för att 

differentiera dem från andra företag. Angående en annorlunda arbetsplats beskriver en 

respondent följande: ”så att många såna små saker görs för att man ska tycka att 

arbetsmiljön är dynamisk..och lite annorlunda-en fräsch arbetsmiljö...”. 

 

En av respondenterna uppger att ekonomiska begränsningar hindrar en positionering 

som skulle locka arbetskraft i större grad från södra Sverige: ”Alltså… det finns inga 

såna utrymmen utan det enda sätt man skulle kunna göra är att ha pengar”. 

Respondenten säger dock att en positionering kan skapas genom att ha en intressant 

arbetsmiljö för medarbetarna och att detta kan locka potentiella medarbetare till 

organisationen. Respondenten uppger att det till mångt och mycket är medarbetarnas 
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eget ansvar att skapa denna miljö men att arbetsgivaren kan agera stöttepelare i 

processen. 

 

5.2.3 Attribut hos ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

Viktiga attribut för företagets arbetsgivarvarumärke anges vara en kreativ arbetsmiljö, 

ett fungerande ledarskap, en god organisationskultur och en tillgiven arbetsgivare. 

Vidare behöver arbetsgivarvarumärket vara genuint och inte locka in potentiella 

medarbetare på falska premisser. 

 

En majoritet av respondenterna berättar att de arbetar med olika processer för att stärka 

arbetsmiljön och de anser samtliga att detta höjer attraktiviteten av deras 

arbetsgivarvarumärke. Både den fysiska och den icke-påtagliga arbetsmiljön berördes i 

svaren. En respondent kommenterar vikten av att ha en attraktiv fysisk arbetsmiljö som 

en del i skapandet av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och som även förmedlar 

företagets värderingar: ”i min bransch så handlar det ju mycket om fina show rooms, 

coola kontor-det visuella och det ytliga och på nåt vis-lite mer än i andra branscher… 

att kontoret och det vad du ser i kontoret ska återspegla den bransch som du jobbar 

i...”. 

 

Det mest förekommande svaret angående arbetsmiljön är att skapa en grund för en 

innovativ och en dynamisk arbetsmiljö och detta görs på olika sätt i företagen. En 

respondent kommenterade detta: ”Det är ju så många bitar i det… men det gäller ju att 

skapa en arbetsmiljö som är... som folk... tycker är bra och i min värld är ju att man ska 

ha en utveckling… man ska kunna ha kompetensutveckling... att man jobbar i en 

kunskapsorganisation som hela tiden utvecklar sig…”. 

 

Det upplevs även finnas svårigheter med att skapa den attraktiva arbetsmiljön. Några 

respondenter angav att tid och resurser är begränsade, en respondent kommenterade att 

en luftighet i medarbetarnas schema skulle stärka den kreativa arbetsmiljön: ”… det kan 

handla om vi pratar kreativa miljöer-vad kan man hitta för personer som kan... på olika 

sätt avlasta och komma in och stötta… personalen ska ju också ha så pass mycket luft i 

sina tjänster så att dom har tid att göra saker…”. Satsningen på arbetsmiljön tas 

generellt inte som en lättvindig uppgift, en respondent förklarar: ”… det är ju en 

satsning vi har… att satsa på kreativa innovationsmiljöer… arbetet att lära sig hur är 

en kreativ miljö och vad krävs för en kreativ miljö… men det är ett stort projekt just den 

kreativa innovationsmiljön”.  

 

Att jobba aktivt med medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ansågs av två av 

respondenterna som viktigt i arbetet med sitt varumärke. En respondent förklarar på 

följande vis: ”min grund tro är ju att har vi en bra organisation där medarbetare trivs... 

och känner att dom utvecklas… kan vara delaktiga i arbetet… då får vi en 

spridningseffekt att det är en bra arbetsgivare och på det sättet så arbetar vi med 

varumärket”. En annan respondent svarar att de arbetar aktivt för att öka trivseln på 

arbetsplatsen och kommenterar: ”… att kunna erbjuda att det är en kul arbetsplats”.  

 

En respondent uppger: ”… en grundförutsättning är ett bra ledarskap” och detta 

framkommer i flera av intervjuerna. Respondenterna anger att ledarskapet är viktigt för 

att skapa en trivsam arbetsplats och viktig faktor i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Respondenterna diskuterar att ett nära ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska 

trivas, en av respondenterna berättar: ”… alltså närvarande ledarskap... det har jag sett 
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mycket av egen erfarenhet-att där det uppstår... högre sjukfrånvaro och högre 

personalomsättning det är ofta om du har en ledare som… inte är tillräckligt nära sina 

medarbetare-som inte har den här... hela tiden kontinuerliga kontakten och 

uppföljningen...”. Respondenten fortsätter med att förklara att ett bra ledarskap ökar 

sannolikheten för att organisationen ska kunna behålla sina medarbetare. Ett fungerande 

ledarskap diskuteras även av denna respondent: ”… att ledningen är konsekvent i sina 

beslut och tar ansvar för sina beslut och integrerar nya beslut-alltså allt det som gör en 

bra ledning…”. 

 

En av respondenterna uppger att det i och med aktuella organisationsförändringar ska 

satsas på ett närmare ledarskap i syfte att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna: ”Så 

vi har ju ökat chefantalet väsentligt och det är ju i syfte att få en bättre medarbetare-

chef kontakt och att vi ska öka den psykosociala arbetsmiljön...”. Sammantaget beskrivs 

av flera respondenter att ett bristfälligt ledarskap ger en sämre arbetsmiljö för 

medarbetarna och att flera av företagen har processer för att ledarskapet ska stärkas och 

utvecklas. 

 

Organisationskulturen upplevs vara en viktig faktor för ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Dock verkar organisationskulturen vara något som har 

uppkommit naturligt och som företagen inte i någon större grad har skapat själva, men 

som kräver kontinuerligt arbete för att hålla en god nivå. En respondent kommenterar: 

”Mmm… vi har inte jobbat specifikt med det utan... den finns så att säga… men vi 

behöver ju jobba för att det inte ska försvinna om jag säger så. Så är det-det är 

jätteviktigt och har man en kultur att det är den man stärker hela tiden…”. Det är även 

organisationskulturen som gör att medarbetare är lojala varumärket enligt en av 

respondenterna: ” Och det är ju lite själ och hjärta i organisationen som man alltid 

haft… som man också har haft ganska bra känsla för tycker jag… organisationen har ju 

ganska många personer som är trogna”. 

 

Med två av respondenterna diskuteras vikten av att uppfattas som en tillgiven 

arbetsgivare, en arbetsgivare som bryr sig om sina anställda. En respondent uppger att 

sättet arbetsgivaren tilltalar sina medarbetare ger upphov till att medarbetaren känner att 

arbetsgivaren bryr sig: ”… prata i klarspråk och målgruppsanpassa... och det tror jag 

har betydelse att man känner att det… vänder sig till person... är det du som 

medarbetare som jag pratar till så är det till dig som jag pratar och… så att du ska 

förstå vad det betyder... I det lägger jag in att man bryr sig om sina arbetsgivare.”. Den 

andra respondenten upplever att det är viktigt att uppfattas som en tillgiven arbetsgivare 

och kommenterar: ”… att känna att den här arbetsplatsen månar om sina 

medarbetare”. 

 

Två respondenter understryker vikten av att inte skylta med en polerad bild av sitt 

arbetsgivarvarumärke som senare inte infrias. En av respondenterna uppger att det inte 

är fördelaktigt för företaget om personal lockas in på falska premisser: ”… för det 

gynnar ju inte oss i längden för om nån person har tagit en tjänst eller en roll på vårt 

företag... som kanske inte riktigt motsvara deras förväntningar av den rollen då kommer 

den personen... inte vara bekväm i sin roll på lång sikt”. Den andra respondenten 

betonar att företaget inte ska skapa ett falskt arbetsgivarvarumärke: ”... jag tror inte på 

att göra varumärken bara för att det ska se snyggt ut utan det handlar om att vi måste 

också kunna se att det är så… så vi vill ha det inom _______ och att vi jobbar för det… 

och att det finns en grund i det”. 
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5.2.4 Medarbetarlöften 

Majoriteten av respondenterna uppger att specifika fördelar som erbjuds den potentiella 

medarbetaren vid rekrytering kan ge ett mervärde för attraktiviteten i ett 

arbetsgivarvarumärke. Möjligheter till karriärutveckling, goda arbetsvillkor, hjälp vid 

flytt och till viss del lön ingår i respondenternas löften om fördelar.  

 

Majoriteten av respondenterna uppger att de vid rekrytering ger löften om fördelar vid 

anställning. Karriärmöjligheter, kompetensutveckling och goda arbetsvillkor 

uppges vara viktiga ”löften” vid attraherandet av medarbetare. En respondent 

kommenterar: ”… vi har ju bra lönenivåer, vi har friskvårdsförmåner som är bra… att 

man får göra friskvård på arbetstid också en timme i veckan… att det är bra 

semesterförmåner… alltså såna där saker, dom grundläggande villkoren ska ju va bra. 

Och det tittar vi ju på hela tiden, är det nånting mer vi måste göra … för att det behövs 

förbättras”. 

 

Att primärt attrahera medarbetare med löften om en hög lön är enligt majoriteten inte 

aktuellt. Rekrytering av personal till mindre orter på landsbygden kräver emellanåt att 

lönemässiga fördelar diskuteras men enligt två av respondenterna är detta inget 

långsiktigt perspektiv. En av dem berättar: ”… för jag tror inte heller att det blir 

långvarigt om man... man kan ju naturligtvis litegrann köpa folk... men du får jättebra 

betalt om du stannar ett par år där... men jag tror inte på den typen av rekrytering 

egentligen”. Vid sådan rekrytering betonar respondenterna i fråga vikten av att hitta rätt 

personlighet till rätt plats. Det kan handla om att utforma arbetsannonser utifrån 

möjligheter till jakt och fiske, skidåkning och så vidare. Genom att matcha personlighet 

med ortens möjligheter kan en medarbetare fås att stanna en längre tid på orten. 

 

Möjligheter till karriärutveckling som attraherande fördel förespråkas av flera av 

respondenterna. En respondent berättar: ”… och sen kan man se att det finns en hög 

grad av mobilitet i vår organisation... det finns en career path- det känns inte omöjligt 

för folk att arbeta sig upp…”. Även möjligheten till internationellt arbete ökar 

attraktiviteten hos arbetsgivaren enligt två av respondenterna, en av dem kommenterar:  

”… det vi brandar oss med som företag det är att vi är världens... absolut största inom 

branschen... så där är det ju så att det är en global organisation och att det finns 

liksom... att vi är i 60 olika länder och att det finns en möjlighet att jobba inom den 

internationella miljön”. 

 

Flera av respondenterna berättar att de i vissa fall kan hjälpa till med olika typer av 

tjänster eller hjälp om den potentiella medarbetaren antar erbjudandet om anställning. 

Tre av respondenterna uppger att de kan hjälpa till med kontaktvägar ifall den 

potentiella medarbetarens partner behöver arbete. En respondent berättar: ”… Vi är ju 

aldrig avogt inställda till att hjälpa till. Så är det ju.”. Dock upplever flera av 

respondenterna att det inte går att individualisera dessa fördelar i allt för stor 

omfattning, en respondent kommenterar: ”… lite grann kan man ju göra genom att man 

skräddarsyr kompetensutveckling och man kan ju styra litegrann vad man ska använda 

utvecklingstid och så till... men inte så hemskt mycket”. En annan respondent upplever 

att de generella villkoren som gäller i en statlig organisation begränsar individualisering 

av fördelar och kommenterar vidare att: ”… det ska ju vara förtjänst och skicklighet 

som styr” samt att det är verksamhetens behov som ska styra processen kring 

utformning av tjänster. 
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5.2.5 Segmentering 
Segmentering av arbetsmarknaden vid en rekryteringsprocess görs endast av en 

minoritet av respondenterna. Majoriteten tycker att detta är en användbar process men 

en viss risk för positiv särbehandling upplevs vara ett problem. Att använda 

segmentering som ett verktyg vid rekrytering ansågs vara problematiskt i den 

kommunala eller statliga sektorn enligt en del av respondenterna. 

 

Vid frågan om segmentering av arbetsmarknaden görs utifrån ett antal profilparametrar 

fås ett blandat svar av respondenterna. Majoriteten tycker att detta låter som en bra idé 

men i praktiken är det bara två av respondenterna som anser att de jobbar aktivt med en 

segmentering av arbetsmarknaden och den potentiella medarbetaren. En respondent 

anser att en segmentering sker naturligt vid rekrytering av särskilda tjänster. 

Headhunting nämns av en respondent vara ett sätt att hitta rätt profil och kompetens till 

företaget:”… det funkar ju redan nu genom headhunting eller genom en 

djungeltrummaprocess... men att den borde bli proffsigare så att man skulle få en... ja 

alltså bästa möjliga profil in.” 

 

En annan respondent nämner att en risk med segmentering kan vara en positiv 

särbehandling eller diskriminering: ”Det är positionen och dom behov av… 

erfarenheter och egenskaper som... inte ålder. Däremot kan vi ju skriva ut om vi har 

väldigt många män eller om vi har väldigt många kvinnor att vi ser… kvinnor som söker 

eller män som söker. Men vi gör ju inte-man får ju inte ha en-och vi har ju inte en 

positiv särbehandling.” 

 

Att använda segmentering som ett rekryteringsverktyg inom kommunal eller statlig 

sektor bedöms av flera respondenter vara främmande. En respondent kommenterar:  

”… det är ju ett sätt som jag aldrig varit med att jobba på egentligen och är nog ganska 

främmande inom _____ att göra... och att det där ser man kanske mera inom privata 

marknaden…”. Ett striktare regelverk inom den kommunala eller statliga sektorn kan 

således begränsa användningen av en segmentering för att underlätta rekrytering av rätt 

medarbetare. 

 

En respondent inom den privata sektorn förklarar att det är en komplex uppgift att hitta 

rätt person till rätt position i företaget: ”… det är en väldigt-det är en ganska komplex 

profil för att... det är svårt att hitta… jag rekryterar även folk från Finland och Norge så 

dom blir svåra att hitta och det är svårt att hitta… för det ska vara både sälj… business 

understanding... men även vara strukturerad och... vara bra på logiskt tänkande…”. En 

segmentering av arbetsmarknaden upplevs vara ett gångbart sätt att hitta rätt 

medarbetare i den privata sektorn och enligt två av respondenterna en process de redan 

använder sig av. 

 

5.3 Hinder för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

5.3.1 Resurser 

Majoriteten av respondenterna anser att de ekonomiska resurserna påverkar 

attraktiviteten av arbetsgivarvarumärket. 

 

En begränsande faktor för arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare var enligt 

majoriteten av respondenterna de ekonomiska medel som krävs. En respondent 
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beskriver problemet: ”de pengar man får in dom ska man ju göra av med i löpande takt-

man får inte behålla överskott och så vidare-så att det värsta är ju att systemet är inte 

särskilt tillåtande mot att göra olika typer av satsningar”. Flera respondenter upplever 

att det finns en begränsad andel ekonomiska medel för att bli ett mera attraktivt 

arbetsgivarvarumärke, en respondent påpekade: ”Pengar är ju alltid nånstans... 

naturligtvis om du skulle säga att det fanns oändliga mängder med pengar så skulle 

man ju kunna göra mer saker och synas mer…”.  

 

Även de fördelar som erbjuds potentiella medarbetare begränsas av företagens budget, 

en respondent kommenterar: ”… då kan man inte brassa på med en massa-det är en 

massa saker som jag gärna skulle vilja att vi kunde erbjuda anställda… olika du vet 

perks och… allt möjligt.”. Flera respondenter nämner att mera resurser till forskare vore 

en faktor som ökar varumärkets attraktivitet, en respondent förklarar: ”... man tittar 

på… lärare, forskare så är det ju det som gör det väldigt attraktivt är ju att det finns 

mycket forskningsmedel som man har internt i organisationen då.”. 

 

5.3.2 Geografisk placering 

Fyra respondenter arbetar i Norrland och upplever samtliga att det är en utmaning att 

rekrytera på grund av det geografiska läget och den begränsade arbetsmarknaden. Två 

av respondenterna som är verksamma i Öresundsregionen har ingen brist på sökanden 

men upplever att det är hård konkurrens om kompetent personal. 

 

Majoriteten av de norrländska företagens respondenter upplever att det är svårt att 

rekrytera. Det nordliga geografiska läget uppges vara en viktig orsak men även den 

begränsade arbetsmarknaden upplevs vara en bidragande orsak. En respondent 

kommenterar: ” … ofta när man ska anställa... så är det ju så att det ofta är en hel 

familj som ska ha jobb… och då är _____ en för liten arbetsmarknad.”. Ett sätt att 

arbeta kring denna begränsning är enligt två av respondenterna att ta väl hand om de 

medarbetare som redan finns i systemet, en respondent förklarar: ”… att vi tar tillvara 

verkligen dom som vi ser är viktiga för att vi har kvar… så att vi både bygger av det vi 

har men även kan rekrytera från andra ställen i Sverige eller internationellt.”.  

 

En annan respondent uppger att organisationen bör ha policyn för att se till att 

medarbetare som slutar sin anställning går vidare med en positiv bild av 

arbetsgivarvarumärket och kommenterar: ”det beror ju förstås på varför dom slutar då 

men en viktig resurs för att hitta ny personal… som kan sprida annonser vidare eller 

förhoppningsvis säga positiva saker…”. Respondenten anser att det kan vara ett sätt att 

bygga ett nätverk och att dessa medarbetare kan svara på frågor i stil med: ”… kan man 

bo däruppe?”.  

  

De två respondenter som arbetar i Öresundsregionen upplever ingen brist på arbetskraft 

men erfar att konkurrensen är hård om talangfulla medarbetare. En respondent berättar: 

” … det vi kämpar med är ju som sagt att kunna matcha det andra utbudet av 

arbetsplatser som finns i Öresundsregionen… vi vill ju ha kompetent folk men vårt 

problem är ju också när det gäller att fasthålla till exempel-vi utbildar dom… och när 

dom blir väldigt duktiga så blir dom också väldigt attraktiva på arbetsmarknaden...”. 

En annan respondent förklarar att det är svårt att hitta rätt medarbetare bland alla 

sökanden: ”... svårigheten ligger inte i att man… att de inte skulle finnas intresserade-

det finns nästan för många intresserade… svårigheten ligger mera i att definiera... 

rollen så att rätt person… kan söka sig till den.”. 
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6. Analys & Diskussion 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att analyseras och tolkas utifrån 

uppsatsens teoretiska grund. Jag kommer att diskutera dessa resultat och även söka 

efter mönster och samband mellan olika faktorer i resultaten. Kapitlet följer samma 

upplägg som empiriavsnittet för att underlätta för läsaren att följa med i resonemanget. 

 

6.1 Medvetenhet om skapandet av arbetsgivarvarumärkesprocesser 

 

6.1.1 Vetskap om processer kring arbetsgivarvarumärket 

Vi inleder med att titta på respondenternas medvetenhet kring arbetsgivarvarumärken 

och skapandet av arbetsgivarvarumärken. I samtliga intervjuer förekom en viss 

osäkerhet vid början av intervjun då arbetet med att vara/bli en attraktiv arbetsgivare 

kom på tal. Jag uppfattade att det inte genast var tydligt för respondenterna vilka slags 

arbetsgivarvarumärkesprocesser som sker i respondenternas företag men det blev klart 

under intervjuns gång att samtliga företag arbetar med att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke på olika sätt.  

 

Det kan möjligtvis vara så att begrepp såsom arbetsgivarvarumärke inte är använda i 

det dagliga arbetet eller i företagens strategiska processer och att det därför inte gav 

några direkta associationer hos respondenterna. I likhet med Ambler & Barrow (1996, 

s.187) som beskriver arbetsgivarvarumärket som ett paket av funktionella, psykologiska 

och ekonomiska fördelar som erbjuds den potentiella medarbetaren, är en del av dessa 

fördelar sådana som företagen till mångt och mycket redan erbjuder i någon form; lön, 

friskvård, karriärutvecklingsmöjligheter med mera. Å andra sidan kan jag se utifrån 

litteraturen att ett nytt perspektiv på skapandet av arbetsgivarvarumärket öppnar upp för 

en ökad attraktivitet. 

 

Baserat på de empiriska resultaten tolkar jag att tjänsteföretagen inte arbetar specifikt 

med att höja attraktiviteten av företagens arbetsgivarvarumärke genom 

marknadsföringsaktiviteter, utan attraktiviteten som arbetsgivare ses mera som en del av 

personalrekryteringsprocessen. Att se begreppet varumärke ur ett arbetsgivarperspektiv 

är måhända inte helt självklart. Maxwell & Knox (2009, s.895-896) framhäver att 

rekryteringsprocessen sällan ses ur ett marknadsföringsperspektiv och detta är något jag 

kan tolka att är fallet utifrån respondenternas osäkerhet i frågan. Dock kan denna tvekan 

även bottna i att begreppen i sig är okända, som jag tidigare nämnde.  

 

Ambler & Barrow (1996, s.185-187) argumenterar för att marknadsföra 

arbetsgivarvarumärket på liknande sätt som vid kundorienterad marknadsföring, för att 

skapa en god relation mellan arbetsgivare och potentiella medarbetare. Denna positiva 

relation är även viktig sett ur ett långsiktigt perspektiv, något som en del av 

respondenterna belyser i studiens resultat. En medarbetare som trivs stannar även längre 

kvar och ger upphov till mindre kostnader för rekrytering av ny personal (Ibid, s.191-

192). Följaktligen kan jag se att en god relation ger upphov till positiva associationer 

hos de potentiella medarbetarna och därmed en förstärkning av företagets 

arbetsgivarvarumärke.  

 

6.2 Arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

6.2.1 Hur företagets varumärke påverkar arbetsgivarvarumärket 



39 

 

Företagets varumärke och produktportfölj påverkar i allra högsta grad varumärket som 

arbetsgivare. Detta är samtliga respondenter överens om och nämner flera olika attribut 

hos företagets varumärke som påverkar deras arbetsgivarvarumärke. Det är även en 

åsikt som Moroko & Uncles (2008, s.167) och Ambler & Barrow (1996, s.197) delar, att 

företagets produkter och varumärke signalerar till de potentiella medarbetarna hur 

framgångsrik organisationen är och påverkar attraktiviteten hos företagets 

arbetsgivarvarumärke.  

 

En respondent nämner att organisationsförändringar kommer att påverka deras 

attraktivitet som arbetsgivare. Hatch & Schultz (2003, s.1047) modell ”Vision, Culture 

and Image” påvisar att en sammankoppling av företagets vision, organisationskultur och 

image behövs för ett starkt företagsvarumärke. I och med att en förstärkning av 

företagets varumärke sker genom att organisationen förnyas kommer även 

arbetsgivarvarumärket att stärkas och arbetsgivaren blir därmed attraktivare. En annan 

respondent nämner att de har en attraktiv samarbetspartner och att detta påverkar deras 

arbetsgivarvarumärke positivt. Här kan jag se ett samband mellan Image-begreppet i 

ovannämnda modell och den attraktiva samarbetspartnern, respondentens företag ökar 

sin attraktivitet som arbetsgivare och sin övergripande image genom att kollaborera med 

ett företag med en populär image.  

 

Angående söktryck till utbildningar vid de olika tjänsteföretagen svarade 

respondenterna att det påverkade arbetsgivarvarumärket positivt till en viss grad. 

Utbildningarna ser jag i denna aspekt som en del av företagets produktportfölj och en 

förhöjd image genom ett högt söktryck kan således öka kännedom om företaget. 

Eftersom en ökad kännedom om varumärket kan öka Varumärkets utmärkande 

egenskaper, en av byggstenarna i Kellers Kundbaserade varumärkeskapitalmodell 

(2003, s.99), kan det även tolkas som att Arbetsgivarvarumärkets utmärkande 

egenskaper ökar. Detta eftersom begreppen företagsvarumärke och 

arbetsgivarvarumärke är starkt förknippade med varandra. En förhöjd image hos 

företagets varumärke skulle således höja företagets image som arbetsgivare. I enlighet 

med dessa teorier så påverkas företagets arbetsgivarvarumärke positivt av att söktrycket 

ökar och att kännedomen kring själva produktvarumärket ökar. 

 

Att söktrycket förändrar företagets arbetsgivarvarumärke i en positiv riktning upplevde 

en respondent att vara en långsiktig process. I enlighet med att medarbetare upplever att 

det är viktigt att företaget är framgångsrikt under ett längre perspektiv (Moroko & 

Uncles, 2008, s.161) så tyder det på att en plötslig höjning av söktrycket endast skulle 

ge en mindre påverkan på företagets arbetsgivarvarumärke. Det är logiskt att tänka att 

ett högt söktryck under flera år skulle ge ett större utslag på arbetsgivarvarumärket. 

Således kan jag se att en långsiktig utveckling för att öka söktrycket skulle påverka 

företagets arbetsgivarvarumärke positivt.     

 

6.2.2 Positionering 

Några av respondenterna uppger att de arbetar aktivt med att positionera sig på 

arbetsmarknaden. Även här kan Arbetsgivarvarumärkets utmärkande egenskaper-

begreppet ses ha en relevans, en effektiv positionering ger upphov till en ökad 

kännedom och en differentiering från andra arbetsgivarvarumärken. Jag kan således se 

bevis för att en ökad positionering ger ökade utmärkande egenskaper hos 

arbetsgivarvarumärket. Som tidigare nämnts i teorikapitlet leder en ökad 

varumärkeskännedom till unika associationer hos kunder (Keller, 2003, s.67). Detta 
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anser jag kan tillämpas på potentiella medarbetare för att skapa unika associationer till 

arbetsgivarvarumärket. 

 

Ett positioneringsverktyg enligt en av respondenterna är att ha en personlig och nära 

kontakt till de potentiella medarbetarna. Här tolkar jag in att arbetsgivaren vill skapa ett 

förhållande till den potentiella medarbetaren som baserar sig på tillgivenhet. Genom en 

personlig relation kan arbetsgivarvarumärket väcka positiva associationer och känslor 

hos den potentiella medarbetaren (Rampl & Kenning, 2012, s.229). Detta 

varumärkesattribut som bygger på en känslomässig relation mellan arbetsgivaren och 

den potentiella medarbetaren, kallad Arbetsgivarvarumärkespåverkan, ökar 

arbetsgivarvattraktiviteten (ibid). Genom att skapa en relation baserad på tillgivenhet 

kan den potentiella medarbetaren föreställa sig den goda relationen som de kunde ha i 

framtiden om han/hon tar anställning vid företaget. Denna typ av positionering ökar 

således arbetsgivarattraktiviteten. 

 

Även trivsamhet och en dynamisk arbetsmiljö var faktorer som används vid 

positionering av arbetsgivarvarumärket. Här ser jag en koppling till forskning om det 

sociala värdet som ett utmärkande drag hos ett arbetsgivarvarumärke. Det sociala värdet 

utgörs av känslor av behörighet på arbetsplatsen, positiva känslor, erkännande, 

anställningsstabilitet och så vidare. De studerade tjänsteföretagen vill således att deras 

medarbetare ska trivas och vara nöjda med arbetsmiljön. Alniacik & Alniacik (2012, 

s.1342) visar i sin studie att det sociala värdet värderades allra högst bland andra attribut 

hos ett arbetsgivarvarumärke. Det visar att respondenterna som positionerar och 

marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke med attribut såsom trivsamhet på arbetsplatsen 

och dynamiska arbetsmiljöer syftar till att visa sitt höga sociala värde och att detta i sin 

tur leder till en ökning i arbetsgivarattraktivitet.  

 

Det sistnämnda tyder på att använda dessa varumärkesattribut som en form av 

positionering på arbetsmarknaden skulle ge goda resultat vid rekrytering. Att se 

utvecklandet av sitt arbetsgivarvarumärke och dess attribut ur ett 

marknadsföringsperspektiv har till synes en nytta i form av ökad arbetsgivarattraktivitet. 

 

6.2.3 Attribut hos ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

I arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare uppger respondenterna flera attribut som är 

viktiga att utveckla och fokusera på. Den kreativa arbetsmiljön är en favorit bland 

respondenterna och som tidigare nämnts är detta attribut ett önskat socialt värde bland 

potentiella medarbetare. En respondent nämner den fysiska arbetsplatsen som en faktor 

som förmedlar företagets värderingar. Här knyter jag åter an till Vision, Culture och 

Image-modellen (Hatch & Schultz, 2003, s.1047) där företagets varumärke påverkas av 

dessa tre delar. Ett uppseendeväckande eller annorlunda kontor förmedlar vissa intryck 

som ger upphov till associationer hos den som besöker arbetsplatsen. En viss image 

återspeglar något om företagets varumärke, i detta fall att företaget är modernt och 

nyskapande. 

 

Tid och resurser angavs vara begränsande faktorer för att skapa en innovativ 

arbetsmiljö. Dock kan jag se att en större andel ekonomiska medel till 

arbetsmiljöförbättring skulle ge ett positivt utslag på företagets arbetsgivarvarumärke 

genom att underlätta attraherandet och kvarhållandet av kompetent personal. I ett längre 

perspektiv skulle detta innebära ekonomiska fördelar och enligt mig utjämna den initiala 

ekonomiska satsningen.  
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Trivseln på arbetsplatsen är ett annat attribut som respondenterna arbetar aktivt med. I 

modellen som jag har skapat, Den medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen, är 

Medarbetarkänslor en beståndsdel där företagets arbetsgivarvarumärke väcker 

känslomässiga reaktioner hos medarbetaren. Genom att skapa en trivsam arbetsplats kan 

jag se att känslor av värme och glädje kan uppkomma, i likhet med Kellers (2003, s.99) 

begrepp Konsumentkänslor som inbegriper att företagets varumärke väcker liknande 

känslomässiga reaktioner. 

 

Organisationskulturen anses av respondenterna vara ett viktigt attribut för ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Organisationskulturen uppfattas som något som uppkommer på 

naturlig väg men att företaget aktivt behöver arbeta så att den inte försämras. För att 

skapa en stark organisationskultur bör medarbetarna tas med som medskapare i 

processen (Hatch & Schultz, 2003, s.1049). Det är även en uppfattning bland 

respondenterna att medarbetarna är med och skapar det goda arbetsklimatet och 

organisationskulturen. En viktig faktor för att skapa en god organisationskultur anser 

Hatch & Schultz (2003, s.1047-1048) vara en sammankoppling av de värderingar som 

redan finns i organisationskulturen med företagets strategier och vision för framtiden. 

Här ser jag att för att den rådande organisationskulturen ska leva vidare behöver dessa 

två faktorer ta stöd av varandra.  

 

Resultaten visar även att en god organisationskultur ger upphov till medarbetare som är 

trogna företaget. En respondent nämner själ och hjärta i organisationen och jag kopplar 

detta än en gång till att de värderingar som finns i organisationen överensstämmer med 

företagets vision och skapar nöjda och lojala medarbetare. Genom att företaget uppvisar 

medarbetarens önskvärda värderingar, som även kan benämnas Arbetsgivarvarumärkets 

image enligt den Medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen, kan 

arbetsgivarvarumärket nå den högsta delen av pyramiden, Arbetsgivarvarumärkets 

medarbetarresonans, där medarbetaren känner en psykologisk koppling till 

arbetsgivarvarumärket och är det troget. 

 

I ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ingår ett bra ledarskap där det finns en nära relation 

mellan medarbetare och chef. I likhet med Rampl & Kennings (2012, s.229) teori om 

den tillgivna arbetsgivaren som en attraherande kraft, kan jag se att detta nära ledarskap 

grundas på att medarbetaren känner att den kan lita på arbetsgivaren och att denne 

månar om sina anställda. Här anser jag dock att jag har för knapphändig teoretisk 

bakgrund i hur ledarskapet påverkar företagets arbetsgivarvarumärke för att göra 

ytterligare analyser av respondenternas svar. Flera av respondenterna är dock överens 

om att en tillgiven arbetsgivare är av yttersta vikt för företagets arbetsgivarvarumärke. 

 

De olika attributen som nämns ovan som källor till ett starkare arbetsgivarvarumärke 

kan argumenteras för att de primärt avser att tillfredsställa redan anställda medarbetare. 

En potentiell medarbetare kan knappast vid en första anblick analysera 

organisationskulturen eller det rådande ledarskapet, utan märker först detta efter en tids 

anställning. Här väljer jag dock att tro att en stark och välfungerande intern organisation 

även sänder ut positiva signaler till potentiella medarbetare. Word-of-mouth 

kommunikation från medarbetare i organisationen anser jag kan ge ringar på vattnet i 

rekryteringssituationer och stärka arbetsgivarvarumärket.  

 

Respondenterna tar upp vikten av att inte ha ett alltför polerat arbetsgivarvarumärke 
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som sedan inte lever upp till förväntningarna. I Moroko & Uncles (2008, s.169) modell 

över karaktäristika för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke uppträder faktorn 

noggrannhet. Denna faktor betonar att arbetsgivarvarumärket bör vara verklighetstroget 

och att de skyldigheter som arbetsgivare och potentiell medarbetare har mot varandra 

bör infrias enligt det upprättade psykologiska kontraktet. Jag kan se att ett polerat 

arbetsgivarvarumärke kan således falsifiera det psykologiska kontraktet och leda till en 

besvikelse hos den potentiella medarbetaren. Varumärket som inte uppfyller 

förväntningarna kan jag även koppla till begreppet Medarbetarbedömningar i den 

Medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen, där medarbetaren gör en personlig 

utvärdering av varumärket baserat på dess prestationsförmåga. I detta fall värderas hur 

väl arbetsgivarvarumärket presterar mot de förväntade prestationerna. Ett falskt 

arbetsgivarvarumärke kan således minska möjligheten att nå nivån där medarbetaren 

känner lojalitet för varumärket, kallad Arbetsgivarvarumärkets medarbetarresonans. 

Detta är intressant att beakta utifrån att många arbetsgivare uppvisar en perfekt yta utåt, 

hur väl denna överensstämmer med sanningen och hur detta påverkar medarbetarnas 

lojalitet är tänkvärt. 

 

6.2.4 Medarbetarlöften   

Fördelar som till exempel karriärutveckling och goda arbetsvillkor är sådana som 

respondenterna typiskt ger sina potentiella medarbetare. Chambers et al. (1998, s.50) 

påpekar att lönen bör vara konkurrenskraftig som en del av attraherande 

medarbetarlöften. Lönefördelar är något som respondenterna inte primärt använder sig 

av och ekonomiska begränsningar verkar vara den främsta orsaken till detta. 

Erbjudandet om fördelar bör skräddarsys för att locka medarbetare (Chambers et al., 

1998, s.50). De olika fördelarna som respondenterna uppger i studien visar på att deras 

medarbetarlöften har en bred arsenal som kan locka olika personligheter som attraheras 

av en eller flera specifika fördelar. Dock anser flera av respondenterna att det är svårt att 

individualisera eller utveckla erbjudandet i större grad och att det ofta är svårt med en 

sådan individualisering i en icke-privat sektor.  

 

De begränsade ekonomiska medlen verkar ge kraft åt en utveckling av andra fördelar i 

medarbetarerbjudandet. Att förbättra arbetsvillkor eller ge möjlighet till mentorskap 

upplever jag att vara billigare alternativ i jämförelse med höga löneerbjudanden och är 

även en källa till en förbättring av organisationskulturen. Att utveckla dessa mera icke-

lönemässiga fördelar kan därmed öka både trivsel och attraktiviteten av varumärket på 

samma gång, och skapa en situation där både arbetsgivare och medarbetare gynnas.  

 

6.2.5 Segmentering 

Ett sätt att utforma rätt medarbetarlöften för att locka specifik kompetens görs med en 

segmentering av arbetsmarknaden. De respondenter som arbetar i den privata sektorn 

använder sig i större grad av segmentering än de som arbetar i privat eller statlig sektor. 

De som inte arbetar med detta uppger att det är komplicerat att segmentera utifrån 

observerbara eller icke-observerbara faktorer och kan skapa en positiv särbehandling. 

Inom den privata marknaden verkar det vara mera praxis att leta efter en specifik talang 

genom att utforma en profil som har de önskade attributen som passar företaget. Ett 

mindre stramt tillvägagångssätt vid rekryteringsprocessen kan jag se att ger de privata 

aktörerna en större chans att anpassa sina medarbetarlöften så att det lockar det 

specifika segmentet. Således kan företaget utifrån sin önskade profil attrahera det 

segment som lockas av fördelarna som företaget erbjuder.  
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Enligt Moroko & Uncles (2009, s.193-194) kan denna typ av segmentering leda till en 

mer effektiv användning av resurser genom att veta exakt vad den potentiella 

medarbetaren är intresserad av. Att analysera sin nuvarande personal och deras 

erfarenheter kan ge värdefull information om det segment eller den profil som företaget 

ska söka efter (Chambers et al., 1998, s.53). En segmentering utifrån spaning på redan 

befintlig talangfull arbetskraft kan jag se att skulle vara mycket kostnadseffektivt för 

företaget ur ett längre perspektiv då de kan attrahera rätt personer till organisationen 

med en effektiv allokering av resurser.     

 

Sammanfattningsvis leder en segmentering till att företaget attraherar det specifika 

segment de är intresserade av och den potentiella medarbetaren får ett erbjudande med 

fördelar som är lockande. Ett resurseffektivt tillvägagångssätt som skapar 

tillfredsställelse för båda parter.  

 

6.3 Hinder för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

6.3.1 Resurser 

De begränsade resurserna ansågs vara ett hinder för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Detta är i enlighet med resultaten i studien av Ambler & Barrow (1996, s.200) där ett 

antal respondenter ansåg att stärkandet av arbetsgivarvarumärket var en allt för dyr och 

långsiktig investering. Även Robertson & Khatibi (2012, s.42) belyser att en strategi för 

att stärka arbetsgivarvarumärket kräver en längre tid för att bli effektiv och således blir 

en kostsam process för företaget. Robertson & Khatibi uppger i sammanhanget 

intressanta resultat; att ett företag utan strategier för arbetsgivarvarumärket kan ha ett 

lika starkt arbetsgivarvarumärke som ett företag utan sådana strategier. Här understryker 

författarna att orsaken kan vara att strategier för skapandet av arbetsgivarvarumärket tar 

en längre tid att slå igenom och visa resultat (ibid). För företagen kan detta vara en 

fallgrop, resultat på en ökad attraktivitet ska fås snabbt och långsiktigheten av 

varumärkesbyggandet ses som resurskrävande. 

 

Här vill jag knyta an till medvetenheten om processer kring skapandet av 

arbetsgivarvarumärket bland respondenterna. En separat marknadsföringsaktivitet i 

form av en strategi för att utveckla arbetsgivarvarumärket ser ut att vara en relativt 

outvecklad form av varumärkesbyggande hos de studerade kunskapsföretagen. 

Företagen har till mångt och mycket redan beståndsdelarna för ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke; individuella erbjudanden, attraktiva attribut och så vidare men 

synen på att detta skulle sammankopplas till en marknadsföringsstrategi för 

arbetsgivarvarumärket anser jag inte är helt uppenbar. Möjligtvis ses en sådan strategi 

som en allt för tidskrävande och kostsam process. 

 

6.3.2 Geografisk placering 
Respondenterna upplevde olika utmaningar vid rekrytering baserat på geografiskt läge. 

De Norrlandsbaserade företagen hade svårigheter att locka och behålla medarbetare från 

sydligare delar av landet i jämförelse med de Skånebaserade företagen som hade 

problem dels att hitta rätt medarbetare bland många sökanden och å andra sidan 

konkurrera om talangfull arbetskraft med många andra företag i Öresundsregionen. 

Detta visar på utmaningar vid rekrytering oberoende av geografisk placering. Detta 

bestyrker Chambers et al (1998, s.57) då de beskriver att företag har olika 

utgångspunkter då processer med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke inleds, men 

påpekar att det finns möjligheter för alla företag att vinna mark på arbetsmarknaden 



44 

 

genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Oavsett utgångsläge kan jag se att 

tjänsteföretag gynnas av att arbeta strategiskt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke 

och att detta är en framgångsfaktor i rekrytering i framtiden. 
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7. Slutsatser & Rekommendationer 
I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens grundläggande slutsatser i 

sammankoppling med min frågeställning och mina syften i uppsatsarbetet. Vidare 

kommer det teoretiska bidraget att belysas samt ges rekommendationer i syfte att 

vägleda tjänsteföretag i skapandet av arbetsgivarvarumärket. Avsnittet innehåller även 

en diskussion om framtida forskning i ämnet.  

 

7.1 Slutsatser 

För att knyta an till uppsatsens frågeställning ”Hur skiljer sig arbetet med att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke mellan olika företag i tjänstebranschen?” visar min studie att de 

studerade tjänsteföretagen skiljer sig åt på vissa punkter då de arbetar med att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke men att de samtliga har sådana processer. Kännetecknande är att 

tjänsteföretagen utifrån min tolkning inte ser på processen kring att bygga 

arbetsgivarvarumärket ur ett renodlat marknadsföringsperspektiv, utan snarare är 

attraktiviteten hos företagets arbetsgivarvarumärke ett resultat av rekryterings- och 

andra strategiska utvecklingsprocesser.  

 

Något som framkom under intervjuerna var skillnader mellan privata och icke-privata 

aktörers möjlighet att individualisera erbjudandet om fördelar, de så kallade 

medarbetarlöftena. Detta upplevs vara en enklare process i den privata sektorn. Även att 

segmentera arbetsmarknaden för att hitta den eftertraktade medarbetaren och kunna 

erbjuda lämpliga fördelar är mindre komplicerat för ett privat företag med till synes 

mindre strikta rekryteringsprocesser än i kommunala och statliga företag.  

 

En annan slutsats är att den geografiska placeringen av tjänsteföretaget ger utmaningar 

oberoende av var i Sverige vi befinner oss. Således skiljer sig även skapandet av 

arbetsgivarvarumärket utifrån utmaningarna; har företaget brist på arbetskraft eller 

svårighet att hitta rätt medarbetare bland många sökanden? Företag som har många 

sökanden gynnas av att segmentera marknaden och företag med brist på sökanden 

behöver stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att höja attraktiviteten och mängden 

sökanden.   

 

I studien har jag velat identifiera hur ett attraktivt arbetsgivarvarumärke skapas och i 

samklang med den teoretiska grunden i uppsatsen och de resultat jag erhållit i studien 

kan jag se flera intressanta faktorer. Lön är inte det främsta verktyget för att locka 

personal utan företag förstärker snarare sitt arbetsgivarvarumärke genom att stödja 

processer för ett ökat socialt värde som ämnar väcka känslor av behörighet och lojalitet 

hos medarbetarna samt att öka både trivseln och den dynamiska kulturen på 

arbetsplatsen.   

 

7.2 Rekommendationer 

 

7.2.1 Teoretiska bidrag 

Studien visar att det sociala värdet är av stor relevans för attraktiviteten av 

arbetsgivarvarumärket, något som både studiens teoretiska grund och empiri ger bevis 

för. Vidare visar resultaten stöd för ett tydligt samband mellan företagets varumärke och 

arbetsgivarvarumärke och att dessa kan med fördel marknadsföras på likartade sätt. Den 

Medarbetarbaserade varumärkeskapitalmodellen och de empiriska resultaten som härrör 

sig till denna visar på ett samband mellan arbetsgivarens varumärkeskapital och 

traditionellt varumärkeskapital. 
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7.2.2 Praktiska rekommendationer 

Vid arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare kan jag rekommendera tjänsteföretag att 

utveckla marknadsföringsaktiviteter i syfte att öka kännedom och differentiering av 

företagets arbetsgivarvarumärke. Företagen rekommenderas vidare att utveckla attribut 

hos sina arbetsgivarvarumärken som förmedlar ett högt socialt värde. Oberoende av 

bransch kan företag öka deras arbetsgivarvarumärkesattraktivitet genom att utforma 

intresseväckande medarbetarlöften. Företag i den privata sektorn rekommenderas 

segmentera arbetsmarknaden för att hitta och attrahera den önskade potentiella 

medarbetaren.   

 

7.2.3 Framtida forskning 

Jag tycker att det vore intressant att studera skapandet av arbetsgivarvarumärket ur både 

den potentiella medarbetarens och den redan anställda medarbetarens perspektiv. Denna 

forskning kunde även belysa hur de inre arbetsgivarvarumärkesattributen som till 

exempel ledarskapet påverkar attraktiviteten både ute på arbetsmarknaden och bland 

företagets medarbetare. Att studera skapandet av arbetsgivarvarumärket ur både 

arbetsgivarens och medarbetarens perspektiv torde ge en god helhetsbild över vilka 

strategier och attribut företagen skall utforma för att bli attraktiva arbetsgivare. 

 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter av forskningen 

Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan resultaten ha en intressant påverkan. Ifall 

kunskapsföretag i allt större omfattning utvecklar och förhöjer det sociala värdet på 

arbetsplatsen kan jag ana en förbättring av den allmänna hälsan hos medarbetarna. 

Medarbetare upplever således arbetsplatsen som en trivsam och utvecklande plats och 

detta i sin tur skapar glädje, känslor av erkännande och samhörighet. Detta i sin tur kan 

jag se att minskar sjukskrivning, förbättrar effektivitet och tillväxt i samhället. 

Tjänsteföretagen ser en förbättring i resultat och medarbetarna mår bättre och presterar 

bättre. Utifrån detta kan jag endast se att en förhöjning av det sociala värdet skulle ge en 

positiv påverkan på samhället i stort. 

 

Att aktivt marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke kan jag se att är ur den potentiella 

medarbetarens synvinkel en positiv strategi. På detta sätt ökar den tillgängliga 

informationen och resurser för informationssökning kan minska. Rent praktiskt innebär 

detta att de potentiella medarbetarna får ökad kännedom om olika arbetsgivare och kan 

göra ett mera kvalificerat val mellan dessa. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att 

påpeka att marknadsföringen av företagets arbetsgivarvarumärke bör följa gängse regler 

på arbetsmarknaden och inte falsifiera informationen på något sätt. Att bli lockad att ta 

anställning på falska premisser kan i längden leda till en otillfredsställd personal och 

högre medarbetaromsättning. 

 

Att segmentera arbetsmarknaden för att hitta och attrahera den önskade medarbetaren 

upplever jag att kan ge etiska implikationer ifall det blir en allmän koncensus bland på 

företag att positiv särbehandling eller diskriminering är i någon grad tillåten. Det är här 

viktigt att hålla sig inom lagens ramar och även följa de normer som finns i samhället 

kring detta. Att till exempel endast attrahera ett manligt eller kvinnligt segment kan jag 

misstänka att leder till negativa associationer hos potentiella medarbetare och i 

förlängningen kan detta orsaka varumärket skada. 
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8. Sanningskriterier 
 

Jag utgår från Bryman & Bells (2013, s.400-406) två föreslagna kriterier trovärdighet 

och äkthet vid bedömning av min studies kvalitet. Trovärdigheten innehåller fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Dessa fyra kriterier 

kan ses att motsvara den kvantitativa forskningens kvalitetsmått validitet, reliabilitet och 

objektivitet. 

 

8.1 Tillförlitlighet 

För att min studie ska vara tillförlitlig har jag dels låtit respondenterna ta del av mina 

resultat för att få en bekräftelse av att min tolkning av datan överensstämmer med 

respondenternas uppfattningar och tolkningar av sin sociala värld. Under intervjuerna 

ställde jag även uppföljningsfrågor för att verifiera respondenternas uppfattningar. Mina 

resultat har upplevts av respondenterna att vara korrekta och tillförlitliga. 

 

8.2 Överförbarhet 

Kriteriet överförbarhet har efterföljts genom att jag har producerat en så fyllig 

beskrivning som möjligt av de sociala fenomen som jag har registrerat och tolkat i 

studien. Detta ger en god överförbarhet då andra som läser uppsatsen kan tolka min 

breda deskription och relatera och jämföra detta till andra studier i ämnet (Bryman & 

Bell, 2013, s.403-404). Genom att så beskrivande som möjligt fånga in den sociala 

verklighet som respondenterna upplever har uppsatsens erhållit en god överförbarhet. 

Denna fylliga och uttömmande deskription har bland annat åstadkommits med hjälp av 

inspelning av intervjuerna och således har jag kunnat samla in så mycket av 

respondenternas uppfattningar om sin sociala verklighet som möjligt. Jag har dessutom 

använt citat från de intervjuade personerna i det empiriska kapitlet för att erhålla en 

transparent och exakt beskrivning av deras sociala värld. Vad som kan ha påverkat 

överförbarheten i denna studie var som tidigare nämnts att en respondent gavs något 

missvisande information vid den inledande kontakten angående studiens innehåll, och 

att detta kan ha påverkat resultatet av denna intervju. Dock har samtliga respondenter 

getts möjligheten att kontrollera resultaten och således har beskrivningen av deras 

sociala verklighet verifierats. 

 

8.3 Pålitlighet 

För att uppfylla detta kriterium bör forskaren uppvisa och beskriva samtliga 

tillvägagångssätt i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s.405). Detta har jag 

gjort genom att tydligt beskriva i de metodologiska kapitlen hur jag har valt teorier, på 

vilken bas respondenterna har valts ut, tillvägagångssätt vid datainsamling, hur analysen 

har skett med mera. Denna vittnesbörd om hur alla faser i forskningsprocessen har 

utformats ger enligt mig uppsatsen en god pålitlighet. 

 

8.4 Bekräftelse 

Detta kriterium innebär att forskaren i forskningsprocessen inte ska medvetet låta sina 

personliga värderingar påverka studien (Bryman & Bell, 2013, s.405). Detta gör jag 

klart i min redovisning av min förförståelse i ämnet, då jag ger en beskrivning av mina 

erfarenheter och värderingar i det studerade ämnet och samtidigt betonar det neutrala 

och objektiva betraktelsesättet jag har använt mig av i studien. 
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8.5 Äkthet 

Detta kriterium syftar till att granska autenticiteten i forskning. Den ontologiska 

autenticiteten uppnås om forskningen ger respondenterna nya insikter eller förståelse för 

sin egen sociala verklighet. Den taktiska autenticiteten syftar till att respondenternas 

möjligheter att utföra de handlingar som krävs förbättras efter att studien genomfördes 

(Bryman & Bell, 2013, s.405). Kriteriet uppfylls i denna studie genom att det vid 

datainsamlingen uppkom flera dynamiska samtal mellan forskare och respondenter och 

att de senare upplevde i flertalet fall att de fått en ökad förståelse för vissa fenomen 

inom ämnet arbetsgivarvarumärken. I och med dessa nya förförståelser kan jag se att 

respondenterna har fått teoretiska verktyg för att vidta åtgärder för att bli attraktiva 

arbetsgivare.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Tema 1: Svårigheter att rekrytera 

 

1. Är det en utmaning att rekrytera till er organisation/ert företag? 

 

2. Är det geografiskt sett svårare att rekrytera för er i jämförelse med andra liknande 

organisationer/företag i landet? 

 

3. Positionerar ni er på något särskilt sätt på arbetsmarknaden? 

 

Tema 2: Arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

4. Hur arbetar ni med ert arbetsgivarvarumärke? 

 

5. Har ni strategiska instrument/processer för att bli en attraktiv arbetsgivare? 

 

Tema 3: Hinder för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

6. Finns det några hinder för att bli en attraktiv arbetsgivare? Hinder för att utveckla ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke? 

 

Tema 4: Medarbetarlöften 

 

7. Vad erbjuder ni för fördelar eller löften om fördelar vid värvningsprocessen? 

 

8. Erbjuder ni särskilda arbetsvillkor, lön, semester, karriärutvecklingsmöjligheter? Kan 

ni erbjuda olika fördelar till olika individer?  

 

Tema 5: Attribut för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

 

9. Hur påverkar arbetskulturen på arbetsplatsen organisationens/företagets 

arbetsgivarvarumärke? 

 

10. Kan anställda ses som medskapare av organisationens/företagets 

arbetsgivarvarumärke? 

 

11. Hur tas anställda med i processen för att stärka organisationens/företagets 

arbetsgivarvarumärke? 

 

12. Är organisationskulturen viktig för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke? 

 

13. Påverkar organisationens/företagets image ert arbetsgivarvarumärke?  

 

14. Är det sociala värdet viktigt, det vill säga hur de anställda trivs på arbetsplatsen, 

känner positiva känslor för sin arbetsgivare, gemenskapen och så vidare?  

 

15. Är det viktigt att visa tillgivenhet som arbetsgivare? 

 

16. Kan de anställda uppleva en psykologisk koppling och känna lojalitet till 
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organisationens/företagets arbetsgivarvarumärke? 

 

Tema 6: Segmentering av arbetsmarknaden 

 

17. Gör ni en profil för att hitta rätt person till en position? Gör ni en profil baserat på 

ett särskilt segment av arbetsmarknaden? 

 

18. Segmenterar ni arbetsmarknaden på något sätt? 
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Bilaga 2. Kompletterande intervjufrågor till respondenter med 

koppling till utbildning 
 

 

19. Påverkar ett högt söktryck till er utbildningsorganisation ert arbetsgivarvarumärke? 

 

20. Hur påverkar utbildningarnas rykte och anseende er attraktivitet som arbetsgivare? 

 

21. På vilket sätt tror du att rankinglistor påverkar arbetsgivarvarumärket? 

 

22. Tror du att Högskoleverkets utredning om utbildningskvalitet har någon påverkan på 

ert arbetsgivarvarumärke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


