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Sammanfattning 

Employer Branding handlar om strategier för att attrahera och behålla både 

nuvarande och potentiella medarbetare. I och med förändringar på arbetsmarknaden 

är det viktigt för organisationer att kunna attrahera bättre kandidater gentemot sina 

konkurrenter. En av förändringarna är generation Y som alltmer utgör ett större 

utbud på arbetsmarknaden. Denna generation har andra preferenser gällande 

arbetsgivare, vilket ställer ett större krav på organisationer att anpassa sig efter 

generation Y för att behålla sin framtida konkurrenskraft. Ur ett globalt perspektiv 

har bankbranschen fått mycket negativ publicitet, vilket har försvårat rekrytering av 

kompetenta medarbetare. Tillsammans med kräsna och illojala medarbetare från 

generation Y som anses byta arbetsgivare när deras personliga mål inte går i rätt 

riktning, blir det problematiskt för organisationer när den äldre generationen ska 

ersättas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer inom 

bankbranschen arbetar med sitt Employer Brand för att attrahera och behålla 

medarbetare ur generation Y. För att besvara uppsatsens forskningsfråga har vi valt 

att genomföra semistrukturerade intervjuer på två av Sveriges populäraste banker 

inom bankbranschen. Totalt deltog två kontorschefer och tre medarbetare från 

generation Y i undersökningen.  

Employer Branding består av tre delar: Employer Value Proposition, Internal 

Employer Branding och External Employer Branding. Den viktigaste av de tre 

delarna - Employer Value Proposition, handlar om de värderingar som 

organisationen står för som sedan kommuniceras ut både internt mot befintliga 

medarbetare samt externt mot potentiella medarbetare. För generation Y är 

möjligheten till kreativt arbete, personlig utveckling och förutsättningar till en lång 

karriär inom organisationen de värderingar som gör att de attraheras och stannar på 

arbetsplatsen. Genom moget ledarskap som innefattar en motiverad ledare som ger 

feedback och tydligt kopplar målstyrning till rollen och arbetsuppgifterna kan 

organisationer skapa nöjda medarbetare som sedan väljer att stanna på arbetsplatsen. 

Det externa arbetet med Employer Branding kan ske via en plattform som används 

dagligen av generation Y, nämligen sociala medier. Genom att förmedla 

organisationens värderingar via sociala medier kan organisationer på ett positivt sätt 

påverka uppfattningen hos framtida potentiella medarbetare.  

Det har visat sig att de undersökta bankerna är väl medvetna om vilka värderingar 

som anses vara attraktiva bland medarbetare ur generation Y. Genom att prioritera 

den interna rörligheten inom organisationen erbjuds de nuvarande medarbetarna 

personlig medarbetarutveckling vilket leder till förutsättningar till en lång karriär.  

Nyckelord: Employer Branding, generation Y, arbetsgivarvarumärke, rekrytering, 

bankbranschen.  

 



 

Abstract 

Employer Branding entails the strategic process of attracting and retaining both 

current and potential employees. Changes in the labor market force organizations to 

adapt to entice more competent prospects than rival organizations. One of these 

changes is the growing representation of generation Y in the labor market.  

Generation Y´s employer preferences are different from previous generations, 

placing pressure on organizations to conform to generation Y to maintain future 

competitiveness. From a global perspective, the banking industry has received a great 

deal of negative publicity during recent years, complicating the recruitment of 

competent employees. The purpose of this paper is to investigate how organizations 

in the banking industry utilize their employer branding to attract and retain 

employees from generation Y. We have chosen to investigate our question through a 

statistical survey and semi-structured interviews with two of the most popular banks 

in Sweden. In total, two office managers and three employees from generation Y 

participated in the survey. 

The results have shown that the participating banks are aware of the values that are 

considered attractive among generation Y. By prioritizing internal mobility within 

the organization, employees can develop both personally and professionally, 

conditions that facilitate longer lasting careers. 

Keywords: Employer Branding, generation Y, recruitment, banking industry. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Rekrytering har alltid varit en viktig fråga när det kommer till Human Resource 

Management (HRM) och påverkar enligt Zhou, Tao och Zhao (2015) överlevnad och 

utveckling av organisationer. Zhou et al. belyser att det är viktigt att även behålla en 

stark utveckling samt konkurrenskraft och att organisationer även måste rekrytera rätt 

och behålla bättre kandidater gentemot sina konkurrenter. Ganco, Ziedonis och Agarwal 

(2014) konstaterar att arbetskraften har blivit allt mer rörlig vilket har lett till en 

situation där medarbetare lämnar sin nuvarande arbetsplats för att utforska andra 

utvecklingsmöjligheter hos konkurrenter. Det är därför viktigt för organisationer att 

arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) i syfte att attrahera och behålla 

medarbetare. Barrow och Mosley (2007) hävdar att syftet med Employer Branding (EB) 

är att underlätta ledningens prioriteringar, öka produktiviteten, förbättra rekrytering 

samt behålla och engagera medarbetare. Vid fokus på rekrytering kan EB enligt 

Backhaus och Tikoo (2004) kombineras med principer från olika områden som 

strategisk marknadsföring, intern och extern marknadsföring och organisatoriskt 

beteende. I den här uppsatsen kommer fokus ligga på EB i förhållande till dessa 

områden samt hur de är riktade mot en specifik målgrupp.  

 

För att kunna uppfattas som en attraktiv organisation, i syfte att attrahera potentiella 

medarbetare, är det viktigt att organisationer arbetar med sitt varumärke. Backhaus och 

Tikoo (2004) menar att varumärken är bland en organisations största tillgångar, inte 

bara när det gäller utveckling av produkter utan även inom HRM, där fenomenet EB 

appliceras. Cappelli (2001) poängterar att ett varumärke och en organisations rykte är 

avgörande för att attrahera de bästa medarbetarna på en konkurrensutsatt 

arbetsmarknad. Betydelsen av ett varumärke samt en organisations rykte har enligt 

Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) varit och är välkänt på produktmarknaden och har 

på senare tid trätt fram på arbetsmarknaden. Sullivan (2004) definierar EB som en 

långsiktig strategi för att hantera medvetenhet och uppfattningar hos anställda, 

potentiella medarbetare och intressenter relaterade till ett företag. Sullivan går vidare in 

på att EB lägger fram bilden av att företaget är en bra plats att arbeta på. Pihl (2011) 

hävdar att EB handlar om att företag marknadsför sig på ett sätt som lockar och behåller 

de bästa resurserna på marknaden. Pihl anser även att EB behövs för att både attrahera 

nya medarbetare och att säkerställa att företagets bästa medarbetare är lojala och stannar 

på företaget. I Conference Board (2001) har det visat sig att organisationer med ett 

effektivt EB leder till konkurrensfördelar och hjälper till att behålla medarbetare.  

 

EB kan enligt Backhaus och Tikoo (2004) delas in i en intern process: Internal 

Employer Branding (IEB) samt en extern process: External Employer Branding (EEB). 

Backhaus och Tikoo menar att IEB handlar om hur organisationer arbetar internt med 

de nuvarande medarbetarna i syfte att behålla dessa. EEB handlar i sin tur om att 

utveckla strategier för att nå ut till potentiella medarbetare och riktar sig därför mot 

arbetsmarknaden.  

 

Frank och Taylor (2004) hävdar att den framtida arbetskraften kommer vara färre, vilket 

innebär att organisationer står inför en tuff period när den äldre generationen ska 
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ersättas. Bristen på arbetskraft kommer i sin tur påverka utbudet på potentiell arbetskraft 

av nästa generation, det är därför viktigt för organisationer att ta vara på den arbetskraft 

som finns tillgänglig. Framtida arbetskraften består av generation Y, en generation som 

enligt Pihl (2011) består av 80- och 90-talister och är den första generationen som växt 

upp i ett varumärkes-impregnerat och ständigt kommunicerande samhälle där individer 

profilerar och marknadsför sig själva. Denna generation har enligt Wikström och Martin 

(2016) andra prioriteringar och föredrar bland annat personlig utveckling mer än 

föregående generationer. De potentiella medarbetarna bland generation Y attraheras på 

olika sätt beroende på deras preferenser gällande arbetsgivare. Hur organisationer 

utformar sin EB-strategi kommer därför vara avgörande vid rekrytering av dessa, samt 

organisationers framtida konkurrenskraft.  

 

En bransch som, i framtiden, kommer påverkas av den minskade arbetskraften är enligt 

Putzer, Sermpetis och Tsopelas (2008) bankbranschen. Putzer et al. har tagit fram flera 

trender som är bakom det växande behovet av mer sofistikerade kunskaper inom 

bankbranschen. En trend är bankernas snabba tillväxt på tillväxtmarknader, som ofta är 

resultatet av fusioner och förvärv. Andra trender inkluderar bland annat en minskad 

kundlojalitet, ökad konkurrens samt effekterna av subprime-utlåning, lån till mindre 

kreditvärdiga i USA som ledde till finanskrisen 2008. Då banker, enligt Putzer et al. inte 

har tillräckligt kompetent arbetskraft internt inom organisationen är det externa arbetet 

med EB av större betydelse. Detta visas i en undersökning som Putzer et al. har tagit del 

av, där rekrytering framkommer vara grundläggande för att säkerställa en lönsam 

framtid för en banks tillväxt. Det är därför ett fundament för organisationer, som har 

påverkats av trenderna, att arbeta med EB för att säkerställa att både attrahera nya 

medarbetare samt säkerställa att företagets bästa medarbetare är lojala och stannar hos 

företaget.  

1.2 Problematisering 

I en undersökning från Universum (2016) har det visat sig att banksektorn, globalt sett, 

har fått mycket negativ publicitet de senaste åren. Det har lett till att det har blivit 

svårare för banker att attrahera kompetenta medarbetare inom HR och 

kompetensutveckling. Vidare har det, i samma undersökning, visat sig att banker inte 

har ett tillräckligt välutformat och starkt EB för att attrahera, rekrytera och behålla de 

mest kompetenta på arbetsmarknaden.  

 

På grund av flera förändringar på arbetsmarknaden krävs en anpassning av arbetet med 

EB. Enligt Wikström och Martin (2016) finns det en utstickande förändring som 

utmanar organisationers arbete med EB, nämligen att möta generation Y. Ett problem, 

med vad som Wikström och Martin även kallar för morgondagens medarbetare, är deras 

illojala beteende gentemot arbetsgivarna. Den nya generationen byter arbetsgivare mer 

frekvent i jämförelse med den äldre generationen. Vidare menar Wikström och Martin 

att generation Y är väldigt krävande samtidigt som de är aktiva CV-byggare som byter 

arbetsgivare så fort deras egna personliga utveckling inte går åt rätt håll. Pihl (2011) är 

inne på samma spår, men menar dock att medarbetare från generation Y kan bli lojala 

av sociala band och av att arbetet uppfyller deras individuella mål. Då generation Y ser 

på organisationer ur andra perspektiv och har andra prioriteringar än tidigare 

generationer, blir det problematiskt för organisationer när de äldre generationerna ska 
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ersättas. Organisationer måste ändra sitt agerande i rekryteringsprocessen för att kunna 

attrahera framtida medarbetare med rätt kompetens.  

 

En annan förändring är globaliseringen som gjort medarbetarna mer lika än tidigare på 

grund av att de geografiska gränserna minskat i betydelse. Det har enligt Wikström och 

Martin (2016) resulterat i en större och mer komplex arbetsmarknad att rikta sig mot för 

organisationer samtidigt som det enligt Ganco et al. (2014) har resulterat i ett mer rörligt 

humankapital som gör arbetet med EB mer komplicerat. Ganco et al. belyser problemet 

med ett rörligt humankapital: ”till skillnad från materiella resurser såsom växter och 

utrustning, kan de anställda gå ut genom dörren för att ansluta till rivaliserande 

organisationer”. 

 

Förlusten av potentiella medarbetare i rekryteringsprocessen har blivit allt vanligare, 

främst på grund av det stora utbudet av konkurrenter. Studier som Zhou et al. (2015) har 

tagit del av visar på att mer än hälften (56 %) av arbetsgivare under ett år får avslag av 

en potentiell kandidat. Organisationer riskerar därmed långsiktiga rekryteringsproblem 

när lämpliga kandidater tackar nej till dessa jobberbjudanden, eller ännu värre, väljer en 

konkurrent. Organisationer förlorar inte endast en kandidat utan även tid i 

rekryteringsprocessen, vilket tvingar dem att börja om från början. Andra kostnader som 

uppkommer, enligt Zhou et al. är bemanningskostnader, engångskostnader och 

kostnader som uppstår vid personalbrist i form av minskad produktivitet och förlust av 

arbetskraft.  

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar organisationer inom bankbranschen med sitt Employer Brand för att 

attrahera och behålla medarbetare ur generation Y?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur organisationer inom 

bankbranschen tillämpar Employer Branding-strategier för att attrahera och behålla 

medarbetare ur generation Y. Vi vill även undersöka hur medarbetare i dessa 

organisationer upplever appliceringen av Employer Branding-strategier.  

1.5 Avgränsning 

Universum (2016) lyfter fram två storbanker i sin undersökning av populära 

arbetsgivare bland ekonomistudenter. Vi har därför valt att avgränsa undersökningen till 

dessa två banker och inte fler.  
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Metodval  

Studien syftade till att skapa förståelse för hur ledande organisationer inom 

bankbranschen arbetar med att vara attraktiva för medarbetare från generation Y. Vi 

valde att pröva en teori i praktiken och för att få så relevanta svar som möjligt på vår 

frågeställning valde vi att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi i form av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar på att inom kvalitativ 

forskning antas en teori vara ett resultat av undersökningen (induktion) istället för 

utgångspunkten (deduktion), men då vi valde att utgå från en teori och pröva den i 

praktiken med hjälp av en kvalitativ metod blir ansatsen delvis deduktiv. 

Semistrukturerade intervjuer motiveras med möjligheten att kunna ställa följdfrågor 

samt att respondenten fritt får utforma svaren på eget sätt.  

 

Termen fall förknippas enligt Bryman och Bell (2013) till en arbetsplats eller en 

organisation. Då vi valde att utgå ifrån hur två organisationer arbetar med Employer 

Branding är valet av forskningsdesign en multipel fallstudie. En multipel fallstudie-

design är enligt Bryman och Bell en utveckling av en fallstudie. En vanlig fallstudie 

kännetecknas av att forskaren på djupet undersöker ett enda fall, till skillnad från en 

multipel fallstudie som används i syfte att jämföra de fall som ingår i studien, två eller 

fler. Bryman och Bell argumenterar för att forskaren kan ställa resultaten mot varandra 

och ta ställning till skillnader och likheter i fallen, vilket underlättar teoretiska 

reflektioner över resultaten. Det finns även nackdelar med denna typ av 

forskningsdesign. Dyer och Wilkins (1991) menar att forskaren tenderar att ägna mer tid 

åt att ställa fallen mot varandra istället för att rikta uppmärksamheten åt den specifika 

kontexten. Då urvalet av organisationer är de två mest attraktiva inom bankbranschen 

har den multipla fallstudie-designen använts i syfte att rikta uppmärksamheten till 

studiens forskningsfråga, nämligen hur organisationer inom bankbranschen arbetar med 

sitt Employer Brand för att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y. För att 

besvara studiens forskningsfråga krävdes en förförståelse kring hur medarbetare ur 

generation Y upplever en attraktiv arbetsgivare för att sedan undersöka hur de valda 

organisationerna anpassar sina strategier för att attrahera generation Y. Med hjälp av 

tidigare studier, i form av vetenskapliga artiklar, har grunden för teorier gällande 

generation Y och EB stått för den förförståelse som krävs för studiens genomförande. 

Den primärdata som samlats in har baserats ur både ledar- och medarbetarperspektiv för 

att, på ett deduktivt sätt, undersöka hur organisationer arbetar med och anpassar sina 

EB-strategier när nu generation Y mer och mer etablerar sig på arbetsmarknaden. 

Vidare har vi kompletterat intervjuerna med årsredovisningar, då dessa är 

informationsrika på de teman som berörs i teorikapitlet.  

2.2 Urval av organisationer och respondenter 

Enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) är det viktigt att vid 

genomförande av primärdatainsamling fundera på vilken målpopulation och vilka 

respondenter som ska undersökas. Det är möjligt att undersöka hela målpopulationen, 

en så kallad totalundersökning, men på grund av att det kräver mycket tid har vi valt att 

göra ett urval av populationen. Enligt Christensen et al. finns det två huvudsakliga 

urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Det som skiljer de båda är 
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att icke-sannolikhetsurval inte tar hänsyn till samtliga enheter i populationen. Det ledde 

till att vi själva kunde bestämma vilka som ska representera hela populationen i vår 

undersökning och på så sätt öka möjligheterna till mer informationsrikt och användbart 

resultat. Utifrån hur vårt urval av respondenter uppfattade våra intervjufrågor är det 

möjligt att kunna dra slutsatser om hela målpopulationen. Christensen et al. (2010) 

förklarar att ett urval leder till mer tid för varje respondent, vilket leder till mer 

detaljerad information från var och en i undersökningen. För att få så kvalificerade svar 

som möjligt valde vi att intervjua en HR-ansvarig inom vardera organisation, vilket är 

den lokala kontorschefen. Tidigare resultat gällande attraktiva organisationsegenskaper 

bland studenter i generation Y användes som underlag vid utformning av 

intervjuguide.   

 

Huvudkriteriet för denna studie var att hitta två populära arbetsgivare inom 

bankbranschen för att studera hur de arbetar med att attrahera generation Y, vilket 

gjordes med hjälp av Universums undersökning från 2016 på populära arbetsgivare 

bland ekonomistudenter i Sverige. På grund av att en respondent önskade anonymitet 

har vi av konsekventa skäl anonymiserat alla respondenter och banker som valde att 

delta i undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2013) är det möjligt att kombinera 

flera analysnivåer för att göra en meningsfull analys. Kombinationen i denna uppsats 

var av individer i form av både chefer och anställda samt organisationer. Då syftet med 

uppsatsen är att skapa en förståelse för hur organisationer inom bankbranschen arbetar 

med att attrahera och behålla medarbetare från generation Y, var urvalet av 

respondenter både ledare och medarbetare.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan personer med högre status få svårt att få tid för ett 

intervjutillfälle, därför kontaktades bankernas lokala kontorschefer i Visby tidigt i 

undersökningens stadium. Kontorscheferna blev informerade om studiens syfte, urvalet 

av respondenter samt vilka teman frågorna berörde. Vidare har respondenterna, enligt 

de etiska reglerna i Bryman och Bell, blivit informerade om att deltagandet är frivilligt, 

anonymt vid önskan och att informationen endast kommer användas i 

forskningsändamål.  

2.3  Semistrukturerade intervjuer 

Det finns många situationer där intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod, menar 

Christensen et al. (2010). Intervju som insamlingsmetod gick hand i hand med 

undersökningens problem och syfte då syftet med studien var att skapa en förståelse för 

hur organisationer inom bankbranschen tillämpar Employer Branding-strategier för att 

attrahera och behålla medarbetare ur generation Y. Då våra frågor var komplexa var det 

enligt Christensen et al. lämpligt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vidare 

möjliggjorde semistrukturella intervjuer förklaring av syftet med undersökningen för att 

lyfta fram och identifiera bakomliggande orsaker, vilket enligt Christensen et al. ger en 

djupare förståelse till varför respondenterna svarade som de gjorde. Genom att vi har 

kunnat ställa följdfrågor fick vi mer utförliga svar eftersom respondenterna kunde 

förklara, förtydliga och utveckla sina svar. Då generation Y skiljer sig mycket från 

tidigare generationer, och att organisationer behöver omorganisera sig för att möta 

behoven som denna nya generation eftersträvar var semistrukturella intervjuer effektivt i 

och med EB:s omstrukturering organisationsmässigt och att generation Y successivt 

närmar sig en stor del av arbetsmarknadens befolkning. 
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Kvalitativa intervjuer används enligt Bryman och Bell (2013) då det finns en önskan att 

få kunskap om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. Vid 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en intervjuguide som enligt Christensen et 

al. (2010) är en lista på frågor och teman kring fenomenet. Vid semistrukturerade 

intervjuer behöver intervjuaren inte följa ordningen i intervjuguiden samt att denne 

också kan ställa frågor som inte ingår. Det gav oss en frihet att ställa följdfrågor som 

ledde till mer utvecklade svar. Respondenten fick i sin tur en stor frihet att besvara 

frågorna på sitt egna sätt. En annan anledning till valet av semistrukturerade intervjuer 

var flexibiliteten som enligt Bryman och Bell underlättar oförutsägbara händelser som 

exempelvis tekniska fel vid inspelning.  

2.4 Intervjuguide 

Christensen et al. (2010) poängterar att de fall där forskaren har många komplexa eller 

öppna frågor är det lämpligt att genomföra en intervju på grund av möjligheten till att 

följa upp svaren för att utveckla och förtydliga dem. Till intervjutillfällen gjordes en 

intervjuguide som enligt Bryman och Bell (2013) är en lista av teman som ska beröras 

vid semistrukturerade intervjuer och används som en typ av manus. Christensen et al. 

hävdar att intervjuguidens innehåll och ordning inte behöver följas utan kan variera från 

intervju till intervju. Variationen i en intervjuguide leder till att intervjuerna rymmer en 

flexibilitet samt att forskaren får informationen kring respondenternas upplevelser.  

 

Innehållet i vår intervjuguide berör teman som: Internal och External EB, ledarskap, 

generation Y, företagskultur och värden (se bilaga 1). Bryman och Bell (2013) 

konstaterar att det avgörande för en intervjuguide är att frågorna möjliggör för forskaren 

att få information gällande hur respondenterna upplever sin omgivning samt att 

intervjuerna rymmer en flexibilitet. En anledning till att använda sig utav en 

intervjuguide är att den kan lämnas över till intresserade personer, vilket enligt Bryman 

och Bell stärker tillförlitligheten i undersökningen.  

 

En risk vid utformning av intervjuguiden var enligt Bryman och Bell (2013) att 

respondenterna förvrängde personliga åsikter då de kunde tolka våra frågor som 

känsliga eller privata och inte ville tala illa om sin arbetsgivare. Med den anledningen 

försökte vi undvika känsliga frågor om just respondenternas arbetsgivare och 

fokuserade mer på allmänna frågor gällande värderingar, rekrytering och framtiden.  

2.5 Genomförande av datainsamling 

Inför den första intervjun gjordes två provintervjuer där vi spelade in oss själva som 

intervjuare, samt kontrollerade att intervjuguiden berörde samtliga teoretiska områden 

vi valt att utgå ifrån. Fem dagar innan första intervjutillfället gjordes förändringar i 

ordningsföljden på frågorna innan intervjuguiden skickades ut till de valda 

organisationernas kontorschefer i Visby. Den skickade intervjuguiden underlättade för 

respondenterna att förbereda sig på de teman och typen av frågor som togs upp på 

intervjun, vilket genererade i mer konkreta svar. Första intervjutillfället ägde rum den 

11:e april med en av bankernas kontorschef i Visby. Intervjun genomfördes på 

respondentens kontor under arbetstid. En kritisk aspekt vi hade med oss till intervjun 

var, utifrån Bryman och Bell (2013), att man som intervjuare inkräktar på 

medarbetarnas arbetstid, vilket kan försvåra genomförandet av intervjun. Den första 

intervjun spelades in med respondentens godkännande och höll den avsatta tiden. Efter 
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intervjun satte vi direkt igång med transkriberingen med anledningen att informationen 

fortfarande är färsk i minnet, vilket underlättar sammanställningen och analysen av den 

genomförda studien. Under tiden mellan den första och den andra intervjun ägnades tid 

åt transkribering av den första intervjun samt ytterligare kompletterande information 

från årsredovisningen.  

 

Intervjun med kontorschefen från den andra banken skedde den 20:e april och gick till 

på samma sätt som tidigare. Intervjuerna med medarbetarna från bankerna skedde 

mellan 20:e - 25:e april. Två av intervjuerna med medarbetare genomfördes via Skype 

och telefon på grund av distansskäl. Bryman och Bell (2013) menar att telefonintervjuer 

är ett alternativ till den personliga intervjun då både intervjuaren och respondenten 

sparar tid. Samtliga intervjuer spelades in med motiveringen att forskaren kan, enligt 

Bryman och Bell, upprepa respondenternas svar samt att det underlättar en noggrann 

analys av vad som har sagts. Med hjälp av det inspelade materialet är det möjligt att 

stärka diverse påståenden med citat. En kritisk aspekt till inspelning av intervjuer är att 

tillvägagångssättet är tidskrävande då materialet, i efterhand, ska transkriberas. Risken 

finns även att inspelningen kan påverka respondenternas beteenden då Bryman och Bell 

påpekar att de blir medvetna om att deras svar bevaras åt eftervärlden. Anonymitet 

erbjöds i alla intervjuer i syfte att, enligt Bryman och Bell, få så uppriktiga svar som 

möjligt.  

2.6 Analys av data 

Efter transkriberingen samlade vi in alla respondenternas svar under varje fråga för att 

underlätta analysen av det insamlade materialet. För att kunna få med så mycket 

material som möjligt till det empiriska kapitlet var vi tvungna att sammanfatta data och 

söka efter väl passande nyckelord och nyckelmeningar som beskriver och förklarar 

innehållet. Enligt Christensen et al. (2010) gör kontinuerlig sammanfattning av data det 

möjligt att tränga igenom och göra det kvalitativa datamaterialet tillgängligt. 

Utskrifterna av det inspelade materialet genomfördes i ett tidigt skede för att, enligt 

Bryman och Bell (2013), lindra upplevelsen att man drunknar i data. De första 

utskrifterna lästes översiktligt innan en djupare genomgång av viktiga nyckelord eller 

teman som respondenterna har använt, för att underlätta tolkningen av data. Vid analys 

av det insamlade materialet sökte vi efter likheter och skillnader i respondenternas svar. 

Som kompletterande material användes aktuella årsredovisningar från båda 

organisationerna. Svaren som respondenterna inte hade tillräcklig kunskap om söktes 

upp i årsredovisningarna, vilket gjordes efter rekommendation från kontorscheferna. 

Årsredovisningarna har visat sig vara informationsrika på hur organisationerna går 

tillväga vid rekrytering samt vilka värderingar som prioriteras. Vid analys av all 

insamlad data ställde vi det empiriska materialet kring EB och generation Y mot den 

teoretiska referensramen för att kunna jämföra hur pass bra teorierna stämmer överens i 

praktiken.  

 



 

 8 

3 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en allmän bild av, samt tidigare forskning inom, Employer 

Branding. Den nya generationens påverkan på arbetsmarknaden förklaras innan en 

modell på Employer Branding och dess innehåll samt hur det är riktat mot generation Y 

illustreras. Slutligen redogörs de olika delarna av Employer Branding på djupet: 

Employer Value Proposition, Internal Employer Branding och External Employer 

Branding.  

3.1 Employer Branding – Tidigare forskning  

Ambler och Barrow (1996) ser EB som en möjlighet att attrahera potentiella 

medarbetare till organisationer genom att applicera varumärkesmarknadsföring. 

Backhaus (2016) menar att Ambler och Barrows vision gällande EB gick längre, då 

Ambler och Barrow även föreslog att intern marknadsföring av varumärket skulle 

generera högre motivationsnivåer bland nuvarande medarbetare. Ambler och Barrow 

definierar EB som “ett paket av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner 

som innefattas av en anställning och som arbetsgivaren identifieras med”. Conference 

Boards (2001) definition är desto mer kortfattad: ”identiteten av organisationen som 

arbetsgivare”. EB, med sin bakgrund i resursallokering och Human Resource-teorier 

(HR), fokuserar därmed på att utveckla bilden av organisationer som potentiella 

arbetsgivare. Vidare hävdar Collins och Stevens (2002) att olika koncept inom image, 

attraktionskraft och varumärkesvärde används vid beskrivning av vad arbetssökande 

lägger tonvikten på vid en jobbansökan.  

 

Backhaus och Tikoo (2004) hävdar att EB är ett växande område som kan användas för 

att locka potentiella medarbetare, vilket visas i en undersökning som Backhaus (2016) 

har tagit del av. År 2004 gjordes en Googlesökning på termen “Employer Branding” 

vilket gav 3000 matchningar, 2016 var resultatet tre miljoner matchningar. Det har med 

andra ord blivit ett bredare och ett allt mer aktuellt område för forskare och HR-

intressenter, samtidigt som informationsteknikens utveckling har haft sin påverkan. Ett 

effektivt arbete med EB leder enligt Backhaus och Tikoo till konkurrensfördelar, vilket 

underlättar för att attrahera och behålla medarbetare. Sengupta, Bamel och Singh 

konstaterar att EB är ett strategiskt verktyg för organisationer att använda vid 

marknadsföring av arbetsplatsen och Employer Value Proposition (EVP) till nuvarande 

och potentiella medarbetare. EVP är det centrala budskapet av EB och förklaras på 

djupet senare i kapitlet.  

 

Den senaste tiden har organisationer, enligt Backhaus (2016) sammanställning, 

fokuserat på External EB (EEB) i syfte att rekrytera nya medarbetare. Målet har då varit 

att skapa positiva anknytningar till EB gentemot specifika målgrupper. Hur målgruppen 

uppfattar associationerna med EB är, enligt Backhaus, nyckeln till att attrahera nya 

medarbetare. Internal EB (IEB) är en viktig aspekt inom ramen för EB, där Backhaus 

och Tikoo (2004) hävdar att IEB är en intern metod som ska generera uppfattningar om 

en organisations identitet och företagskultur som leder till medarbetarnas lojalitet till 

arbetsplatsen och slutligen produktivitet. Backhaus (2016) konstaterar att alla 

organisationer har ett varumärke, men att alla organisationer inte engagerar sig på ett 

effektivt sätt för att differentiera sig som arbetsgivare, vilket är viktigt för att en 
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organisation ska uppfattas som attraktiv. Backhaus anser att detta är ett arbete som 

organisationer, i framtiden, kommer sätta större fokus på genom att använda andra typer 

av marknadsföringskanaler, som exempelvis sociala medier. Just sociala medier 

kommer, enligt Backhaus, vara den huvudsakliga marknadsföringskanalen för EEB. 

Organisationer måste även kontrollera hur medarbetarna interagerar samt vilka 

uppfattningar EB ger på sociala medier. Vikten av ett ständigt arbete med EEB via 

sociala medier leder, enligt Backhaus, till att EB kommer ha en mer 

marknadsföringsinriktad syn istället för den traditionella HR-synen som EB har haft.  

 
Figur 1. Employer Branding riktat mot generation Y, baserad på Backhaus och Tikoo (2004), 
Pihl (2011), Sivertzen et al. (2013) och Martin et al. (2005). 

3.1.1 Förändringar på arbetsmarknaden – generation Y 

Flera förändringar har skett på arbetsmarknaden. Den äldsta generationen, Baby 

Boomers, människor födda på 40- och 50-talet, ska enligt Valentine och Powers (2013) 

ersättas med en generation som storleksmässigt är likadan, samtidigt som den är helt 

olik i alla andra aspekter, nämligen generation Y. Enligt Nationalencyklopedin (2017) 

omfattar generation Y människor födda på 1980- och 1990-talet. Karaktärsdragen som 

kännetecknar generation Y i arbetslivet är enligt Pihl (2011) kräsenhet, illojalitet och 

otålighet samtidigt som generation Y ses som ambitiösa, tekniskt kunniga och 

nätverkande. En kritisk aspekt kring vad som karaktäriserar generation Y är enligt Pihl 

(2011) att det är svårt att generalisera en hel generation då många från generation Y inte 

känner igen sig i den beskrivningen. I en undersökning, genomförd av Valentine och 

Powers, har det visat sig att generation Y anser att traditionella marknadsföringskanaler 

såsom reklamskyltar och nyhetstidningar är av mindre betydelse då denna generationens 

medievanor främst består av sociala medier och tv.  

 

Knittel, Beurer och Berndt (2016) konstaterar att generation Y tenderar att undvika 

varumärken av olika anledningar. Två anledningar som nämns är erfarenhet och moral. 

Med erfarenhet menar Knittel et al. att konsumenter undviker ett varumärke vid negativ 

erfarenhet. Ur ett politiskt och socialt perspektiv är det viktigt att organisationers 
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politiska tillhörighet samt behandling av sina anställda uppfattas rätt av generation Y för 

att de ska känna en tillit till varumärket. Generation Y måste med andra ord ha positiva 

erfarenheter med en organisation samt kunna identifiera sig med hur arbetsgivarna 

uppfattas av omvärlden för att känna en tillit till dem. Valentine och Powers (2013) 

påpekar att generation Y stödjer sociala orsaker och socialt ansvarsfulla företag. Bland 

studenter från generation Y kännetecknar, enligt Terjesen, Vinnicombe och Freeman 

(2007), en attraktiv arbetsgivare bland annat möjlighet till kreativt arbete och personlig 

utveckling samt förutsättningar till en lång karriär inom organisationen. Det sistnämnda 

går att ifrågasätta då Wikström och Martin (2016) hävdar att generation Y kännetecknas 

som en generation som föredrar ett aktivt CV-byggande som innefattar många olika 

anställningar framför en längre och mer lojal tid hos ett och samma företag.  

3.2 Employer Branding – Att vara en attraktiv arbetsgivare  

Att arbeta med sitt EB är en huvudsaklig marknadsföringsstrategi som organisationer tar 

del av för att attrahera potentiella nyanställda. Organisationer lägger oftast störst fokus 

på produktutveckling när det kommer till varumärkesbyggandet, men är enligt 

Backhaus och Tikoo även applicerbart inom HRM. Biswas och Suar (2016) menar att 

många arbetsgivare utvecklar strategier för att bibehålla en hälsosam talangpool där en 

av dem är EB. Backhaus och Tikoo beskriver Employer Branding som en trestegs-

process bestående av Employer Value Proposition (EVP), Internal Employer Branding 

(IEB) och External Employer Branding (EEB) och används i syfte att öka 

attraktionskraften och förbättra organisationens rykte. Att utarbeta en EB-strategi kallas 

enligt Wikström och Martin (2016) för EVP. Enligt Johansson (2015) är EVP en 

uppsättning egenskaper som en organisation vill förknippas med för att attrahera 

medarbetare. Anledningarna till att utveckla en EB-strategi är många, bland annat 

förklarar Wikström och Martin att det ökar attraktionskraften bland kvalificerade 

sökande och bättre träffsäkerhet vid rekrytering. Det kommer enligt Biswas och Suar 

(2016) i sin tur leda till ekonomiska fördelar i form av sänkta rekryteringskostnader och 

minskad personalomsättning. Den minskade personalomsättningen är något som även 

Backhaus och Tikoo (2004) poängterar då EB hjälper att behålla rätt medarbetare. Målet 

med EB är att förmedla, både internt och externt, en trovärdig och attraktiv bild av 

organisationen som arbetsgivare (EVP). 

 

Martin, Beaumont, Doig och Pate (2005) förklarar IEB som en process som beskriver 

organisationen, hur den kommuniceras inom organisationen samt hur den uppfattas av 

medarbetarna. EEB omfattar hur organisationen presenterar sig samt hur externa 

målgrupper uppfattar en organisation. 

3.2.1 Employer Value Proposition  

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) finns det tre steg vid utformning av en EB-strategi 

där den första behandlar EVP. EVP är den viktigaste steget vid utformning av en EB-

strategi då EVP innefattar de värderingar som en organisation står för som sedan 

kommuniceras ut internt och externt mot en målgrupp (se Figur 1). Johansson (2015) 

menar att genom ett tydligt EVP som tillämpas i kommunikationen är det möjligt att ta 

kontroll över sitt EB och förändra den externa målgruppens uppfattning om 

organisationen. Det finns flera sätt att beskriva en organisations EVP. Moroko och 

Uncles (2009) påstår att information om funktionella, ekonomiska och psykologiska 

fördelar i organisationen fungerar i praktiken som EVP. Backhaus och Tikoo menar att 
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organisationer använder informationen om organisationens kultur, nuvarande 

medarbetares kvaliteter och uppfattning om särskilda värden organisationen erbjuder 

deras medarbetare.  

 

EVP är grundat i marknadsföring där det enligt Lusch, Vargo och O’Brien (2007) 

definieras som de löften som en säljare ger till sina kunder. Holttinen (2014) konstaterar 

att effektiva relationer mellan organisationer och kunder existerar om EVP är i linje 

med kundens behov. Samma slutsats dras när det kommer till organisationer och 

medarbetare. Sengupta et al. (2015) menar att potentiella medarbetare är väl medvetna 

om de värden som en organisation erbjuder. När organisationer marknadsför sitt EVP 

behöver de enligt Sivertzen et al. (2013) känna till faktorerna som leder till ett bra 

intryck av organisationen. Därför ska organisationen ha detta i åtanke och forma sitt 

EVP med syftet att förbättra attraktionskraften till organisationen.  

 

När EVP är utformat ska det enligt Backhaus och Tikoo (2004) kommuniceras ut mot 

den externa målgruppen som kan bestå av potentiella medarbetare och 

rekryteringsfirmor. Backhaus och Tikoo avslutar med att betona vikten av EVP då EB 

grundar sig i att organisationen marknadsför sitt EVP i syfte att förbättra rekrytering och 

behålla medarbetare samt öka värdet av humankapital.  

3.2.2 Internal Employer Branding 

Det interna arbetet skapar enligt Martin et al. (2005) ett EB som består av en 

övertygande uppfattning om en anställning hos en arbetsgivare, med andra ord EVP, 

som sedan kommuniceras ut mot medarbetare och övertygar medarbetarna om 

organisationens värde. Tavassoli (2008) tar upp IEB som det allra första en HR-

avdelning ska ta itu med, något som även betonas av Wikström och Martin (2016) som 

menar på att EB alltid börjar på “hemmaplan”. För att IEB ska fungera, krävs det till att 

börja med att medarbetare har rätt attityd, vilket Tavassoli förklarar med att 

medarbetaren brinner för arbetet och organisationen i fråga. Vidare menar Backhaus och 

Tikoo (2004) att EB inte enbart handlar om att attrahera nya medarbetare utan även 

behålla dessa. Wikström och Martin konstaterar att nöjda medarbetare på arbetsplatsen 

är de bästa ambassadörerna och varumärkesbyggarna då de kan förmedla 

organisationens värderingar till sin omgivning. Backhaus och Tikoo belyser även att 

utan motiverade anställda kommer inte produkten eller tjänsten organisationen i fråga 

sysslar med att uppfyllas. Med den anledningen är det därför vitalt inom det interna 

varumärkesbyggandet att arbeta med ledarskap på ett moget sätt samt med personlig 

medarbetarutveckling för att engagera och motivera medarbetarna i det dagliga arbetet.  

 

Wikström och Martin (2016) är inne på flera spår på hur ledarskapet måste förbättras 

där ett moget ledarskap är av högsta prioritering. Ett moget ledarskap är, enligt 

Wikström och Martin, när ledare uppmuntrar till innovation, är motiverande, ger 

feedback och tydligt kopplar målstyrning till rollen och arbetsuppgifterna. Samtidigt 

poängterar Tavassoli (2008) att alla dessa ovan nämnda ledarskapsområden ofta 

omedvetet kringgår det som faktiskt eftersträvas. Därav påpekar Tavassoli vikten av att 

avgränsa sig från andra organisationer genom att utförligt, och om det krävs, omarbeta 

och vidareutveckla organisationens ledarskap så att det kännetecknar precision och 

entusiasm. Detta krävs, enligt Tavassoli, för att personifiera en modell som blir svår för 

närmare konkurrenter att kopiera och som utmärker stark konkurrenskraft. En viktig 
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byggsten i det interna varumärkesbyggandet är, enligt Wikström och Martin, att 

säkerställa att organisationen har ett bra och moget ledarskap, vilket i sin tur kommer 

leda till engagemang och hög motivation hos anställda. Enligt Wikström och Martin 

måste organisationer bli mer effektiva för att behålla sina positioner i och med att 

marknaden hårdnar och att konkurrensen blir mer global. Laursen och Foss (2003) har i 

sin studie förslag på hur organisationer ska gå tillväga för att behålla medarbetare och 

samtidigt förbättra organisationens konkurrenskraft. Laursen och Foss förklarar att 

interna utbildningsmöjligheter stärker konkurrenskraften hos en organisation då 

kompetensen som ges blir svår att kopiera för andra företag. Wikström och Martin 

(2016) nämner kompetensutvecklingsprogram som ett sätt att få medarbetare att känna 

sig betrodda av ledningen, vilket kommer lyfta engagemang och motivation i att de 

utvecklas utanför deras ordinarie arbetsuppgifter. Wikström och Martin noterar dock att 

det ofta förekommer potentiella möjligheter i kompetensutveckling hos organisationer, 

men att belöning- och ersättningssystem ofta inte avlönar arbetet rättvist, vilket 

problematiserar det hela där arbetsgivaren riskerar att sjunka i auktoritet. 

 

För att klassas som en framgångsrik organisation måste företagskulturen stämma 

överens med de, i samhället, allmänt accepterade värden och synsätt samt även kundens 

syn på vad som anses värdefullt och vad som menas med god kvalité (Philipson, 2004).  

Wikström och Martin (2016) betonar att en företagskultur kan beskrivas som ett uttryck 

för de värderingar, attityder och beteenden som råder i en organisation. Wikström och 

Martin går vidare med att förklara att organisationer antingen vill uppmuntra kulturen 

att leva vidare, utveckla eller ändra den på ett sätt som stödjer syftet med verksamheten 

på ett bättre sätt. Vidare påpekar Wikström och Martin att om en organisation hanterar 

företagskulturen på rätt sätt anses den generera till att medarbetare förstår osynliga 

regler som råder inom organisationen och vilka beteenden som eftersträvas. 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att om EB inte ger en fullständig bild av 

företagskulturen kan medarbetare vara mer benägna att lämna organisationen. 

Medarbetare som har baserat sitt val av arbetsplats på otillräcklig information om 

organisationen är enligt Backhaus och Tikoo mer benägna att bli missnöjda på grund av 

ouppfyllda förväntningar och därav ökar risken att dessa medarbetare avslutar sin 

anställning. Backhaus och Tikoo menar att utveckla och behålla en produktiv 

företagskultur är centralt i organisationer. Därför är det viktigt att organisationen 

värderar företagskultur högt och använder sig av intern marknadsföring för att förbättra 

företagskulturen. 

3.2.3 External Employer Branding 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är den externa marknadsföringen av en organisations 

EB, i första hand, designad i syfte att attrahera externa målgrupper men även för att 

stödja och förbättra organisationens produkter och varumärken. Wikström och Martin 

(2016) menar på att en förståelse för den externa målgruppen är viktigt vid arbetet med 

det externa varumärkesbyggandet. Wikström och Martins argument stöds av Moroko 

och Uncles (2009) som hävdar att kunskap om målgruppen är viktigt för att på ett 

effektivt sätt rikta uppmärksamhet mot den. Wikström och Martin föreslår att 

organisationer börjar med att undersöka sina medarbetare. Genom deras åsikter och 

tankar kring organisationen är det möjligt att skapa strategier kring hur EB ska 

utvecklas och riktas mot den externa målgruppen för att slutligen rekrytera dessa. Vid 
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marknadsföring av EB och nyrekrytering finns det enligt Sivertzen et al. (2013) flera 

nyckelfaktorer som en organisation bör ta hänsyn till. Organisationer ska undvika att 

fokusera på exempelvis ersättning som en nyckelfaktor och istället lägga vikt på icke-

monetära faktorer som innovationsmöjligheter, personlig utveckling och känsla av 

förtroende. Vidare menar Sivertzen et al. att dessa icke-monetära faktorer är viktiga för 

att bygga upp ett gott rykte för organisationer bland de externa målgrupperna. Wikström 

och Martin (2016) påpekar att en rekrytering helst sker från den interna ledningen 

istället för konsulter och externa hjälpredor, då hjälp utifrån får svårt att bedöma 

kandidater som inte matchar ett specifikt uppdrag och konstaterar att en extern 

rekryteringsprocess ej innehar god kännedom och har tendens att placera framtida 

rekryter på fel områden i organisationen, vilket resulterar i ett icke optimalt 

rekryterande. 

 

Moroko och Uncles (2009) betonar att alla individer är olika och har olika preferenser 

gällande arbetsgivare. Det blir därför svårt att kunna tillfredsställa större externa 

målgrupper. För att kunna identifiera en extern målgrupp är det viktigt enligt Moroko 

och Uncles att segmentera arbetsmarknaden i syfte att hitta potentiella medarbetare med 

rätta kvalifikationer. Det finns flera olika sätt att segmentera en marknad, ett av dem är 

enligt Moroko och Uncles att utveckla sina varor och tjänster som mättar 

konsumenternas behov. Organisationer bör arbeta i samma riktning gällande EB för att 

identifiera sin målgrupp på arbetsmarknaden och utveckla strategier för att uppfylla den 

externa målgruppens arbetsgivarkrav. Ett annat sätt att segmentera arbetsmarknaden är 

att införa något som Moroko och Uncles kallar för hinder för de medarbetare som 

ansluter eller lämnar organisationen. Arbetsgivare kan ställa specifika krav för en viss 

anställning som exempelvis krav på utbildning och relevant erfarenhet. På så sätt 

inriktar sig segmenteringen endast på den del av arbetsmarknaden som anses vara 

tillräckligt kompetent för en viss anställning. Vidare menar Moroko och Uncles att 

monetära faktorer som fördröjd bonus och en lukrativ pension knyter medarbetare till 

organisationen och hjälper till att behålla de inom organisationen då medarbetare annars 

tenderar att frestas till att leta efter andra sysselsättningsmöjligheter.  

 

Moroko och Uncles (2009) hävdar att när organisationer har identifierat sin målgrupp är 

nästa steg att hitta rätt kommunikationskanaler för att marknadsföra sitt EVP och sedan 

rekrytera nya medarbetare. Enligt Sivertzen et al. (2013) finns det flera typer av 

marknadsföringskanaler inom rekrytering, där en av dessa är sociala medier. Det unika 

med sociala medier är enligt Boyd och Ellison (2008) att de tillåter sina användare att, 

offentligt, skapa en profil som är synlig för andra, bland annat för potentiella 

arbetsgivare. För arbetsgivarnas del finns det en stor fördel i att hitta potentiella 

medarbetare via sociala medier. Fördelarna är att användandet är gratis och att sociala 

medier ger en obegränsad användning med kort svarstid, vilket kommer skära ned 

rekryteringskostnaderna. Dock finns det enligt Sivertzen et al. kritik till användning av 

sociala medier vid rekryteringsprocessen. Sivertzen et al. argumenterar för att 

arbetsgivarna anser det är lätt att förstöra en organisations rykte via sociala medier, 

vilket påverkar attraktionskraften negativt bland potentiella medarbetare. Avslutningsvis 

hävdar Sivertzen et al. att sociala medier är effektivt för organisationer att använda vid 

undersökning av de attraktiva egenskaperna för potentiella medarbetare. 
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3.3 Kapitelsammanfattning 

På grund av den nya generationen Y, som har ändrat förutsättningarna på 

arbetsmarknaden, är organisationer tvungna att anpassa sina EB-strategier för att kunna 

attrahera denna kräsna och illojala målgrupp. Den nya generationen är väldigt olik de 

föregående generationerna i prioriteringar, där de sätter sina personliga mål och sitt eget 

välbefinnande framför organisationens. I och med detta bör organisationer 

uppmärksamma, enligt Wikström och Martin (2016), vikten av att utveckla strategier 

gällande attraktionskraften som ska nå ut både internt samt externt. 

 

EB består av en intern och en extern process där organisationens EVP kommuniceras ut. 

Då EVP representerar vad en organisation står för och vad de erbjuder sina anställda, är 

detta det första och viktigaste steget i arbetet med EB innan det kan kommuniceras ut 

mot de befintliga samt potentiella medarbetarna. Internt ska organisationen ha som mål 

att kännetecknas som en organisation med en företagskultur vars värderingar uppfattas 

lika av alla i organisationen, ett moget ledarskap och att med hjälp av internutbildningar 

bidra till att de befintliga medarbetarna vill stanna kvar i organisationen. Det externa 

arbetet bör innehålla en undersökning av de befintliga medarbetarna, segmentering av 

arbetsmarknaden, förförståelse för de externa målgrupperna samt kommunicera ut sitt 

EVP via bland annat sociala medier. Sivertzen et al. drar slutsatsen att de monetära 

aspekterna av arbetet inte har ett betydande samband med en organisations rykte.  
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4 Empirisk undersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet av insamlade data från totalt fem respondenter. Vi 

har delat in Employer Brandings olika delar (se Figur 1) i olika teman som används i 

intervjuguiden för att samla in relevant data som kan besvara vår frågeställning. En 

modifierad modell av figur 1 illustreras som avslutning på kapitlet.  

4.1 Presentation av organisationer och respondenter  

De två banker som ingår i vår studie är ledande inom bankbranschen. Två kontorschefer 

och totalt tre medarbetare från generation Y har intervjuats. På grund av önskad 

anonymitet kommer bankerna i undersökningen få benämningarna A och B, 

kontorscheferna A1 och B1 samt dess medarbetare från generation Y A2, A3 och B2. 

A1 är en lokal kontorschef med ansvar för 28 anställda, där företagsledningen består av 

11 medarbetare. B1 är kontorschef för en mindre enhet på fyra medarbetare varav en 

medarbetare är från generation Y. Samtliga medarbetare har jobbat i flera år inom 

bankerna och ständigt, via internutbildningar, fått möjligheter att klättra inom 

organisationerna.  

4.2 Employer Value Proposition 

Både A1 och B1 har ett övergripande ansvar för den interna rekryteringen på lokal nivå 

och tar hjälp av en central personalavdelning i Stockholm. Båda bankerna uppmuntrar 

till intern rörlighet, vilket innebär att kompetensen bland de nuvarande medarbetarna 

utnyttjas på bästa möjliga sätt. Den individuella utvecklingen är något som båda 

kontorscheferna anser är viktigt för att medarbetare från generation Y ska trivas och 

stanna på arbetsplatsen. Bankerna arbetar aktivt med att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsplats genom att främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och har 

inflytande på arbetsplatsen. En faktor som ses som bidragande till bankernas 

attraktivitet är dess framgångsrika historia där förutsättningarna är att lyckas rekrytera 

och behålla kompetenta medarbetare. De undersökta bankerna anses inte endast vara i 

toppskiktet inom sin egna bransch utan även överlag där framgång har varit en viktig 

faktor till deras attraktionskraft. Båda bankerna är verksamma i olika delar av världen, 

det menar A1 och B1, är en attraktionskraft då alla medarbetare har möjligheten att 

själva bestämma vad och vart inom organisationen de vill arbeta. 

 

För A är samhällsengagemanget viktigt för att kunna uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare, där ökad kunskap för ungdomar och en hållbar ekonomi i framtiden 

värderas (en värdering som återkommer senare i kapitlet under External Employer 

Branding). A arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen med ett projekt som, genom 

att erbjuda praktikplatser, hjälper unga (mellan 18–24 år) till ett arbete. I Sverige har 

detta projekt tillsammans med sitt företagsnätverk skapat över 10 000 praktikplatser till 

unga, vilket har gett dem arbetslivserfarenhet, referenser och internutbildning. Bland 

praktikanter är det inte heller omöjligt att omvandla praktikplatsen till en framtida 

anställning på arbetsplatsen. A1 poängterar att A fokuserar på att vara en attraktiv 

arbetsgivare genom att finnas med i de plattformar som finns hos banken. Ett sätt som A 

arbetar med i syfte att stärka attraktionskraften gentemot generation Y är att ha 

traineeprogram och ett insteg till att utvecklas inom organisationen. 
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En grundstomme i organisationen, som finns i vårt DNA är vårt samhällsengagemang. 

Vi har funnits sedan 1820, vilket betyder att vi snart firar 200 år som företag, där tror vi 

kunna se ett värde vi kan plocka upp i att synliggöra dagens ungdomar genom att inte 

bara leverera finansiella tjänster, utan även förmedla ett värde utanför just bankens 

dagliga arbetsuppgifter - A1.  

 

B arbetar mycket med långsiktighet samt att alla arbetsuppgifter ska gå till på ett 

moraliskt och etiskt rätt sätt. B har ett nära arbete med fackliga organisationer som ser 

till att alla som arbetar inom banken trivs. Vidare arbetar B med ett pensionsstiftelse-

program som alla medarbetare inom organisationen tar del av vid fast anställning samt 

förutsättningen att banken levererar resultat. B1 menar att tron på medarbetaren, ett 

mycket delegerat ansvar till alla medarbetare samt möjligheten till ständig utveckling 

inom organisationen är aspekter som gör banken attraktiv. Just 

utvecklingsmöjligheterna och eget ansvar är viktigt för medarbetarna samtidigt som A2 

tar upp lön som en viktig aspekt. A2 nämner även vikten av balansen mellan lön och 

ansvar för att det långsiktigt ska vara hållbart. Alla bankprodukter är nästan likadana 

menar A1, vilket gör det personliga mötet med kunden viktigt för positiva uppfattningar 

av omvärlden. Arbetet med långsiktiga relationer och personliga möten är det som 

skiljer bankerna åt. 

 
Det ena är utveckling, den andra är eget ansvar – frihet och affärsmannaskap och den 

tredje är ersättning, med andra ord lön. De här tre ska ju samverka, men alla är ju inte 

lika stora hela tiden, det är perioder som styr det här. De kan inte vara för ojämna över 

en lång period, du kan ju inte ha en låg ersättning under en längre tid samtidigt som du 

har mycket ansvar för då kommer det inte balansera – A2.  

 

Vi jobbar mycket med långsiktighet och etik och moral i stor utsträckning, även att vi 

har etiska värdegrunder, vi jobbar mycket med att det ska gå till på ett moraliskt och 

etiskt rätt sätt. Samma villkor, lika löner för lika arbete, det ska inte vara diskriminering, 

mycket internutbildningar och externa föreläsningar i de här områdena för att det ska 

vara väldigt jämlikt – B1. 

4.3 Internal Employer Branding  

4.3.1 Värderingar och företagskultur 

Kostnadsmedvetenhet är en viktig del i företagskulturen, där alla är medvetna om och 

återhållsamma med kostnader. I årsredovisningen från A går det att utläsa syftet med en 

av bankens kostnadsmedvetenhet: “Ju mer kostnadseffektiva vi är, desto större 

investeringsmöjligheter har vi, och ju högre kundvärde kan vi skapa. Därför behöver vi 

nu öka investeringarna i våra medarbetare samt skapa en företagskultur som engagerar 

och vi alla kan vara stolta över” - Årsredovisning A.   

 

A1 menar att deras organisation vill kännetecknas av värderingarna: öppen, enkel och 

omtänksam. Vidare konstaterar A1 att banken arbetar tillsammans med medarbetarna, 

både i personlig utveckling och i kundbemötande, och har som mål att både kunder och 

medarbetare ska känna igen sig i de värderingar som kännetecknar organisationen. 

Andra värderingar som kännetecknar de undersökta organisationerna är deras 

hållbarhetsarbete. Det fokuserar på deras erbjudanden, hur de sköter upphandlingar och 

engagemanget i det lokala samhället. Hållbarheten är viktigt för B då det är djupt 
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förankrat i bankens företagskultur och arbetssätt, vilket omfattar samtliga marknader där 

banken är verksam. B är ansluten till flera frivilliga FN-initiativ som arbetar med 

ansvarsfulla hållbarhetsfrågor. Dessa initiativ ligger i linje med de värderingar och 

principer som sedan länge råder inom banken. En stark företagskultur och starka 

värderingar anses, enligt B:s årsredovisning, ha en avgörande betydelse för bankernas 

framgång: “Bankens verksamhet och värdebaserade företagskultur bygger på 

motiverade och engagerade medarbetare, lyhörda för kundernas önskemål och behov” - 

Årsredovisning B.  

 

B1 menar att B värderar en stor tro på individen, ett stort eget ansvar, vilket gör att 

banken skapar en gemensam bas för att alla har lika värde och tro på individen. B 

arbetar, med hjälp av en intern “bibel” som B1 kallar det för, efter mål och medel med 

grundvärderingar i allas lika värde och frihet genom det egna ansvaret. Från 

medarbetarnas perspektiv är det viktigt att dela samma värderingar som banken. A2 vill 

kunna identifiera sig med ett företag som har ett stort samhällsengagemang och samma 

vision. B2 och A3 menar att gemensamma värderingar blir mer viktigt ju längre tiden 

går då det till en början var mer viktigt att få in en fot på arbetsmarknaden. Då möten 

med kunder är en del av det dagliga arbetet anser A3 att det är viktigt att engagera sig i 

deras intressen, därav upplever A3 att det är viktigt att engagera sig i kundernas 

intressen och stå för bankens värderingar.  

4.3.2 Moget ledarskap 

I bankernas årsredovisningar poängteras det att HR-avdelningen ansvarar för att 

utveckla ett starkt ledarskap och att säkerställa effektiva ersättningssystem utifrån 

medarbetarnas prestation. På kontorsnivå är det A1 och B1 som ansvarar för ett gott och 

moget ledarskap. A1 använder sig av ett verktyg i form av en applikation vid namn 

Engagor, där ledare delar med sig av deras arbetssätt samt vad ledare gör i deras vardag. 

Engagor förklaras som ett utvecklingsprogram som används för att utveckla ledarskapet. 

Genom att dela med sig av sitt arbetssätt är det möjligt att synliggöra brister i sitt 

ledarskap och att därefter kunna förbättra det. Inom A används värdeorden - öppen, 

enkel och omtänksam - som inte enbart appliceras i kulturen utan även i ledarskapet. 

 
Återkoppling är centralt och syftar till att utveckla och sporra var och en mot högre 

prestationer och långsiktig lönsamhet. Vi jobbar strukturerat med en 

successionsplanering, och det ordet är tråkigare än vad det egentligen är, för det är 

väldigt roligt. Det vi tittar på är talanger och det är inte just att göra en hierarkisk 

karriärutveckling dvs alla ska bli chefer utan istället tar vi vara på talangerna att här har 

vi en, liksom, specialist som fördjupar sig eller här har vi en person som kanske vill 
jobba i de centrala enheterna istället för på kontor. Och att vi genom att sätta 

strålkastarljuset på de här personerna säkerställer att vi kan vara med och utveckla. Vi 

har strukturerat arbete för att jobba med nyckelpersoner, framtida ledare och talanger – 

A1.  

 

Båda bankerna är noga med att erbjuda alla sina medarbetare internutbildningar för att 

nå sina personliga mål. Inom båda bankerna arbetar kontorscheferna med kontinuerliga 

medarbetarsamtal där tydliga mål sätt för varje medarbetare för att stötta den 

individuella kompetensutvecklingen. B1 menar att motiverade och engagerade 

medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kundernas och marknadens behov. 
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Hos B sitter det en facklig representant som tillsammans med B1 ser till att varje 

medarbetares röst gör sig hörd. 

 
De individuella samtalen är viktigast, jag som närmsta chef pratar mycket utveckling 

med medarbetarna och frågar dem vart ser du dig själv om fem år, vart ser du dig själv 

om tre år, hur kan vi lägga ett pussel för att komma dit, vad vill du fylla din 

utvecklingsplan med, för att nå dit du vill och det där ser väldigt olika ut när vi jobbar 

utifrån den individuella planen – A1.  

 

Samtliga medarbetare upplever ett moget ledarskap från sin arbetsgivare. Ständiga 

kontors- och gruppmöten genomförs där medarbetare får chansen att uttrycka sina 

åsikter gällande det dagliga arbetet. Då det handlar om kundernas liv och pengar anser 

B2 att arbetet ska gå till på rätt sätt, med den anledningen är det viktigt, enligt B2 och 

A2, att man har en ledare som ser till att det dagliga arbetet går i rätt riktning: “Om jag 

ska relatera till något, är det kopplat till ledarskapet, det närmaste ledarskapet. Där jag 

hittills upplevt i min relativt korta karriär inom företaget, att jag har högt i tak i att 

uttrycka mina åsikter” - A2. B1 går vidare med att poängtera vikten av chefens ansvar, 

där denne ska pusha dig både i med- och motvind gällande arbetsuppgifterna.  

4.4 External Employer Branding  

4.4.1 Intern- och extern rekrytering samt karriärmöjligheter 

När det gäller kompetens anser A1 att den största potentialen finns i det interna dagliga 

arbetet inom banken. Medarbetare som kontinuerligt utvecklas, med kunskap och 

erfarenhet från olika delar av banken får en ökad förståelse för kunderna och deras 

behov. Detta är en anledning till att båda bankerna uppmuntrar till intern rörlighet. Rätt 

medarbetare inom organisationen är viktigare än bankernas produkter eller tjänster, 

därför läggs stor vikt på, vid extern rekrytering, att de nya medarbetarna delar bankernas 

grundläggande värderingar. Egenskaperna som B efterfrågar vid extern rekrytering är 

att sätta kunden i fokus, ta eget ansvar, intresse för ekonomi samt viljan att ta egna 

initiativ. Den vanligaste typen av externa rekryteringen är studenter som arbetar extra 

under studieperioden för att sedan få en fast anställning. A1 sammanfattar 

rekryteringsfrågan på följande sätt: “Vi visar annonsen internt för alla. Den interna 

rörligheten sätter vi främst, att vi ska ha en möjlighet till en intern utveckling, så vi ger 

alltid första tjing internt” – A1.  

 
Då medarbetare går i pension hela tiden så blir man ändå tvungen att rekrytera externt 
som ska ersätta. Den vanligaste externa rekryteringen är studenter som arbetar extra och 

sedan får en fast anställning, det är det vanligaste i kontorsrörelse. Många börjar sin resa 

redan under studierna som sedan utmynnar i en heltidstjänst. En student ingår i ett 

studentprogram, där nya studenter får möjligheten att ansöka till programmet som ger ett 

extrajobb under terminerna, garanterat sommarjobb, och om det funkar mellan banken 

och studenten så leder programmet till, nästintill, garanterat tillsvidarejobb på heltid 

efter studierna - B1.  

 

Gemensamt för båda bankerna är att den interna rörligheten prioriteras. A1 menar att 

den interna rörligheten leder till fler karriärmöjligheter på en stor, spännande 

arbetsmarknad samtidigt som det ökar deras attraktionskraft, internt som externt. Att 

lägga större vikt på sina nuvarande medarbetare är ett resurseffektivt sätt att ta vara på 
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kompetens och potential inom organisationer. Investeringarna sker därför, i första hand, 

i de befintliga medarbetarna och nya medarbetare rekryteras endast externt om 

kompetensen inte finns inom organisationen. För B bidrar den interna rörligheten att 

både arbetssätt och kultur sprids i alla delar inom banken, genom att samlad kompetens 

och erfarenhet tas med till den nya yrkesrollen. Cheferna inom B måste vara starka 

kulturbärare, vilket är anledningen till att de flesta chefer rekryteras internt. Under 2015 

rekryterades 100 procent av alla chefer i Sverige internt inom B. A1 menar att det, vid 

karriärutveckling, inte endast handlar om en hierarkisk sådan utan även att ta vara på 

den interna kompetensen som finns tillgänglig och utveckla medarbetare utifrån deras 

färdigheter. Det leder till, enligt A1, att medarbetare får möjligheten att bli specialister 

och fördjupa sig inom ett visst område: “Våra medarbetare ges möjlighet att under sin 

anställningstid utvecklas inom olika yrkesroller, arbeta inom skilda 

verksamhetsområden och även ha möjlighet att arbeta utanför det egna hemlandet” - 

A1. 

 

B1 anser att det är dennes ansvar att identifiera vilka medarbetare som har potentialen 

till att kunna utvecklas inom organisationen. Alla medarbetare hos B får möjligheten till 

att gå ledarutbildningar i syfte att prova på ledarskap och identifiera ett intresse hos 

medarbetarna. Vidare poängterar B1 att det är upp till varje medarbetare att ta ansvar för 

att söka högre positioner inom organisationen men att alla medarbetare har möjligheten 

till att bli framtida nyckelpersoner inom organisationen. Detta är något som medarbetare 

från generation Y bekräftar. B1 förklarar att ingenting kommer gratis och att personen 

själv bär ansvaret gällande önskemål om att avancera: “Ingen kommer och erbjuder en 

medarbetare en ledig tjänst utan medarbetare måste själva ta initiativet och söka den 

lediga tjänsten, alla medarbetare har dock möjligheten att bli framtida nyckelpersoner” - 

B1. 

4.4.2 Varumärkesbärare 

Alla medarbetare från generation Y skulle rekommendera sitt arbete till sina vänner, en 

medarbetare poängterar dock att det finns både för- och nackdelar med att arbeta inom 

bankbranschen. Swedsec, en obligatorisk utbildning för bankanställda, är ett krav för att 

genomföra en vis typ av arbete. B2 menar att kravet på att banker ska besitta kunskap 

inom olika områden som juridik, skattesatser, regleringar och lagar sätter press på 

medarbetare att ständigt utveckla sin kompetens. Medarbetarna var överens om att 

arbetsuppgifterna inom bankerna är varierande samt att det finns nästintill obegränsade 

utvecklingsmöjligheter inom banker som levererar goda resultat.  

 
Det är framförallt för att utvecklingsmöjligheterna finns, där uppgifterna innefattar 

många olika områden. Det interna arbetet gör det spännande. Min arbetsgivare är en 

stabil bank med ett stort samhällsengagemang, med goda resultat som gör att man kan 

känna sig stolt över att vara anställd på banken. Jag är positiv till banken överlag – A3.  

4.4.3 Sociala medier 

Sociala medier används inom båda bankerna, men att endast A aktivt arbetar med det på 

kontorsnivå. B1 hävdar att banken är väldigt aktiv på olika plattformar för sociala 

medier, som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter, men att det är en central 

avdelning som arbetar med dessa frågor och därmed ej på kontorsnivå. B menar i sin 

årsredovisning att på grund av utvecklingen av sociala medier så har man inom banken 
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använt olika sociala medier som en första kontakt med kunderna. Då kunden är i fokus 

erbjuds dygnetrunt-service, allt för att skapa nytta för bankens kunder. A1, däremot, 

konstaterar att LinkedIn används för att synliggöra annonser vid rekrytering. Vidare 

använder sig A av Instagram samt ett lokalt Twitterkonto. Twitter är den plattformen 

som används mest i syfte att skapa delaktighet bland kunder och intressenter i 

organisationens aktiviteter. A1 anser att Twitter och sociala medier överlag är en 

effektiv kommunikationskanal för att nå ut till externa målgrupper. Detta visas i det 

projekt där A, tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar med ungdomar. 

 
Det är ett effektivt sätt att nå ut och för att ta ett exempel så jobbar jag mycket med ett 

projekt med ungdomar och då har jag, i samband med projektet, lagt ut annonser varpå 

media kontaktade mig för att ta reda på mer aktuell information kring projektet – (A1).  

4.5 Generationsskillnader 

4.5.1 Skillnader i beteende- och karaktärsdrag 

Båda kontorscheferna upplever att generation Y, till skillnad från tidigare generationer, 

värderar frihet, flexibilitet och en direkt feedback. En reflektion som B1 har gjort är att 

generation Y är mer otåliga och vill ha saker mer serverat, samtidigt som B1 lyfter fram 

att det även kan bero på åldersskillnad snarare än generationsskillnad. Till skillnad från 

äldre generationer som upplevs vara mer trygghetssökande menar A1 att generation Y 

hellre vill kliva fram, ta för sig och påverka bankens utveckling. Samtidigt anser A1 att 

det är svårt att generalisera en hel generation men att skillnader hos vissa medarbetare 

från generation Y utmärker sig mer än hos andra. 

 
Där skiljer sig rätt så mycket åt, och jag tänker också på det som jag var inne på innan 

att, nu generaliserar vi ju väldigt grovt då, men att senare generationer kanske vill jobba 

med någonting än för någonting. Om man tänker på tidigare generationer som kanske 

jobbade för ett visst företag eller för en myndighet och att nuvarande generationer hellre 

vill kliva fram, vara en del och jobba med och påverka utvecklingen (ta för sig) – A1.  

 
Det jag tycker är lite utmärkande är att medarbetare från generation Y är lite mer otåliga. 

Mer otåliga och vill ha det mer servat. Att de gör klart saker utan att kanske reflektera 

över vad de har gjort, att det ska ske på ett snabbare sätt, men det kan även vara en 

åldersfråga än en generationsfråga – B1.  

 

Medarbetarna har förhoppningar om att stanna kvar på respektive bank, då 

anledningarna förklaras vara utvecklingsmöjligheterna som bankerna har att erbjuda. A2 

poängterar vikten av att både karriär och familjeliv ska korrelera, där syftet inte är att 

bygga en snabb karriär, utan att strävan är att ha något som triggar en och är glädjefyllt. 

B1 jämför sig med medarbetare från tidigare generationer där dessa kännetecknar ett 

mindre intresse av att klättra i karriären, där istället vardag, familj och trygghet 

prioriteras. 

4.5.2 Skillnader vid rekrytering  

Historiskt sett har, enligt A1, ett längre och meriterande CV varit gynnsamt för 

arbetssökande. Även om det fortfarande är viktigt, har det tappat sin betydelse vid 

rekrytering av medarbetare från generation Y. Då ett längre och meriterande CV är 

något som arbetssökande från generation Y oftast saknar har A anpassat sig genom att 
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ge personlighet ett starkare värde vid rekrytering. På det sättet, menar A1, får potentiella 

medarbetare en möjlighet, genom att personlighet och bankens värderingar korrelerar, 

att påbörja en långsiktig karriär inom organisationen. För B är det viktigt att anpassa sig 

efter den nya generationens krav eftersom det gäller en hel generation som förr eller 

senare kommer att ta över arbetsmarknaden. B1 hävdar att, vid rekrytering av 

medarbetare från generation Y, har de mer krav på aspekter som lön och arbetstider, 

medan tidigare generation var nöjda med att ha ett arbete utan att kräva exakta 

arbetstider. Samtidigt påstår B1 att man inte helt kan gå med på den nya generationens 

krav och villkor, utan det krävs en balans där medarbetaren accepterar bankens 

erbjudanden.  

 
Vi har ställt om och arbetar mycket med projektet med unga där vi tittar på personlighet 

istället för erfarenhet. På det sättet så har vi lättare att rekrytera generation Y genom att, 

då blir istället den egna drivkraften, den egna ambitionen viktigare. Det ställer krav på 

oss som organisation att anpassa oss efter deras krav då det är en hel generation så kan 

man inte strunta i att anpassa sig efter dem – A1.  

4.5.3 Skillnader i det dagliga arbetet 

I det dagliga arbetet har digitaliseringen haft stor påverkan på förutsättningarna inom 

många branscher, där bankbranschen är en av dem. Det är en annan typ av kompetens 

som efterfrågas då arbetssättet har förändrats. A1 menar att medarbetare från tidigare 

generationer som anställdes hos banken anställdes i syfte att genomföra enklare 

transaktioner som insättning och uttag. Numer är denna typ av kompetens inte längre 

lika efterfrågad då digitaliseringen haft sin påverkan och att denna typ av transaktioner 

alltmer utförs av maskiner. A1 konstaterar att dagens medarbetare anställs främst för att 

skapa relationer och att erbjuda mervärde till kunderna. När bankerna ska attrahera 

dagens arbetskraft bestående av generation Y har tänket gällande arbetssättet förändrats, 

där den nya generationen har ambitionen att vara med och påverka inom organisationen 

jämfört med tidigare generationer vars ambitioner kännetecknas av att endast arbeta för 

organisationen. Att arbeta hos en av bankerna handlar, enligt bankernas 

årsredovisningar, främst om relationer med andra människor. Att driva en framgångsrik 

fullsortimentsbank bygger på tilltro och respekt för individen - kund som medarbetare. 

Den stora skillnaden som båda kontorscheferna har upplevt i det dagliga arbetet är att 

skillnaderna i teknisk kunnighet är markant mellan medarbetare från olika generationer 

där medarbetare från generation Y är snabbare på att ta till och anpassa sig till den nya 

tekniken.  

 
I den förändringens resa så kan man se skillnaden mellan generationer och hur pass 

adaptiv, hur pass man tillgodogör sig den förändringen. Det är inte så att den äldre 
generationen inte kan anpassa sig till den nya tekniken utan att det är mer hur snabbt 

man anpassar sig och där är skillnaden stor jämfört med generation Y – A1.  

4.6 Kapitelsammanfattning  

Följande figur är en sammanfattning på bankernas arbete med EB där EVP 

kommuniceras internt och externt för att behålla nuvarande medarbetare och attrahera 

potentiella medarbetare ur generation Y samt egenskaperna som kännetecknar 

generation Y i praktiken.  
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Figur 2. Modifierad figur som sammanfattar kapitel 4. 

Bankerna arbetar med sitt EVP genom att uppmuntra till intern rörlighet där 

kompentensen hos nuvarande medarbetare utnyttjas på bästa möjliga sätt. Personlig 

utveckling är något som båda kontorscheferna anser är viktigt för att medarbetare ur 

generation Y både ska trivas och stanna kvar på arbetsplatsen. Något som kännetecknar 

detta är bankernas aktiva arbete med att främja ett arbetssätt där medarbetarna är 

delaktiga och har inflytande på arbetsplatsen. Båda kontorscheferna belyser att bankerna 

är verksamma i olika delar av världen, att detta är en stark attraktionskraft i att 

medarbetarna har möjligheter att prova på nya utmaningar om intresse finns och att 

medarbetarna dessutom har möjlighet att framföra var och vad de önskas arbeta med 

inom organisationen. Genom detta visar bankerna prov på att vara måna om personlig 

medarbetarutveckling. 

A1 förklarar deras organisation med värderingar som: öppen, enkel och omtänksam. A1 

konstaterar att banken tillsammans arbetar med medarbetarna, både i personlig 

utveckling och i kundbemötande, där målet sägs vara att både medarbetare och kunder 

ska känna igen sig i de värderingar som kännetecknar organisationen. B kännetecknas 

av att arbeta med långsiktighet och att arbetssättet lägger vikt på god etik och moral. B 

har även ett nära arbete med fackliga organisationer vars arbete är att se till att alla inom 

banken trivs. Samma bank har även ett pensionsstiftelse-program som alla fast anställda 

medarbetare inom organisationen tar del av, med förutsättning att banken levererar 

önskade resultat. Det senare kan kopplas till aspekter som ökar trivseln, där A2 nämner 

vikten av att lönen är rimlig, men även att eget ansvar och utvecklingsmöjligheter 

benämns som incitament för att trivas.  
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Gemensamt för båda bankerna är att den interna rörligheten prioriteras, då den leder till 

fler karriärmöjligheter på en stor och spännande arbetsmarknad för befintliga arbetare, 

samtidigt som attraktionskraften stärks internt som även leder till att externa intressenter 

får upp ögonen för organisationen. Alla respondenter från generation Y skulle 

rekommendera sitt arbete, då alla uppfattar bankernas värderingar liknande med sina 

privata. Detta kan tolkas som att bankerna erhåller en legitim och homogen 

företagskultur och att på så sätt medarbetarna, på ett externt vis, kan klassificeras som 

varumärkesbärare. Samhällsengagemang är något som både bankerna anser som viktigt 

där de på olika sätt bidrar utanför de vardagliga arbetssysslorna. A1 tar upp bankens 

samarbete med Arbetsförmedlingen där praktikplatser för unga med oerfarenhet i 

arbetslivet erbjuds. B1 förklarar att de frivilligt är engagerade i FN-initiativ som rör 

hållbarhetsfrågor, då det ligger i linje med de värderingar och principer som sedan länge 

råder i inom banken. Sociala medier används inom båda bankerna, men endast A arbetar 

aktivt med det på kontorsnivå. B1 hävdar att de är aktiva på sociala medier som 

Facebook, Instagram och Twitter, men att endast den centrala avdelningen i Stockholm 

aktivt arbetar med det. B1 går vidare in på att sociala medier är ett verktyg som första 

kontakt med kunderna. A1 hävdar istället att LinkedIn används för att synliggöra 

annonser vid rekrytering. A1 går vidare med att användning av sociala medier är 

effektiva tillvägagångssätt för att nå ut till externa målgrupper. 

A1 upplever att generation Y tar för sig på ett annat sätt jämfört med tidigare 

generationer och att de vill påverka bankens utveckling. A1 anser samtidigt att det är 

svårt att generalisera en hel generation, men att skillnader ändå utmärker sig, hos vissa 

mer än hos andra. Både A1 och B1 konstaterar att den stora skillnaden i det dagliga 

arbetet är den tekniska kunnigheten, där medarbetare från generation Y är snabbare att 

ta till och anpassa sig till den nya tekniken. 
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5 Analys 

Kapitlet inleds med en analys av hur bankerna anpassar sig till generation Y när det 

gäller attraktiva värderingar samt ledning av medarbetare ur generation Y. De slutgiltiga 

analyserna i kapitlet består av hur organisationerna behåller sina nuvarande medarbetare 

och hur organisationerna attraherar potentiella medarbetare ur generation Y.  

5.1 Anpassning på arbetsmarknaden  

Kontorscheferna har upplevt små skillnader mellan generation Y och tidigare 

generationer. Skillnaderna i beteende och karaktärsdrag har resulterat i att bankerna 

varit tvungna att anpassa sig efter medarbetare från generation Y. Då Valentine och 

Powers (2013) konstaterar att generation Y stödjer socialt ansvarsfulla företag kan det 

tolkas som att en av bankernas samhällsengagemang är anpassat i syfte att öka 

attraktionskraften mot medarbetare från generation Y. Medarbetarna från generation Y 

har under sina korta karriärer på arbetsmarknaden varit trogna mot sina respektive 

arbetsgivare, vilket kan förklaras av företagskulturen som råder inom bankerna. Då 

företagskultur enligt Wikström och Martin (2013) bland annat är ett uttryck för de 

värderingar som råder inom organisationen är de undersökta bankernas företagskultur 

utformat på ett sätt som stämmer överens med generation Y:s preferenser. Hållbarhet är 

djupt förankrat i bankernas företagskultur, vilket är ett ansvarsfullt agerande från 

bankerna för att uppfattas som positiva av omvärlden. Då generation Y, enligt Knittel et 

al. (2016) känner tillit till organisationen vid positiva uppfattningar av omvärlden kan 

hållbarhetsarbetet ses som en anpassning efter generation Y. Förutom företagskulturen 

anses starka värderingar ha en avgörande betydelse för bankernas framgång, där 

framgång i sin tur påverkar attraktionskraften mot generation Y.  

 

Moroko och Uncles (2009) menar att kunskap om en extern målgrupp vid rekrytering är 

viktigt för att på ett effektivt sätt rikta rätt uppmärksamhet mot den. Det har visat sig att 

kontorscheferna har en kunskap gällande generation Y:s kännetecken. Då det finns 

likheter i bankernas och medarbetarnas värderingar har bankerna enligt kontorscheferna, 

vid rekrytering, anpassat sig efter de preferenser som generation Y visar upp. Det är en 

möjlig anledning till att bankerna anses som attraktiva för respondenterna från 

generation Y. Kontorscheferna är överens om att den individuella utvecklingsplanen 

hela tiden ska revideras beroende på medarbetarnas måluppfyllnad och preferenser. Då 

medarbetare från generation Y har andra preferenser än tidigare generationer är detta ett 

sätt som bankerna anpassar sig på. Vid rekrytering har en av bankerna ändrat sitt 

agerande då man numer prioriterar personlighetsmässiga egenskaper mer än tidigare. 

Det har lett till att potentiella medarbetare från generation Y som inte har mycket 

erfarenhet av arbetslivet erbjuds en möjlighet till att komplettera sina bristande 

erfarenheter med en personlighet som överensstämmer med bankens värderingar. 

Bankernas värdeerbjudande (EVP) är således utformat på ett sätt som teoretiskt och 

praktiskt stämmer överens med vad medarbetare från generation Y anser är attraktiva 

värderingar.  

5.2 Attraktiva värderingar 

Terjesen et al. (2007) konstaterar att möjligheten till kreativt och flexibelt arbete, 

personlig utveckling samt förutsättningar till karriärmöjligheter är värderingar som 
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attraherar och behåller medarbetare från generation Y. Båda bankerna prioriterar den 

interna rörligheten högt, vilket innefattar möjligheter till internutbildning där framförallt 

personlig utveckling sker, men som även kan leda till stora karriärmöjligheter. Då båda 

bankerna är verksamma i länder utanför Sverige erbjuds möjligheterna till att jobba på 

alla platser där bankerna är verksamma. En möjlighet till personlig utveckling som leder 

till karriärmöjligheter prioriteras av medarbetare, vilket båda bankerna erbjuder. För en 

av respondenterna behöver karriärmöjligheterna inte betyda en högre position inom 

banken, utan att man ständigt får en ny utmaning för att inte tröttna på 

arbetsuppgifterna.  

 

Medan Sivertzen et al. (2013) påpekar att organisationer inte ska fokusera på monetära 

faktorer som exempelvis lön, krävs det enligt en medarbetare balans mellan personlig 

utveckling, eget ansvar och lön för att en arbetsgivare ska vara attraktiv. Eftersom båda 

kontorscheferna upplever att medarbetare från generation Y värderar mer frihet, 

flexibilitet och vill ha en direkt feedback stämmer bankernas värderingar överens med 

medarbetarnas. En direkt feedback är något som en av kontorscheferna ser som en otålig 

sida hos den nya generationen, en aspekt som stämmer överens med Pihl (2011). 

Feedback är centralt i bankerna och syftar till att utveckla och sporra varje medarbetare 

mot högre prestationsnivåer och långsiktig lönsamhet. Knittel et al. (2016) menar att en 

anledning till att generation Y undviker varumärken är på grund negativ erfarenhet. En 

kund kan vara en potentiell medarbetare i framtiden, bankerna arbetar således med att 

utveckla ett moget ledarskap. Ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare att 

vara lyhörda för kundernas önskemål och behov.  

5.3 Att leda generation Y  

Backhaus och Tikoo (2004) belyser att utan motiverade anställda kommer inte 

produkten eller tjänsten organisationen i fråga sysslar med att uppfyllas. Vidare menar 

Backhaus och Tikoo att ett moget ledarskap, tillsammans med personlig 

medarbetarutbildning, krävs för att motivera och engagera i det dagliga arbetet. Att vara 

en mogen ledare är viktigt för båda kontorscheferna, vilket går att finna i deras dagliga 

arbete där de arbetar mycket med feedback och ständiga medarbetarsamtal. Det 

stämmer överens med de kännetecken som enligt Wikström och Martin (2016) 

identifierar ett moget ledarskap. Direkt feedback upplevs vara viktigt för medarbetare 

från generation Y, vilket har en korrelation med otåligheten som Pihl (2011) nämner vid 

jämförelse med tidigare generationer. Eftersom Wikström och Martin menar att mogna 

ledare tydligt ska koppla målstyrning till rollen och arbetsuppgifterna, visar 

kontorscheferna upp tecken på ett moget ledarskap via medarbetarsamtalen som utförs. 

Ur medarbetarnas perspektiv upplevs ett gott ledarskap från sina chefer. På de dagliga 

gruppmötena får varje medarbetare chansen att uttrycka sina åsikter gällande det dagliga 

arbetet. Som ledare är det viktigt att ständigt utveckla sitt ledarskap, vilket visar sig i ett 

verktyg som används av en respondent. Via en applikation delar alla ledare med sig av 

sina arbetssätt och på så sätt kan de identifiera bristande områden inom ledarskapet för 

att sedan utveckla och förbättra det hela. 

5.4 Varumärkesbärare 

Samtliga medarbetare från generation Y skulle rekommendera sitt arbete till en vän 

vilket gör medarbetarna till starka varumärkesbärare, något som Wikström och Martin 

(2016) menar kännetecknar nöjda medarbetare. Ur medarbetarnas perspektiv är det 
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framför allt bankernas arbete med den interna rörligheten som gör det attraktivt att 

stanna kvar på arbetsplatsen. En av medarbetarna belyser vikten av att ha ett genuint 

intresse för ekonomi samt ambitioner att ständigt vilja utvecklas inom en organisation 

för att en rekommendation ska kännas rätt. Då Pihl (2011) anser att generation Y är en 

nätverkande generation har bankerna aktivt jobbat med att erbjuda de värderingar som 

anses vara attraktiva bland generationen. Det leder till att samtliga medarbetare kan tala 

gott om de värderingar och möjligheter som bankerna erbjuder. Vidare förklarar 

Wikström och Martin att arbetet med EB alltid börjar på hemmaplan, det vill säga inom 

organisationen, för att skapa engagerade och motiverade medarbetare som är lojala mot 

sin arbetsgivare. Då samtliga respondenter från generation Y har valt att stanna på sin 

nuvarande arbetsplats har bankerna lyckats med att rekrytera rätt personlighet och 

genom sitt ledarskap skapa en trivsam miljö för medarbetarna. Att potentiella 

medarbetare och banker delar gemensamma värderingar är viktigt för att medarbetare 

ska trivas på banken, något som för medarbetarna successivt har ökat i betydelse år för 

år. Flera av medarbetarna anser att det har gått ifrån att till en början triggats av 

ersättning i form av lön, men att det senare har ändrats med tiden. Omgivningen som 

respondenterna rekommenderar sitt arbete till ska därför dela samma värderingar som 

bankerna för att det ska gynna alla parter.   

5.5 Hur bankerna behåller medarbetare från generation Y 

I undersökningen har det visat sig att samtliga medarbetare från generation Y har 

stannat hos sin arbetsgivare under större delen av sina karriärer. En av medarbetarna 

valde att byta arbetsgivare på grund av fler utvecklingsmöjligheter hos nuvarande 

arbetsgivare. Detta är tecken som delvis stämmer överens med både Pihl (2011), 

Wikström och Martin (2016) som menar att medarbetare från generation Y är illojala 

mot sin arbetsgivare när deras personliga utveckling inte går åt rätt håll. Utifrån det 

empiriska materialet går det att tolka att medarbetarna valt att stanna på sin nuvarande 

arbetsplats av flera olika anledningar. De ständiga utvecklingsmöjligheterna som 

bankerna erbjuder är en faktor som medarbetare från generation Y värderar starkt. 

Genom internutbildningar som erbjuds skapas möjligheter för medarbetarna att ständigt 

utveckla sina kunskaper och även söka andra tjänster på andra kontor eller avdelningar 

inom organisationen. Laursen och Foss (2003) menar även att interna 

utbildningsmöjligheter stärker konkurrenskraften hos en organisation, vilket kan 

förklara bankernas starka attraktionskraft bland medarbetare från generation Y.  Då de 

undersökta medarbetarna väljer att stanna på sin arbetsplats genom de attraktiva 

möjligheter som bankerna erbjuder skapar det en förutsättning, i samband med intern 

rörlighet, till en unik kompetens inom organisationen som är svår att replikera för 

konkurrenterna. Moroko och Uncles (2009) betonar vikten av att segmentera 

arbetsmarknaden i syfte att identifiera potentiella medarbetare med rätt kompetens. Det 

är därför möjligt att bankerna har lyckats med sitt rekryteringsarbete då samtliga 

medarbetare från generation Y känner sig nöjda på sin arbetsplats, en förutsättning som 

skapar lojalitet. Pihl menar att medarbetare från generation Y kan bli lojala vid sociala 

band. Det mogna ledarskapet som gör att alla medarbetare får sin röst hörd kan tolkas 

som det sociala band som Pihl argumenterar för.  

 

En av bankerna arbetar med ett pensionsstiftelse-program som kan liknas med ett 

bonussystem för medarbetare, vid förutsättning att banken levererar ett gott resultat. Det 

belyser Moroko och Uncles (2009) som ett tillvägagångssätt för att behålla medarbetare 
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inom organisationen och även som ett medel för att knyta medarbetare till 

organisationen. Samtidigt påstår Sivertzen et al. (2013) att organisationer inte ska lägga 

allt för stort fokus på monetära faktorer vid marknadsföring av arbetsgivarens 

värdeerbjudanden. Även om banken inte marknadsför de monetära faktorerna är det 

möjligt att medarbetare från generation Y ändå är medvetna om dessa då Sengupta et al. 

(2015) konstaterar att potentiella medarbetare är väl medvetna om de värden som en 

organisation erbjuder. I vårt fall kan just pensionsstiftelse-programmet visa sig vara en 

faktor som gör medarbetarna trogna till sin arbetsgivare. Att attrahera trogna 

medarbetare från generation Y kräver att bankerna står för de värderingar som 

marknadsförs. Det har visats stämma överens med en av bankerna som kommunicerar 

ut sitt samhällsengagemang via en kommunikationskanal som generation Y har växt 

upp med, nämligen sociala medier. 

5.6 Användning av sociala medier  

Enligt Sivertzen et al. (2009) är sociala medier en kommunikationskanal för 

organisationer att använda vid marknadsföring av sitt EVP. Båda bankerna arbetar 

aktivt med olika typer av sociala medier, där syftet är att både vara tillhands för kunder 

på flera plattformar men även för att kommunicera ut sina värderingar. För en av 

bankerna är samhällsengagemang en viktig förutsättning för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. En av kontorscheferna upplever att sociala medier är ett effektivt sätt att 

både sprida och få en delaktighet kring bankens arbete. Att ha kunden i fokus är viktigt 

för båda bankerna, därför används sociala medier för att erbjuda service och bidra med 

uppdateringar inom bankerna. Eftersom sociala medier utvecklas kontinuerligt har 

bankerna anpassat sig och använder sig därför av flera olika typer av sociala medier för 

att förmedla budskap samt underlätta kontakt mellan kunden och banken.  

5.7 Rekrytera medarbetare ur generation Y  

Båda bankerna arbetar, som tidigare nämnt, med intern rörlighet, vilket innebär att 

fokus läggs på de nuvarande medarbetare och deras mål inom bankerna. Genom att 

erbjuda karriärmöjligheter har det visat sig leda till att båda bankerna har väldigt låg 

extern rekrytering. Men när bankernas medarbetare pensioneras blir det naturligt att 

ersätta dessa med nya medarbetare från generation Y. Genom att bankerna arbetar med 

de värderingar som medarbetare från generation Y önskar, vilket enligt Terjesen et al. 

(2007) bland annat är förutsättningar till en lång karriär, stärks attraktionskraften mot de 

undersökta bankerna. Vidare hävdar Valentine och Powers (2013) att generation Y 

stödjer socialt ansvarstagande företag, vilket visar sig i bankernas arbete med en hållbar 

ekonomi och anslutning till frivilliga FN-initiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Enligt Knittel et al. (2016) ska de nya medarbetarna kunna identifiera sig med hur 

arbetsgivarna uppfattas av omvärlden för att känna en tillit till dem. Då båda bankerna 

är bland toppen av Universums (2016) undersökning på attraktiva arbetsgivare är det 

möjligt att det har en påverkan på kandidaternas val av arbetsgivare. Det som väger 

tyngst vid rekrytering är dock de gemensamma värden som bankerna delar med 

kandidater från generation Y. Det underlättar rekryteringsprocessen när kandidater med 

rätt värderingar och attityd ska söka till de undersökta bankerna.  
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvaras vår problemformulering där vi undersökt hur 

organisationer inom bankbranschen arbetar med sitt Employer Brand för att vara 

attraktiva och behålla medarbetare ur generation Y. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare studier.  

6.1 Skillnader mellan generationer? 

Vi har i denna uppsats hittat andra faktorer än endast generationsskillnaderna som kan 

förklara de olika kännetecken som generationerna karaktäriseras av. Tidigare 

generationer förklaras som mer trygghetssökande i jämförelse med generation Y. Då 

ålder och livssituation är påverkande faktorer gällande trygghet är det möjligt att det 

handlar om en åldersskillnad och inte en generationsskillnad, vilket även en av 

respondenterna påpekade. Medarbetare från generation Y har en tendens av att vara 

illojala, kräsna och otåliga, vilket delvis har visat sig i praktiken. Medarbetarna från 

generation Y har däremot varit hos sin arbetsgivare i ett flertal år och planerar även att 

stanna kvar tack vare de möjligheter som bankerna erbjuder. Att medarbetare från 

generation Y är kräsna och otåliga är något som kontorscheferna upplevt vid rekrytering 

och i det dagliga arbetet då de ställer högre krav på arbetsgivare och vill ha snabbare 

feedback.  

 

I denna uppsats har vi hittat fler teorier som stämt överens med praktiken när det 

kommer till EB-strategier. Då syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur 

organisationer inom bankbranschen arbetar med att attrahera och behålla medarbetare 

från generation Y har vi kommit fram till fler återkommande faktorer som 

organisationerna arbetar med. Det som kännetecknar generation Y:s positiva egenskaper 

är att de är ambitiösa, tekniskt kunniga och nätverkande samt att personlig utveckling, 

karriärmöjligheter och flexibilitet prioriteras av en attraktiv arbetsgivare. Förmågan att 

nätverka och den tekniska kunskapen hos generation Y kommer väl tillhands inom 

bankbranschen på grund av digitaliseringens påverkan på arbetsuppgifter. 

6.2 Bankernas arbete med sitt Employer Brand 

Med den bakgrund vi utgick ifrån trodde vi bankbranschen stod inför en tuff framtid när 

generation Y alltmer kommer omfatta ett större utbud på arbetsmarknaden. Tidigare 

studier har visat att den framtida arbetskraften kommer vara färre, vilket förklarades 

med vikten för organisationer att ta vara på den arbetskraft som finns tillgänglig.  

Det är en av möjliga anledningar till att de undersökta bankerna satsar på att utveckla 

sina nuvarande medarbetare genom att prioritera intern rörlighet inom organisationen. 

Utifrån de teorier om generation Y och EB har det visat sig att bankerna arbetar 

effektivt med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Genom att erbjuda de 

värderingar som medarbetare från generation Y värderar högt, behåller organisationerna 

inom bankbranschen dessa medarbetare. Det är även en av möjliga anledningar till att 

de undersökta organisationerna uppfattas som attraktiva i undersökningen från 

Universum (2016). Det mest återkommande temat som dykt upp under det empiriska 

arbetet är utveckling och personlig medarbetarutveckling, som leder till 

karriärmöjligheter, vilket värderas högt av medarbetare från generation Y. Därav 
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matchas bankernas värderingar med medarbetare från generation Y, vilket gör 

bankernas framtida attraktionskraft ännu starkare.  

 

Eftersom bankerna prioriterar den interna rörligheten blir rekryteringskostnaden lägre 

och består för det mesta av internutbildningar. Den kompetens som skapas inom 

bankerna blir delvis unik eftersom vissa utbildningar inom bankbranschen, som 

exempelvis Swedsec, är reglerad av Finansinspektionen. Då fokus läggs på kunderna 

arbetar bankerna med att vara tillhands för kunden på alla möjliga plattformar som 

exempelvis sociala medier. Då en kund kan vara en potentiell medarbetare i framtiden 

för bankerna kan långsiktiga relationer med kunden leda till positiva uppfattningar om 

bankerna som arbetsgivare. Vidare arbetar bankerna inom flera områden som gör att de 

uppfattas positivt av omvärlden. Hållbarhetsarbetet visar på att bankerna är måna om att 

förmedla ett värde utanför bankernas dagliga arbetsuppgifter. Studien visar därmed att 

bankerna arbetar med värderingar som anses vara attraktiva bland medarbetare från 

generation Y och förmedlas både internt och externt, vilket förklarar deras position som 

de mest populära organisationerna inom sin bransch. Utifrån det vill vi lyfta fram 

slutsatsen att bankerna aktivt arbetar med de EB-strategier som vi utgått från i den 

teoretiska referensramen. Genom att aktivt arbeta med dessa teorier har det resulterat i 

att bankerna lyckats både attrahera och behålla sina medarbetare från generation Y.  

6.3 Reflektioner  

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur organisationerna inom 

bankbranschen arbetar med att attrahera och behålla medarbetare från generation Y. 

Eftersom vi besvarade studiens forskningsfråga anser vi att vi lyckats genomföra arbetet 

på ett rimligt sätt. I efterhand går det att diskutera alternativa metoder för ett mer precist 

svar. Att genomföra enkäter på alla medarbetare i de undersökta bankerna skulle 

möjligtvis ge ett svar på huruvida generationsskillnaderna faktiskt existerar eller om det 

är en åldersfråga det handlar om.  

6.4 Förslag till vidare studier  

Ett intressant förslag till vidare studier inom detta ämne är att jämföra hur en attraktivt 

ansedd organisation arbetar med EB-strategier jämfört med en organisation med mindre 

attraktionskraft. Det skulle ge svar på om EB har den påverkan på en organisations 

attraktionskraft som litteraturen påstår. Eftersom vi endast undersökte två av Sveriges 

största banker är det intressant att inkludera fler banker i framtidens studier för att få ett 

större perspektiv hur bankerna arbetar med fenomenet Employer Branding. Vidare är 

det intressant att undersöka generationen som kommer efter generation Y, nämligen 

generation Z, då denna generation inom en snar framtid ska in på arbetsmarknaden och 

nya arbetssätt förmodligen behöver tillämpas. 

 

 

 

 

  

 



 

 30 

Källförteckning 

Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4, s. 

185–206. 

 

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. 

Career Development International, 9 (5), s. 501-517. 

 

Backhaus, K. (2016). Employer Branding Revisited, Organization Management Journal, 

13 (4), s. 193 - 201.  

 

Barrow, S. & Mosley R. 2007. The employer brand: Bringing the best of brand 

management to people at work, South Asian Journal of Management, 20 (2), s. 170 - 

172.  

 

Biswas, M.K. & Suar, D. (2016). Antecedents and Consequences of Employer Branding. 

Journal of Business Ethics, 136 (1), s. 57-72. 

 

Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2008). Social network sites: definition, history and 

scholarship, Journal of Computer Mediated Education, 13 (1), s. 210-230. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

 

Cappelli, P. (2001). Making the most of on-line recruiting, Harvard Business Review, 73 

(3), s. 139-146.  

 

Collins, C.J. & Stevens, C.K. (2002). The relationship between early recruitment-related 

activities and the application decisions of new labor-market entrants: a brand equity 

approach to recruitment, Journal of Applied Psychology, 87 (6), s. 1121-1133. 

 

Conference Board. (2001). Engaging employees through your brand. New York: The 

Conference Board Inc. 

 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning:en 

handbok. Stockholm: Studentlitteratur AB.  

 

Dyer, W.G. & Wilkins, A.L. (1991). Better stories, not better constructs, to generate better 

theory: A rejoinder to Eisenhardt. Academy of Management Review, 16, s. 613-619. 

 

Frank, F.D. & Taylor, C.R. (2004). Talent Management: Trends that will shape the future. 

Human Resource Planning, 27 (1) s. 33-41. 

 

Ganco, M., Ziedonis, R. & Agarwal, R. (2014). More Stars Stay, But the Brightest Ones 

Still Leave: Job Hopping in The Shadow of Patent Enforcement. Strategic 

Management Journal, 35 (5), s. 659-685. 

 

Holttinen, H. (2014). Contextualizing value propositions: examining how consumers 

experience value propositions in their practices, Australas, 22 (2), s. 103–110. 

 



 

 31 

Johansson, K. (2015). Behöver man verkligen ett employer value proposition, Universum. 

Hämtad 2017-03-14 på http://universumglobal.com/se/2015/03/behover-man-

verkligen-ett-employer-value-proposition-2/ 

 

Knittel, Z., Beurer, K., & Berndt, A. (2016). Brand avoidance among Generation Y 

consumers. Qualitative Market Research, An International Journal, 19 (1), s. 27-43. 

 

Laursen, K. & Foss, N.J. (2003). New human resource management practices, 

complementarities and the impact on innovation performance, Cambridge Journal of 

Economics, 27, s. 243-263. 

 

Lusch, R.F., Vargo, S.L., & O'Brien, M. (2007). Competing through service: Insights from 

service-dominant logic. Journal of Retailing, 83 (1), s. 5-18. 

 

Martin, G., Beaumont, P., Doig, R. & Pate, J. (2005). Branding: A New Performance 

Discourse for HR? European Management Journal, 23 (1), s. 76–88. 

 

Moroko, L. & Uncles, M. (2009). Employer branding and market segmentation. Journal of 

Brand Management, 17 (3), s. 181-196. 

 

Nationalencyklopedin. (2017). Generation Y, Nationalencyklopedin. Hämtad 2017-03-29 

på https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generation-y 

 

Philipson, S. (2004). Etik och företagskultur - Att leda med värden. Studentlitteratur AB: 

Lund. 

 

Pihl, E. (2011). Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller oslipade. 

Karlstad: TUK. 

 

Putzer, L.F., Sermpetis, C. & Tsopelas, G.D. (2008). A Talent Shortage for European 

Banks, Forbes. Hämtad 2017-03-29 på https://www.forbes.com/2008/07/24/banks-

talent-shortage-lead-cx_0723mckinsey.html 

 

Sengupta, A., Bamel, U. & Singh, P. (2015). Value proposition framework: implications 

for employer branding, Decision, 42 (3), s. 307-323. 

 

Sivertzen, A.M., Nilsen, E.R. & Olafsen, A.H. (2013). Employer branding: employer 

attractiveness and the use of social media, Journal of Product & Brand Management, 

22 (7), s. 473-483 

 

Sullivan, J. (2004). The 8 Elements of A Successful Employment Brand. Hämtad 2017-03-

29 på https://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-successful-employment-

brand/ 

 

Tansley, C. (2011). What do we mean by the term ‘‘talent’’ in talent management? 

Industrial and Commercial Training, 43 (5), s. 266-274. 

 

Tavassoli, N. (2008). Branding from the inside out, Brand Strategy, 19 (2), s. 94-95.  

 

http://universumglobal.com/se/2015/03/behover-man-verkligen-ett-employer-value-proposition-2/
http://universumglobal.com/se/2015/03/behover-man-verkligen-ett-employer-value-proposition-2/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generation-y
https://www.forbes.com/2008/07/24/banks-talent-shortage-lead-cx_0723mckinsey.html
https://www.forbes.com/2008/07/24/banks-talent-shortage-lead-cx_0723mckinsey.html
https://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/
https://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/


 

 32 

Terjesen, S., Vinnicombe, S. & Freeman, C. (2007). Attracting Generation Y graduates 

Organisational attributes, likelihood to apply and sex differences. Career 

Development International, 12 (6), s. 504-522. 

 

Universum (2016). Sweden’s Most Attractive Employers - Business student 2016, 

Universum. Hämtad 2017-03-14 på 

http://universumglobal.com/rankings/sweden/student/2016/business/ 

 

Universum (2017). Talent attraction in the banking industry, Universum. Hämtad 2017-03-

29 på http://universumglobal.com/insights/talent-attraction-banking-industry/ 

 

Valentine, D.B. & Powers, T.L. (2013). Generation Y values and lifestyle segments, 

Journal of Consumer Marketing, 30 (7), s. 597 - 606. 

 

Wikström, C. & Martin, H. (2016). Talent Management i praktiken – Attrahera, utveckla 

och behåll rätt medarbetare. Stockholm: Ekerlids. 

 

Zhou, C., Tang, W. & Zhao, R. (2015). Optimal Stopping for Dynamic Recruitment 

Problem with Probabilistic Loss of Candidates, Sequential Analysis, 34 (2), s. 187-

210. 

 

http://universumglobal.com/rankings/sweden/student/2016/business/
http://universumglobal.com/insights/talent-attraction-banking-industry/


 

 33 

Bilaga A: Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 
Ålder, befattning, år inom företaget, utbildning, andra positioner inom företaget? 

 

Ledare: 

1. Hur skulle du beskriva er företagskultur? gemensamma normer, värderingar 

och attityder som skapar beteenden hos ett företag. 

2. Skiljer ni er från era konkurrenter? (enligt Universum är ni i toppen av 

attraktiva arbetsgivare bland ekonomistudenter) Om Ja, beskriv vad som 

kännetecknar er attraktionskraft. 

3. Vilka värderingar anser ni utstickande för att vara attraktiva? 

4. Hur arbetar ni för att vara attraktiva för era nuvarande medarbetare? 

5. Vad anser du att ni kan erbjuda jämfört med vad era konkurrenter inte kan? 

6. Vad tror du kännetecknar er spetskompetens som era konkurrenter saknar? 

7. Hur rekryterar ni er potentiella arbetskraft, sker det på en operativ nivå eller 

använder ni er av en mer central ledning alternativt expertis utifrån?   

8. Utifrån er årsredovisning är det låg extern personalomsättning, kan du ge ett 

exempel på tjänster som inte kan tillsättas av intern kompetens?  

9. Har ni målgrupper som ni inriktar er på vid extern rekrytering? Om Ja, vilka? 

10. Finns det långsiktiga karriärmöjligheter inom organisationen? Om Ja, vilka 

möjligheter finns det för medarbetarna? 

11. Använder ni sociala medier för att marknadsföra era värderingar? Om Ja, 

kontrollerar ni hur ni uppfattas som arbetsgivare? 

12. Hur identifierar ni nyckelpersoner/framtida ledare inom organisationen? 

13. Hur går ni tillväga för att alla medarbetares röster ska blir hörda? 

14. Hur upplever du skillnader på generation Y (80- och 90-talister) och tidigare 

generationer i beteende- och karaktärsdrag? 

15. Har ni stött på utmaningar/svårigheter vid rekrytering av generation Y 

jämfört med tidigare generationer? Om Ja, vilka? På vilket sätt? 

16. Har ni stött på några specifika generationsskillnader i det dagliga arbetet? Om 

ja, vilka skillnader? 

 

Generation Y: 
1. Beskriv en vanlig arbetsdag 

2. Upplever du ett högt tak i att uttrycka dina personliga åsikter vid behov? 

3. Vilka karriärmöjligheter anser du finnas inom företaget? 

4. Vad prioriterar du hos en arbetsgivare som gör att du skulle kunna stanna där 

länge? 

5. Är företags värderingar något du vill identifiera dig med? Är det viktigt att 

företagets värderingar ska stämma överens med dina? Varför? 

6. Vilka typ av jobb har du sökt innan du fick anställning på din nuvarande 

arbetsplats. Om ja, varför sökte du just de jobben? Vad drog dig till att söka 

de jobben? 

7. Vart ser du dig om 5 år? 

8. Något du saknar i ditt dagliga arbete? 

9. Skulle du rekommendera ditt jobb till en vän? Om Ja, Varför? 
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