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Sammanfattning 

Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två 

vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med 

företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med 

samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. Hur kommer det sig 

att vissa företag arbetar med Employer Branding i rekryteringssyfte och andra istället 

fokuserar på företagets värderingar? Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra 

företag i den privata tjänstesektorn arbetar med Employer Branding och vad de uppnår 

med det arbetet, detta för att generera mer kunskap om vad som gör att företagens syfte 

med detta arbete skiljer sig åt. Grunden till uppsatsen är nyinstitutionell teori som 

behandlar begrepp så som isoformism, rationaliserade myter, löskoppling och 

legitimitet. Vidare används teorier inom motivation och byråkrati. Studiens metod är 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. Empirin samlas in med hjälp av fem kvalitativa 

intervjuer med respondenter från fyra olika företag som är aktiva i branscher så som 

samhällsbyggnad, reklam, revision och resebranschen. Det största företaget har 6000 

anställda och det minsta har 15 anställda. Två av de fyra företagen har vid flera tillfällen 

vunnit pris för sitt arbete med Employer Branding, samt under lång tid varit högt 

rankande för just detta av erkända företag. Resultatet av denna studie visar att 

kunskapsintensiva företag främst arbetar med Employer Branding i syfte att rekrytera 

och attrahera ny arbetskraft. Däremot företag som verkar i branscher där det generellt 

sett är låga krav på utbildning eller specialkompetens, arbetar istället med Employer 

Branding i syfte att bygga en stark företagskultur och arbeta aktivt med att förmedla 

företagets vision, för att få befintlig personal att knyta an till företaget.  

 

Nyckelord 

Employer Branding, Employer Value Proposition, Rekrytering.  

 

 

 



 3 

Tack 

Jag vill här rikta ett stort tack till alla som medverkat i denna studie och genom detta 

bidragit med värdefull information, erfarenhet samt kunskap i ämnet. 

Dessutom vill jag tacka min handledare Hannes Landén som på ett tydligt och 

konstruktivt sätt givit mig feedback på de delmoment som behandlats längst vägen. Sist 

men inte minst vill jag tacka mina seminariekollegor som genom hela skrivandet delat 

tankar och synpunkter på de seminarier som ägt rum och som bidragit till det slutgiltiga 

resultat som nu presenteras. 



 1 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................ 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................. 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................... 4 

1.3 Uppsatsens disposition ........................................................................ 4 

2. Tidigare forskning ................................................................ 5 

2.1 Arbetsmarknaden i förändring ............................................................ 5 

2.2 Employer Branding och CSR ................................................................ 7 

2.3 Employer Value Proposition (EVP) ...................................................... 8 

2.4 Rekryteringsstrategier med Employer Branding ................................. 8 

2.5 Struktureringsteorin ............................................................................ 9 

2.6 Sammanfattning ................................................................................ 11 

3. Teoretisk och begreppslig referensram................................... 12 

3.1 Nyinstitutionell teori.......................................................................... 12 

3.1.1 Isomorfism .................................................................................. 13 

3.1.2 Rationaliserade myter ................................................................. 13 

3.1.3 Löskoppling ................................................................................. 14 

3.1.4 Legitimitet ................................................................................... 15 

3.2 Byråkrati ............................................................................................ 15 

3.2 Motivation .......................................................................................... 16 

4. Metod .............................................................................. 16 

4.1 Metodologisk ansats och metodval ................................................... 16 

4.2 Material .............................................................................................. 18 

4.2.1 Intervjuer .................................................................................... 18 

4.2.2 Bearbetning och analys ............................................................... 21 



 2 

4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet ......................................................... 21 

4.4 Etiska överväganden ......................................................................... 23 

5. Resultat ........................................................................... 23 

5.1 Ambitioner med Employer Brandingarbetet ...................................... 24 

5.1.2 Employer Branding som verktyg till att skapa legitimitet .......... 25 

5.1.3 Vikten av ett aktuellt EVP ........................................................... 26 

5.2 Medarbetarnas roll ............................................................................ 29 

5.3 Mervärden till följd av ett starkt Employer Brand ............................. 30 

6. Avslutande diskussion ......................................................... 31 

6.1 Summering av resultat ...................................................................... 32 

6.2 Diskussion ......................................................................................... 32 

6.2.1 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning

 ............................................................................................................. 32 

6.2.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori ........ 33 

6.2.3 Diskussion av relationen mellan resultat och metod .................. 38 

6.3 Implikationer för forskning och praktik ............................................ 39 

7. Referenslista ..................................................................... 39 

7.1 Webbsidor .......................................................................................... 42 

8. Bilagor ............................................................................. 43 

8.1 Bilaga 1: Informantbrev .................................................................... 43 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide ...................................................................... 44 

 

 



 3 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Employer Branding är ett begrepp som är relativt nytt och började användas strax före 2000-

talet (Bach & Edwards, 2013, s. 389). Begreppet används idag brett av företag i olika 

branscher och med olika syften. Ibland bedrivs Employer Brandingarbete för att det är viktigt 

för företag att visa en tydlig och attraktiv struktur utåt för arbetssökande (Leekha Chhabra & 

Sharma, 2014, s. 48). I fall som dessa handlar Employer Branding primärt om att attrahera 

nya talanger. I takt med att arbetssökande blir mer kräsna i sitt val av arbetsgivare ställs nya 

krav på arbetsgivarna att visa vad de erbjuder. Individer som är nya på arbetsmarknaden 

uttrycker ett stort behov av att vilja identifiera sig med sin arbetsgivare, det är viktigt för dem 

att deras värderingar går i linje med arbetsgivarens och att ett starkt Employer Brand kan 

skapa ett mervärde (Axelsson & Granstig, 2004, s. 15). I andra fall bedrivs arbetet för att 

arbetsgivare har upptäckt att Employer Branding kan minska personalkostnader, då det 

tenderar att få individer att stanna längre hos samma företag. Delvis för att personer i större 

utsträckning värdesätter att vara en del av ett sammanhang nu än tidigare, det finns alltså fler 

faktorer än lön som påverkar om man väljer att stanna hos en arbetsgivare eller söka sig 

vidare (Bussin & Mouton, 2014, s. 7). Tidigare forskning visar på att Employer Branding är 

svårdefinierat och att det snarare används som ett generellt samlingsbegrepp än som definition 

för ett exakt arbetssätt (Bach & Edwards, 2013, s. 390). Jag ställer mig frågan om det 

fortfarande är så.  

 

Genom att undersöka fyra företag och dess arbete med Employer Branding så vill jag 

undersöka hur de arbetar med Employer Branding, varför de använder Employer Branding 

som verktyg och till vad. Med en arbetsmarknad i förändring och allt högre konkurrens om 

kompetens så är det nödvändigt för företag att arbeta med Employer Branding, därför är det 

viktigt att generera kunskap kring vad ett sådant arbete egentligen innebär och vad det kan 

generera. Vad är det som gör att allt fler företag prioriterar arbete med Employer Branding? 

Det som hittills kan konstateras är att det finns olika mål med det arbetet. Men det är ännu 

oklart vad det är som avgör att man väljer att arbeta med Employer Branding som verktyg till 

att uppnå sitt mål. Hur kommer det sig att vissa företag arbetar med det i rekryteringssyfte och 

andra istället fokuserar på värderingar? Vad har företag som väljer samma mål gemensamt? 
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Detta vill jag undersöka genom att få en djupare förståelse för fyra olika företags arbete med 

Employer Branding. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Min kandidatuppsats syftar till att undersöka hur fyra utvalda företag i den privata 

tjänstesektorn arbetar med Employer Branding och vad de uppnår med det arbetet. Uppsatsen 

syftar även till att generera mer kunskap om vad som gör att inriktningen på företagens mål 

med detta arbete skiljer sig åt. 

 

För att uppfylla syftet används följande frågeställningar:  

• Vad vill företag uppnå genom att arbeta med Employer Branding? 

• Vilken roll spelar medarbetarna i arbetet med Employer Branding? 

• Vad tillför arbetet med Employer Branding organisationen? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett inledande kapitel där jag redogör för bakgrund, syfte och 

frågeställningar för att presentera ämnet och vad som ska undersökas. Efter det kommer 

kapitlet tidigare forskning. Där ges en samlad bild av utvald tidigare forskning som handlar 

om arbetsmarknader i förändring, Employer Branding kopplat till CSR, EVP, 

rekryteringsstrategi, ledning och struktureringsteorin. Samt redogör för det arbete som lagts 

ner på att söka tidigare forskning och fördjupa mig i området. Nästkommande kapitel går in 

på den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Nämligen nyinstitutionell 

teori, byråkrati och motivation. Följt av ett kapitel som redogör för använd metod för 

insamling av data och analys. Där diskuteras även trovärdighet, tillförlitlighet och etiska 

aspekter. Efter det följer ett kapitel där resultat av studien presenteras. Här återfinns utdrag av 

empirin och min tolkning av denna. Följande kapitel fokuserar på avslutande diskussion där 

jag diskuterar resultatet i relation till teori och tidigare forskning, här diskuteras även metod 

och uppslag till vidare forskning. Slutligen återfinns i uppsatsens sista kapitel referenslista och 

bilagor.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar jag den tidigare forskning som jag anser relevant för denna studie. 

Forskningen är relevant då den ger en bild av hur företag använt Employer Branding i syfte 

att rekrytera och bibehålla personal, samt att förtydliga de begrepp som förknippas med 

Employer Branding så som CSR, Employer Value Proposition, rekryteringsstrategier, samt 

struktureringsteorin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning.  

2.1 Arbetsmarknaden i förändring  

Som tidigare nämnt visar forskning på att Employer Branding är svårdefinierat då det ofta 

används som ett generellt samlingsbegrepp än som definition för ett exakt arbetssätt (Bach & 

Edwards, 2013, s.390). Men att Employer Branding används i syfte att attrahera och rekrytera 

personal råder det ingen tvekan om (Dabirian, Kietzmann & Paschen, 2019, s. 82). Employer 

Branding används flitigt av företag runt om i världen för att attrahera personal med hög 

kompetens inom sitt område så som tillexempel IT. Men personal inom tillexempel IT anses 

ha lätt för att byta arbetsgivare om det är något som inte passar vilket kan bli ett problem för 

företag som har stort behov av personal med hög och specifik kompetens (Dabirian, 

Kietzmann & Paschen, 2019, s. 82). Då kompetens är en bristvara och företag som vill ha 

kompetent arbetskraft får räkna med att rekrytera löpande för att inte tappa fart (Chambers, 

Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels III, 1998, s.12). Även Företagarna pekar på 

detta i en rapport från 2016. Kompetens är något som i större utsträckning än tidigare är en 

bristvara på den svenska arbetsmarknaden och det leder till att företagens förmåga att locka 

till sig kompetenta medarbetare blir en viktig konkurrensfördel för att de ska kunna växa och 

öka sin omsättning på sikt (Företagarna 2016). Trots att informationen från Företagarnas 

rapport inte är akademisk forskning så ser jag det ändå som relevant efter som att det är 

Sveriges största företagarorganisation som företräder ca 70000 företagare och att det gäller 

svenska arbetsmarknader. Dock är det viktigt att ha i åtanke att information som är av denna 

karaktär kan vara politiskt vinklad osv. då det finns egenintressen i den information som 

delas. Forskning visar att anställda lättare identifierar sig med organisationen samt att det kan 

ske en ökad tillfredställelse kopplat till arbetet på företag som arbetar med Employer 
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Branding samt att arbetet kan ge konkurrensfördelar i företagens jakt på nya medarbetare 

(Bharadwaj, Khan & Yameen, 2021, s.1).  

 

Det är inte bara arbetsmarknader som förändras, individers syn på arbete, anställning och 

karriär har förändrats över tid och den lojalitet till arbetsgivare som tidigare funnits har delvis 

förändrats och mattats av då individer i dag värdesätter mer än bara ett arbete vilket innebär 

att t.ex. självuppfyllande mål är mycket högre prioriterat än tidigare och därför är individer 

mer benägna att byta arbetsgivare idag än tidigare (Svenskt näringsliv 2018). Svenskt 

Näringsliv kan ses som en röst som till viss del representerar företag och bransch- och 

arbetsgivarorganisationer i Sverige, därför ser jag det som relevant att ta detta resonemang i 

beaktande. Dock är det här viktigt att pointera att informationen är partisk och inte akademisk 

forskning. 

 

 Leekha Chhabra och Sharma pekar på utmaningen som företag står inför idag då de i mycket 

större utsträckning än tidigare måste attrahera rätt talanger och få dem att stanna då 

kandidatmarknaden har ett långtgående underskott av kompetens i flera branscher. Samt att 

det av den anledningen är viktigt för företagen att ha ett tydligt och attraktivt erbjudande om 

anställning (Leekha Chhabra & Sharma, 2014, s. 48–49). Något som dessa forskare lyfter är 

att det som utspelar sig internt på ett företag ofta lyser igenom till omvärlden och att det 

därför är viktigt att arbeta aktivt med intern marknadsföring för att motivera och drilla de 

anställda. De beskriver detta sätt att arbeta som att arbetsgivare bör se sina anställda som sina 

bästa kunder för att de i sin tur ska ta hand om de externa kunderna på ett bra sätt (Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014, s. 49). Employer Branding kan användas som ett verktyg för att 

arbeta strategiskt och aktivt för att attrahera talanger men också för att bibehålla befintlig 

personal (Leekha Chhabra & Sharma, 2014, s. 49). Därför blir Employer Brandig en viktig 

pusselbit för att öka lojaliteten hos arbetstagarna samt för att bibehålla ett högt engagemang. 

Genom att göra detta tror forskarna att produktiviteten kan öka hos arbetstagarna och 

dessutom bidra till en positiv och sammanhållen företagskultur (Leekha Chhabra, N & 

Sharma, 2014, s. 51).  

 

Enligt den studie som Leekha Chhabra och Sharma har gjort så är de tre viktigaste attributen 

hos en arbetsgivare i inbördesordning organisationskultur, företagsnamn och lön (Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014, s. 53). Detta menar jag visar på att företag har mycket att vinna på 

att arbeta aktivt med sitt Employer Brand. Studien visar även att det finns ett positivt samband 
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mellan ett starkt Employer Brand och sannolikheten att en kandidat ska söka en tjänst på ett 

företag (Leekha Chhabra & Sharma, 2014, s. 53).  

2.2 Employer Branding och CSR 

Forskare menar att de etiska aspekter företag ställs inför samt hållbarhetsfrågor blir allt 

viktigare att arbeta med. CSR (Social Corporate Responsibility) får en större roll, och kan 

kopplas ihop med företags arbete med varumärkes-byggande (Kryger Aggerholm, Esmann 

Andersen & Thomsen, 2011, s. 105). Genom att företag belyser, synliggör och arbetar med 

olika etiska aspekter kopplat till verksamheten kan en arbetstagare eller potentiell arbetstagare 

lättare välja att knyta an till företagets värderingar då det blir tydligt vad företaget står för och 

om det är något som individen tycker är bra och på så sätt integreras mer i sin roll och sitt 

arbete (Kryger Aggerholm et al., 2011, s. 106). Tidigare forskning visar att etiska och sociala 

aspekter inte har en given plats i företags arbete med Human Resource Management likt i 

arbetet med Employer Branding. Därför menar vissa att det är av stor vikt att bredda 

begreppet Employer Branding och inkludera etiska samt hållbarhets aspekter i samspel med 

strategiskt Employer Branding arbete. Den förändring som skett historiskt på 

arbetsmarknaden är skiftet från taylorismens utbredning där arbetsgivarnas förhållningssätt till 

personal var att personal endast är ett verktyg som arbetsgivaren kan använda i en specifik 

process och att meningen med människors interaktion och kommunikation med varandra 

handlar om så mycket mer än att bara lösa enstaka problem. Kommunikationen är grunden till 

utvecklingen av moderna organisationer och kan direkt kopplas till de varumärke som 

individer verkar inom. Därför är det högst relevant att betrakta företags Employer Brand som 

något som konstant formas av individer som interagerar med varandra (Kryger Aggerholm et 

al., 2011, s. 106). Kryger med flera menar därför att det är viktigt att integrera arbetet med 

Employer Branding som en del av CSR-arbetet för att på så sätt belysa det strategiska i arbetet 

med Employer Branding (Kryger Aggerholm et al., 2011, s. 107). De menar att Employer 

Branding kan spela en viktig roll då de å ena sidan kan skapa ramar för mer långsiktigt arbete 

i företags HRM-arbete samt att Employer Branding blir en given del i det strategiska arbetet 

med CSR (Kryger Aggerholm et al., 2011, s. 107). Detta knyter an till företags arbete med 

EVP, Employer Value Proposition som enligt Bussin (2018) spelar en stor roll när företag ska 

kommunicera sitt erbjudande till potentiella kandidater.  
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2.3 Employer Value Proposition (EVP) 

Ett EVP ska vara aktuellt och spegla företaget just nu dvs att det ska spegla det som är absolut 

mest relevant för att en potentiell kandidat ska vilja arbeta hos just dem (Bussin 2018, s. 98). 

Det finns ingen mall för hur ett EVP ska se ut eller vad det ska innehålla men fler och fler 

företag lyfter sin kultur för att attrahera personer med liknade värderingar för att hitta den 

rätta matchen (Bussin 2018, s. 98). Det går att likställa med en “säljpitch” där arbetsgivaren 

visar det som känns relevant just nu och varför någon borde arbeta på företaget (Wise 2021). 

Jag har tagit med denna aspekt från Wise då de marknadsför tjänster som inkluderar EVP till 

företag, dock har jag i åtanke att Wise är ett företag med egna intressen och att de inte 

bedriver akademisk forskning. EVP används för att attrahera potentiella arbetstagare men 

även för att behålla befintliga genom att använda EVP för att tydliggöra helheten i företagets 

erbjudande och det kompletta belöningssystem som finns. Detta innebär att företag kan ha 

flera EVP och rikta innehållet beroende vilka som är mottagare, vilket i praktiken innebär att 

EVP kan riktas till olika målgrupper både arbetsmarknaden och internt på företaget (Bussin 

2018, s. 98). 

2.4 Rekryteringsstrategier med Employer 

Branding  

Ökad konkurrens har lett till att vissa har kallat det senaste decenniet för de anställdas 

(Bhatnagar & Srivastava, 2008, s. 35). För att nå effektivitet inom organisationen och sänka 

personalkostnader måste företag arbeta för att ha rätt person på rätt plats för att arbeta 

proaktivt i en föränderlig miljö (Bhatnagar & Srivastava, 2008, s. 36). 

Rekryteringsförfarandet har över tid förändrats från en traditionell inriktning där fokus varit 

att fastställa en individs kompetens. Fokus har nu flyttats till individens personlighet och hur 

hen matchar med företagets kultur och värderingar (Bhatnagar & Srivastava, 2008, s. 36). På 

en arbetsmarknad som är minst sagt ansträngd i meningen att många arbetsgivare letar efter 

samma kompetens blir rekryteringsprocessen viktig där det gäller att attrahera rätt kandidater 

och samtidigt arbeta aktivt för att stimulera och behålla dessa individer. Författarna menar att 

en väl genomarbetad rekryteringsprocess som ger en tydlig bild av företaget och som är 

utarbetad utifrån tydliga mål i förlängningen kan bli en konkurrensfördel (Bhatnagar & 

Srivastava, 2008, s. 36). Målsättningen med att kombinera kultur och rekrytering är att skapa 

en kontext som innefattar medarbetare som känner samhörighet till varandra och 
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organisationen samt ett arbetsklimat som främjar individers kreativitet (Bhatnagar & 

Srivastava, 2008, s. 37). Detta anses ge organisationen förutsättningar inte bara för att 

utvecklas utan också för det skapar något unikt för just dem och att det kan vara något som är 

svårt för andra organisationer att härma. Bhatnagar och Rrivastava nämner något intressant i 

sin studie och det är att beslutsfattare i organisationer inte inser vikten av att använda sig av 

strategiska verktyg i arbetet med rekrytering vilket visar på okunskap och leder till 

ineffektivitet i organisationen (Bhatnagar & Srivastava, 2008, s. 37). Vidare argumenterar 

Bhatnagar & Rrivastava för vikten av att kombinera HR och marknadsföring som en ny 

disciplin inom fältet för rekrytering och personalfrågor. Detta innebär att arbetet med 

Employer Branding något som är konstant dvs. alltid pågående där EVP är centralt 

(Bhatnagar & Srivastava, 2008, s. 38). Ett mål med Employer Branding tycks vara att uppnå 

en position där företagen kan rekrytera sina medarbetare med hjälp av ”Word Of Mouth” dvs, 

att människor, anställda, kunder osv pratar om företaget på ett positivt sätt och att det i sin tur 

ger synergieffekter så att nya människor söker sig till företaget. 

2.5 Struktureringsteorin 

Enligt Mölk (2018) så har få studier haft fokus på Employer Branding som ett verktyg för 

ledning vilket innebär att en stor andel av den tidigare forskningen om Employer Branding 

haft fokus på de strategier som syftar till att attrahera och behålla personal. Företagens mål 

har snarare varit att bygga upp Employer Branding strategier och har därför haft mindre fokus 

på vad arbete med dessa faktiskt leder till i slutändan (Mölk 2018, s. 327). 

Struktureringsteorin belyser samspelet mellan strukturer och olika Employer Branding 

strategier. Dvs. strukturella regler och resurser som används i arbetet med att utformningen av 

Employer Branding (Mölk 2018, s. 326). Företag använder sig av olika strategier i arbetet 

med Employer Branding beroende på vilken kontext de befinner sig i. Detta bidrar till att 

företag skapar en unik strategi vilket innebär att utformningen av den strategi som de arbetat 

fram blir företags specifik. Här får det strukturella kontextberoendet en central roll i 

utvecklingen av Employer Branding strategier (Mölk 2018, s. 326). I Mölks artikel delas 

strukturer upp i två kategorier, funktionella strukturer som innebär att en arbetsgivare 

uppfattas som attraktiv för en bredare massa. Den organisationella strukturen uppmuntrar till 

ett entreprenöriellt förhållningssätt som innebär att de uppfattas som nytänkande (Mölk 2018, 

s. 329). Något som utmärker strukturerings teorin är den dualitet som den innefattar. Det 

innebär att teorin visar att strukturer både innefattar individers handlingar och ramarna att 
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förhålla sig till. Det ger sig uttryck i att sådant som begränsar ett visst handlande kan 

möjliggöra något annat. Dvs. att för att utveckla strategier för Employer Branding kan 

individer frångå organisationens regler men arbeta inom ramen för vad som är legitimt inom 

Employer Branding (Mölk 2018, s. 327). Som jag tolkar detta så ger detta förhållningssätt 

organisationen ett utökat handlingsutrymme vilket jag vill studera närmare med hjälp av 

nyinstitutionell teori och isomorfism.  

 

Strategiskt arbete kan enligt Mölk (2018) innefatta t.ex. Allmänna förhållningssätt och för 

organisationen specifika värdeord som formar en unik modell för ett arbetsgivarvarumärke. 

Legitimitet utgörs av det som gör att organisationen har en samsyn på omgivningen vilket 

innefattar värderingar, antaganden samt kollektiva och individuella normer och övertygelser 

(Mölk 2018, s. 328). En av slutsatserna som Mölk (2018) drar av studien är att organisationer 

som arbetar strategiskt med Employer Branding samtidigt utmanar de befintliga formella och 

informella maktstrukturer som finns i en organisation. Detta innebär enligt Mölk (2018) en 

stor risk för interna konflikter och att det därför är av stor vikt att organisationer som är i en 

förändringsprocess och arbetar med Employer Branding strategier också tar in hela 

organisationen med hjälp av olika aktiviteter så som till exempel gruppsamtal eller forum där 

alla får komma till tals (Mölk 2018, s. 333). Här anser jag att medarbetarnas roll blir tydlig 

och processen av internt arbete med Employer Branding, vilket jag kommer att gå in närmare 

på i analysen av det empiriska material som jag samlat in i arbetet med studien. 

 

Att ha ett sådant förhållningssätt som Mölk (2018) beskriver, där det finns en transparens och 

inkännande i en förändringsprocess kan enligt Mölk underlätta implementeringen av en ny 

strategi för Employer Branding (Mölk 2018, s. 333). I en undersökning av 209 företag i 

Indien har Mukesh & Damodar (2014) kommit fram till att företag som arbetar aktivt med 

Employer Branding strategier framstår som äkta då de visar att de värnar om och värdesätter 

den befintliga personal de har inte bara arbetar för att attrahera ny arbetskraft i syfte att skapa 

sig fördelar i förhållande till konkurrenter (Mukesh & Damodar, 2014, s. 69). Jag frågar mig 

ifall detta är ett tecken på att arbetet med Employer Branding bör innefatta både arbetet med 

att attrahera och rekrytera samt utveckling av befintlig personal för att det ska skapa en 

balans. 

 

Ett Employer Brand bör innefatta företags värdegrund, och policies för att attrahera, motivera 

samt för att behålla anställda. Detta indikerar på att det inom begreppet Employer Branding 
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finns en uppdelning mellan internt arbete med personal och externt (Backhaus & Tikoo 2004 

s. 502). En aspekt som hålls fram av Backhaus och Tikoo (2004) är vikten av att det som 

företaget visar upp och i sitt erbjudande externt också bör stämma överens med det som pågår 

internt (Backhaus & Tikoo 2004 s. 503). Vidare resonerar de kring den teoretiska grund som 

Employer Branding vilar på där de utgår ifrån att humankapital tillför värde till en 

organisation och att organisationer genom att skaffa sig och investera i rätt sorts 

humankapital. Detta understödjs av en resurs baserad teori som bygger på att de resurser som 

en organisation kan tillgodose sig även kan ses som en styrka och en fördel i konkurrens utsatt 

situationer. Här kan tilläggas att humankapital inte från början räknats som kapital då det 

tidigare främst syftar till teknik eller utrustning (Backhaus & Tikoo, 2004 s. 503).  

2.6 Sammanfattning  

Den tidigare forskning som jag valt ut till denna kandidatuppsatts visar på en arbetsmarknad i 

förändring där vikten av att arbetsgivare använder hela sin kapacitet till att attrahera nya 

talanger, samt bibehålla befintlig arbetskraft som blir allt svårare. Employer Branding lyfts 

som en pusselbit i arbetet för att bibehålla anställda. Även organisationskulturen och CSR 

lyfts som centralt. Employer Branding är som en förlängning av HR-arbete. Employer 

Branding skapar även ramar för ett långsiktigt HRM-arbete där EVP är vägledande. Dock 

finns ingen mall för hur EVP ska se ut. Här lyfts även CSR och hållbarhetsarbete samt etiska 

och sociala aspekter. Detta knyter an till hur ett tydligt EVP blir viktigt för företagets 

erbjudande. Vidare framkommer Employer Branding som centralt i förhållande till 

rekryteringsstrategi, men lyfts även som ett verktyg till ledning. Denna studie vill belysa 

eventuella skillnader mellan dessa fyra företags Employer Branding strategier då två av fyra 

företag endast anställer personal med hög kompetens inom ett specifikt område och ett företag 

anställer personer nästan uteslutande med endast gymnasieexamen. 

Slutligen redogör jag kort för struktureringsteorin vars forskning är en aktuell utgångspunkt 

för min analys i denna kandidatuppsats. 
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3. Teoretisk och begreppslig 

referensram 

Flera teorier kan tillämpas för att förklara och angripa vad företag vill uppnå med sitt 

Employer Brandingarbete och vad som avgör vilken inriktning företagens arbete tar. Den teori 

jag valt att främst ha som utgångspunkt är nyinstitutionell teori ur forskning av DiMaggio och 

Powell (1983), Mayer och Rowan (1977) och Brunsson (2007). Med denna teori kan företags 

användning av Employer Branding angripas utifrån begrepp så som isomorfism, 

rationaliserade myter, löskoppling och legitimitet. Utgångspunkten i denna forskning är att 

med begreppen inom nyinstitutionell teori försöka bena ut varför dessa företag som verkar i 

konkurrensdrivna fält, arbetar med Employer Branding. Jag använder mig även av Mayer och 

Rowans (1977) teori om legitimitet genom byråkrati som ligget till grund för nyinstutionell 

teori, samt Sivers motivationsteori (1986). Dessa teorier kan förklara centrala delar i företags 

agerande, med hjälp av dessa teorier kan företagens agerande och förhållningssätt i 

förhållande till sin omgivning studeras därför är de relevanta i arbetet med det teoretiska 

perspektivet i denna studie.  

 

Som motsatts till det perspektiv jag valt och för att belysa Employer Branding ur ett annat 

perspektiv skulle Arlie Russel Hochschild (2012) begrepp från boken The Managed Heart om 

känsloarbete kunna användas för att å ena sidan visa på företagens vilja att styra vad de 

anställda ska känna i specifika situationer samt att känsloregler blir centrala i yrkesrollen.  

3.1 Nyinstitutionell teori  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver Webers rationella byråkrati som en järnbur, att 

individer blir bundna till den specifika uppgift de ska utföra och har då inte någon helhetsbild 

av det som händer runt omkring. Detta visar på hög grad av organisatorisk kontroll. Vidare 

menar DiMaggio och Powell att företag med en hög grad av struktur tenderar att bli mer lika 

varandra i den processen, både på en kulturell och strukturell nivå (DiMaggio & Powell 1983, 

s. 147). Det vill säga att företag som verkar inom samma fält tenderar att bli mer homogena, 

att de aktivt styr åt att passa in i en ram som finns i fältet (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). 
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Det kan beskrivas med hjälp av nyinstitutionell teori och begreppet isomorfism (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 149).  

3.1.1 Isomorfism 

Här presenteras isomorfism och de tre inriktningarna inom isomorfism dvs. de tvångsmässiga 

de normativa och de mimetiska. Utifrån Weber kunde byråkratisering bero på tre saker, 

konkurrens mellan olika stater, lagkrav och konkurrens mellan företag. 

Byråkratiseringsprocessen kan ses som ett led i att strukturer skapas, och organisationer blir 

homogena dvs, mer lika (DiMaggio & Powell 1983, s. 147). Ett område som sammankopplar 

organisationer och bildar ett organisatoriskt område har ett antal saker gemensamt. Detta kan 

vara myndigheter som utför tillsyn av verksamheten, företag och organisationer som utför 

samma eller närliggande tjänster eller producerar liknande produkter men sammantaget ska 

området vara erkänt av omgivningen (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Isomorfism kan 

beskrivas som en homogeniseringsprocess, men detta menas att organisationer styrs in i en 

gemensam kontext. När organisationer lyder under samma regler finns möjligheten att 

jämföra de som verkar inom samma fält (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). För att redogöra 

för de två typer av isomorfism berörs i DiMaggio och Powells artikel förtydligas här den 

institutionella synen på konkurrens. Utifrån detta perspektiv konkurrerar organisationer i lika 

stor utsträckning om institutionell legitimitet som ekonomisk kapacitet eller politisk 

inflytande. Institutionell isomorfism beskriver väl den verklighet som organisationer verkar i 

idag (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Institutionell isomorfism delas upp i tre kategorier 

enligt följande. Tvingande isomorfism innefattar både det som syns på ytan så som lagar, 

regler och förordningar som kan komma att ändras löpande och som organisationen tvingas 

rätta sig efter men det kan även innefatta förväntningar som kommer från omgivningen så 

som kulturella förväntningar. Den andra är mimetisk isomorfism som utifrån 

osäkerhetsfaktorn visar att den kan ha stor inverkan på organisationer då organisationer under 

osäkra förhållanden kan välja att härma varandra och på så sätt skapa stabilitet. Till sist, 

normativ isomorfism som drivs av två perspektiv. Det första innefattar individers profession 

med grund i formell utbildning vilket också utgör legitimeringsprocessen (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 151–152).  

3.1.2 Rationaliserade myter 

Mayer och Rowan beskriver byråkrati som ett användbart sätt för att standardisera arbetssätt i 

moderna organisationer (Mayer & Rowan 1977, s. 342). Genom att använda 
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institutionaliserade regler dvs. ett ramverk utformat och underbyggt av organisationen, kan 

myter skapas som gör att en organisation ökar sina chanser att skapa stabilitet och 

förutsättningar för att fortsätta finnas. Organisationer tar oftast beslut utifrån det som för 

tillfället framstår som mest rationellt utifrån den rådande kontext de verkar i. Dvs 

institutionella regler sätter ramarna för vad som är legitimt inom organisationen (Mayer & 

Rowan 1977, s. 340). Institutionella regler kan i förlängningen om de efterlevs av flera aktörer 

bli rationaliserade myter, vilket innebär att de institutionella regler som en organisation 

implementerat i förlängningen blir vägledande för hur organisationer kan agera. Mayer och 

Rowan beskriver hur ceremonier och myter kan fungera som ett verktyg för att visa upp att 

man uppfyller viktiga formella eller informella krav såsom lagar, förordningar, utbildning 

osv. Och därmed bibehålla eller uppnå en viss grad av legitimitet, detta genom att 

organisationer visar upp det som redan är starkt förankrat i organisationen genom löskoppling. 

Det handlar det om att inte visa upp osäkerhetsmoment för omgivningen såsom till exempel 

ny teknik, okända produkter osv. Utan framhålla de officiella mönster som redan finns (Mayer 

& Rowan 1977, s. 341). Enligt Mayer och Rowan är det många organisationer som använder 

sig av detta förhållningssätt då det skapar legitimitet och i förlängningen att organisationerna 

ska överleva. Detta visar på att det i dessa fall finns ett glapp mellan formellt och informellt 

(Mayer & Rowan 1977, s. 341).  

3.1.3 Löskoppling 

Enligt Lowe (2007) diskuterar Brunsson beslut och handling och menar att viktiga funktioner 

som ofta anses kopplade till varandra så som diskussion, beslut samt handling inte alls är det 

utan att de medvetet löskopplas från varandra för att ge större handlingsutrymme åt varje del 

(Lowe 2007 s. 358). Vidare beskriver Lowe (2007) att Brunsson benämner detta som hyckleri 

dvs, kopplingen mellan det som sägs och det som faktiskt utförs, detta då han menar att 

utföraren gör något som inte går att försvara utifrån ett resonemang om moral (Lowe 2007, s. 

357). I artikeln beskrivs att organisationer kan undvika konflikter genom att använda sig av 

hyckleri för att löskoppla ord från handling och därmed undvika konflikter. Att använda sig 

av hyckleri kan legitimera ett agerande hos en organisation och ett antagande om att hyckleri 

skapar lösningar och därmed minskar ett eventuellt missnöje vilket skulle kunna leda till 

något positivt (Lowe 2007, s. 358–359).   
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3.1.4 Legitimitet 

Legitimitet är centralt inom byråkratin och byggs upp genom att företag uppfyller vissa 

formella och informella krav som till exempel lagar och förordningar eller uppvisande av 

kunskapsinnehåll såsom specifik utbildning. (Mayer & Rowan 1977, s. 342). I artikeln 

beskrivs hur företag med legitimitetsproblem använder sig av just löskoppling för att på så 

sätt särskilja företagets huvudsyssla från det man vill visa omvärlden och på så sätt skapar de 

två delar av företaget som kan verka oberoende av varandra (Mayer & Rowan, 1977, s.340). 

Som nämnts tidigare så skriver även Mayer & Rowan om företags benägenhet att härma eller 

formas av varandra i ett och samma fält, det kan beskrivas som att den struktur som finns 

inom fältet skapar förutsättningar och möjliggör för företagen att adaptera sin omgivning och 

blir därmed isomorf det vill säga likformig (Mayer & Rowan, 1977, s.345). 

3.2 Byråkrati 

Mayer och Rowan beskriver byråkrati som ett användbart sätt för att standardisera arbetssätt i 

moderna organisationer (Meyer & Rowan, 1977, s. 342). Genom att använda 

institutionaliserade regler dvs. ett ramverk utformat och underbyggt av organisationen, kan 

myter skapas som gör att en organisation ökar sina chanser att skapa stabilitet och 

förutsättningar för att fortsätta finnas. Organisationer tar oftast beslut utifrån det som för 

tillfället framstår som mest rationellt utifrån den rådande kontext de verkar i. Dvs 

institutionella regler sätter ramarna för vad som är legitimt inom organisationen (Meyer & 

Rowan, 1977, s. 340). Institutionella regler kan i förlängningen om de efterlevs av flera 

aktörer bli rationaliserade myter, vilket innebär att de institutionella regler som en 

organisation implementerat i förlängningen blir vägledande för hur organisationer kan agera.  

  

Mayer och Rowan (1977) beskriver hur ceremonier och myter kan fungera som ett verktyg för 

att visa upp att man uppfyller viktiga formella eller informella krav såsom lagar, förordningar,  

utbildning osv. Och därmed bibehålla eller uppnå en viss grad av legitimitet, detta genom att 

organisationer visar upp det som redan är starkt förankrat i organisationen genom löskoppling. 

Det handlar det om att inte visa upp osäkerhetsmoment för omgivningen såsom till exempel 

ny teknik, okända produkter osv. Utan framhålla de officiella mönster som redan finns (Meyer 

& Rowan, 1977, s. 341). Enligt Mayer och Rowan är det många organisationer som använder 

sig av detta förhållningssätt då det skapar legitimitet och i förlängningen att organisationerna 
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ska överleva. Detta visar på att det i dessa fall finns ett glapp mellan formellt och informellt 

(Meyer & Rowan, 1977, s. 341).  

3.2 Motivation 

Sivers (1986) beskriver att motivation används av företag som ett begrepp som ska ersätta 

begreppet mening (Sievers 1986, s. 335). I artikeln antas att motivations begreppet utgår från 

ett microperspektiv och att begreppet utifrån det gynnas av olika kausala förklaringar (Sievers 

1986, s. 336). Motivation används idag av företag för att påverka sina anställda, detta kan ses 

som ett sätt att styra anställda i en viss riktning vilket innebär att begreppet motivation 

används istället för andra former av maktmedel så som tvång (Sievers 1986, s. 336). Artikelns 

författare menar att motivation istället blir ett surrogat till mening vilket innebär att företag 

försöker motivera individer utifrån en given agenda och att företagen har en snäv bild av 

begreppet motivation (Sievers 1986, s. 335). Detta innebär i praktiken att arbetstagaren 

förväntas hitta sin inre motivation inom ramen för arbetsgivarens definition av mening. 

Vidare finns naiva antaganden i motivationsteorier om arbetstagare som syftar till att de inte 

skulle vara tillräckliga i någon mening. Detta kan bli problematiskt då individen själv inte ges 

utrymme att definiera viktiga faktorer för att finna motivation i sitt arbete. Dessutom 

beskriver Sievers att om man använder exempelvis begreppet motivation för att uppnå̊ 

positiva effekter så är effekten ofta den motsatta och avståndet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren ökar då individen förminskas (Sievers 1986, s. 337). 

 

 

 

4. Metod 

4.1 Metodologisk ansats och metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra utvalda företag i den privata tjänstesektorn 

arbetar med Employer Branding och vad de uppnår med det arbetet, samt att ta reda på mer 

om vad som gör att inriktningen på företagens mål med detta arbete skiljer sig åt. Då detta fält 
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innefattar slutna icke-offentliga miljöer möttes jag av stora svårigheter att få tillgång till fältet. 

Bryman skriver om just detta och poängterar att det kan vara ett av de svåraste momenten för 

forskare att få tillgång till de fält som ska undersökas. Vidare finns olika sätt att komma till 

bukt med detta, men att det inte finns någon generell lösning (Bryman 2018, s. 514–515). För 

att få tillgång till fältet använde jag mitt kontaktnät som i sin tur använt sina kontakter för att 

få tillgång till företagen. Då fältet är stort, och svårt att komma åt eftersom det kräver att 

företag avsätter tid vilket indirekt kostar dem pengar såg jag till att tydligt motivera vad 

företagen får ut av att medverka i denna studie, förutom att bidra med kunskap lyfter jag även 

möjligheten till reflektioner och insikter i det egna arbetet som kan uppstå i en 

intervjusituation.  

 

Denna uppsats har en flerfalls design då jag vill kunna jämföra företag och urskilja mönster 

när det kommer till inriktningar för mål och ambitioner. Hade jag å andra sidan valt en ett 

falls design så hade det möjliggjort att undersöka just dem djupare på medarbetarnas 

perspektiv. Detta har jag valt bort för att kunna jämföra företag med varandra och få insikter i 

gemensamma nämnare.  Detta ha skett genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att jag 

använt mig av de företag som funnits tillgängliga vid tidpunkten   De företag jag utfört 

intervjuer hos är; 1) ett konsultbolag för tekniska konsulttjänster med 6000 anställda, där har 

jag intervjuat Lars som är Marknadsföring och Employer Branding specialist. 2) en 

reklambyrå med 15 anställda, med Bo som är VD på företaget. 3) en revisionsbyrå med 1200 

anställda, där jag intervjuade Christina som arbetar som Rekrytering och Employer Branding 

specialist. 4) ett företag i resebranschen med 2300 anställda i Norden, där jag genomförde två 

intervjuer. En med Lena som är chef för kompetensutveckling HR och en intervju med Anna 

som är Learning and Development Specialist.  

Till denna studie har jag valt att använda mig av en konventionell kvalitativ innehållsanalys 

som metodansats. Jag har valt att intervjua personer som i sin yrkesroll arbetar med Employer 

Branding och jag vill därmed förstå hur de ser på arbetet både utifrån ett personligt perspektiv 

och som helhet i den organisation de verkar i. Företagen jag valt att intervjua verkar i den 

privata tjänstesektorn men i olika branscher. Detta då den konventionella inriktningen med 

fördel kombineras med en studiedesign som ämnar att redogöra för ett fenomen (Hsieh & 

Shannon 2005, s. 1285). Jag kommer ha ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att jag 

kommer att generalisera utifrån det insamlade materialet som grundas i empiri (Hsieh & 

Shannon 2005, s. 1279). Till skillnad från ett deduktivt förhållningssätt som utgår från att 

forskaren utgår från en eller flera hypoteser som prövar det som framkommit (Bryman 2018, 
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s.496). Denna metodansats innebär att man inte använder sig av förutfattade kategorier, ibland 

på grund av att det kan finnas begränsad forskning i området och i stället då öppnar för att 

kategorisera utifrån sitt datamaterial (Hsieh & Shannon 2005, s. 1279). En fördel med den 

konventionella metoden är att det är direkt information från respondenten som behandlas, utan 

förutfattade kategorier eller teoretiska perspektiv och innehållsanalysen sker utifrån det 

(Hsieh & Shannon 2005, s. 1279-1280). Med kvalitativ innehållsanalys vill jag närma mig 

begreppet Employer Branding genom att analysera insamlade textdata från fem 

semistrukturerade intervjuer och därmed analysera dessa data subjektivt. Forskaren bör kunna 

reflektera över de val som hen gör och vilka konsekvenser de kan få utifrån värderingar och 

den sociala verkligheten forskaren genererar dvs. tillämpa reflexivitet (Bryman 2018, s. 471). 

Detta är viktigt för medvetenheten hos forskaren då man genomför intervjuer och vikten av att 

betona de konsekvenser som kommer av de val som görs i samband med forskningen 

(Bryman 2018, s. 471). Med detta i åtanke har jag haft en medvetenhet av hur min roll som 

forskare kan påverka studien. Jag har haft ett reflektivt arbetssätt under studiens gång då jag 

har gjort val av exempelvis metod, urval av respondenter, valet att göra intervjuerna via 

videosamtal m.m. och ställt potentiella konsekvenser mot fördelar. I den mån det går har jag 

försökt att ha ett objektivt förhållningssätt och inte värdera det som framkommit under 

intervjuerna.  

4.2 Material 

4.2.1 Intervjuer 

Jag har till denna studie valt att samla in data genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Denna insamlingsmetod är lämplig för min studie då jag haft som ambition att utföra 

intervjuerna med en grundstruktur i form av teman från min intervjuguide för att sedan vara 

fri att ställa följdfrågor då jag anser det vara lämpligt (Bryman 2018, s. 260).  

Den semistrukturerade intervjutekniken ger intervjupersonen utrymme att svara på frågorna 

vilket förhoppningsvis leder till mer kvalitativa svar (Bryman 2018, s. 563). Respondenterna 

som medverkar i denna studie är anonymiserade för att inte kunna koppla personerna till 

respektive företag då det som framkommer i intervjuerna kan vara känslig information 

(Bryman, 2018 s.180). Vidare ska intervjuguiden ska erbjuda sådan flexibilitet att forskaren 

kan få en inblick i intervjupersonens värld och resonemang. Den kvalitativa 

forskningsmetoden står för öppenhet och metoden ämnar främja en process där struktur och 
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svar sakta växer fram. Vid utformningen av en intervjuguide är det viktigt att utforma 

frågorna med studiens syfte i åtanke för att säkerställa att frågeställningarna kan besvaras 

(Bryman 2018, s.565). Jag har därför efter bästa förmåga utformat frågor vars syfte är att 

knyta an till och samla in svar som hjälper mig att besvara denna studies frågeställningar som 

beskrivs inledningsvis. Varje intervju är ca 45 minuter lång och jag har inför dessa utformat 

en intervjuguide med frågor och anpassat ordningen efter intervjuns gång. Vilket är möjligt 

under semistrukturerade intervjuer (Bryman 2018, s. 563–564). Intervjufrågorna har utformats 

utifrån studiens frågeställningar. Frågorna berör hur företaget arbetar med Employer 

Branding, på vilka nivåer inom organisationen, hur de inkluderar personalen i det arbetet, 

varför de arbetar som de gör, vad det arbetet har resulterat i samt hur det mäts och följs upp.  

 

Av de fyra utvalda företag som inkluderas i denna studie, så har två av dessa vunnit priser av 

kända företag för sitt pågående arbete med Employer Branding. Jag ser en fördel i att två av 

företagen sticker ut i sitt arbete med Employer Branding efter som det då blir intressant att 

analysera eventuella skillnader mellan de som vunnit priser och de som inte gjort det.  

4.2.1.1 Urval 

Respondenterna i denna studie arbetar på företag som är aktiva i branscher så som 

samhällsbyggnad, reklam, revision och resebranschen företagen är olika stora där det största 

har 6000 anställda och det minsta har 15 anställda. Två av företagen sticker ut då de båda vid 

flera tillfällen har vunnit pris för sitt arbete med Employer Branding samt under lång tid varit 

högt rankande för just detta av erkända företag. Urvalet grundas i ett kontexturval, vilket 

innebär att valet motiveras utifrån befintlig kontext (Bryman 2018, s. 497). I detta fall innebär 

det att de valda företagen visar på viss homogenitet då de alla verkar i Sverige utifrån samma 

lagar och förutsättningar samt vision om att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vidare skulle jag 

beskriva mitt val av företag målstyrt. Detta betyder att urvalet är en form av 

ickesannoliktbaserat urval som sker strategiskt utifrån studiens syfte (Bryman 2018, s. 496). 

Valet av företag till denna studie är både företag som vunnit priser för sitt arbete med 

Employer Branding och inte, detta för att de är relevanta för mitt forskningssyfte då jag 

hoppas kunna urskilja skillnader i deras arbeta med Employer Branding. I processen att finna 

relevanta företag har jag inledningsvis tagit kontakt frågat efter att få intervjua personer som 

arbetar med företagets Employer Branding. En av de fem respondenter som jag intervjuat 

tillkommit genom ett så kallat snöbollsurval som innebär att jag först valt ut en relevant 

person på ett företag som sedan rekommenderat en kollega att medverka i studien. Detta har 
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varit ovärderligt för mig då det möjliggjort tillgång till det fält jag velat studera då jag haft 

stora svårigheter att nå personer som är relevanta att intervjua i förhållande till min studie 

(Bryman 2018, s. 504). Utifrån detta är det även relevant att påpeka att när en forskare 

använder sig av ett snöbollsurval så är det inte troligt att det urvalet kommer att vara 

representativt för populationen. Men i förhållande till denna studie som är kvalitativ ligger 

inte fokus endast på generaliserbarhet utan det insamlade materialet kommer kunna analyseras 

och motiveras utifrån de teorier som presenterats (Bryman 2018, s. 245). 

4.2.1.2 Intervjustrategi 

Inför intervjuerna har jag genomfört en pilotstudie i form av en intervju med en före detta 

verksamhetschef inom en svensk statlig myndighet med stor erfarenhet av arbete med 

Employer Branding. Syftet med att utföra en pilotintervju var att testa mina frågor i min 

intervjuguide för att se om de kändes relevanta i förhållande till vilken typ av svar de 

genererade innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Samt att jag fick möjlighet att 

uppskatta tidsåtgången för kommande intervjuer. Jag anser att det var mycket värdefullt att få 

genomföra intervjun och få feedback på de frågor jag ställt av en person som arbetat med 

Employer Branding, personalfrågor och verksamhetsstyrning under många år, vilket också är 

en av fördelarna med att genomföra en pilotstudie (Bryman 2018, s. 125). 

Intervjufrågorna som prövades fungerade väl, jag har dock till följd av pilotstudien gjort några 

mindre justeringar.  

4.2.1.3 Genomförande 

Intervjusituationen är en viktig del att redovisa i en studies metod för att sedan kunna bedöma 

resultatets tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 328–329). Intervjuerna har genomförts 

digitalt via Google Meet. Intervjupersonerna har antigen befunnit sig i ett stängt mötesrum på 

sitt eget kontor eller i deras egna hem. Detta innebär att jag bedömt intervjupersonerna som 

trygga i den miljö de befunnit sig i och att de ej blivit störda under intervjuns gång samt att de 

haft möjlighet att utrycka sig fritt utan att någon hört vad de sagt (Bryman 2018, s. 566). 

Inledningsvis har intervjupersonerna tagit del av information som rör intervjun så som syfte, 

samt att den information som lämnas förblir skyddad då allt material behandlas konfidentiellt. 

Vidare är det viktigt i rollen som intervjuare att få intervjupersonen att känna sig bekväm 

genom att vara lyhörd och tillmötesgående samt att vara en god lyssnare. Som intervjuare 

behöver en vara aktiv och uppmärksam när intervjupersonen pratar för att snabbt kunna 
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snappa upp intressanta resonemang och ställa följdfrågor utifrån dessa (Bryman 2018, s. 566–

567). 

4.2.2 Bearbetning och analys 

 

Relevanta delar av det insamlade materialet har gjorts om till analyserbar text genom 

transkribering och har därefter tematiserats och analyserats med hjälp av färgkodning 

(Lindgren 2014, s. 31).  

 

Jag har valt att transkribera utvalda delar som jag anser relevanta för min analys. Jag ser 

transkribering som en bra metod, då materialet blir hanterbart då det omvandlas till text samt 

att det blir mer överskådligt men man ska som forskare vara medveten om att det finns risk 

för att väsentlig information i form av miljömässiga faktorer går förlorade (Lindgren 2014, s. 

31) Hanteringen av textdata har skett i tre led; reduktion av data, presentation av data, och 

slutligen slutsatser och verifiering (Lindgren 2014, s. 34). För reduktion av data har jag 

arbetat med kodning genom att använda mig av olika färger. I nästa steg delades dessa färger 

in i underkategorier. Efter det tematiserade jag materialet, dvs. en noggrannare sortering 

(Lindgren 2014, s. 34). Kodning och tematisering är en växelvis process som fortgår tills 

materialet känns färdigarbetat (Lindgren 2014, s. 41). Lindgren (2014) betonar att den 

kvalitativa analysprocessen är interativ dvs. att man går igenom materialet om och om igen 

tills de slutsatser forskaren kan dra från det är tillräckligt grundade och väl underbyggda 

(Lindgren 2014, s. 34–35. 

4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

I kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur de 

sammanhang som presenteras i en studie hänger ihop samt för att beskriva resultatens 

tillförlitlighet (Bryman 2018, s.72). Därför kommer jag i stället i denna studie utgå från 

begrepp som på ett mer naturligt vis knyter an till kvalitativ forskning. Forskare menar att 

begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet stämmer bättre överens med de synsätt och arbetssätt 

som är förknippat med studier inom kvalitativ forskning. Ett av de starkaste argumenten för 

att inte använda samma begrepp som i kvantitativ forskning är att slutsatser i kvalitativa 

studier ofta kan visa på flera aspekter av ett fenomen i motsats till kvantitativ forskning som 

drar åt att fastslå en definitiv slutsats av ett fenomen (Bryman 2018, s. 466–467). Begreppet 



 22 

tillförlitlighet innehåller följande fyra underkategorier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet kan jämföras med begreppet intern 

validitet och innebär till exempel, att forskaren skall säkerställa att presenterad forskning 

utförs på ett korrekt sätt och att forskaren beaktat gällande regler om exempelvis 

forskningsetik. Överförbarhet kan ses som en motsvarighet till extern validitet och sätter 

fingret på en av de aspekter som skiljer kvalitativa och kvantitativa resultat, dvs, inriktningen 

på den specifika kontexten av det som studeras. Pålitlighet jämförs med begreppet reliabilitet 

och innebär att forskaren uppmanas att granska sitt arbete för att säkerställa att processen har 

varit korrekt utformad i alla delar och faser av forskningen, här rekommenderas forskare att ta 

hjälp av kollegor eller liknade för att få stöd i att granska arbetets gång. Och till sist att kunna 

använda möjligheten att styrka och konfirmera kan ses som motsvarighet till det som inom 

kvantitativ forskning benämns som objektivitet och innebär att forskaren skall säkerställa att 

de slutsatser som dras i forskningen ej påverkats av forskarens personliga värderingar och att 

forskaren genomgående i arbetet med forskningen handlat i god tro (Bryman 2018, s. 467–

470).  

 

Generaliserbarheten är till viss del begränsad då jag som tidigare nämnt använt ett icke-

sannolikhetsurval kombinerat med målstyrt urval samt den avgränsningen som gjorts till fyra 

företag. Detta gör att möjligheten till att generalisera resultatet till en population elimineras 

(Bryman 2018, s.496). Dock upplevs enligt min mening den information som framkommit av 

intervjuerna i denna studie som innehållsrika och kvalitativa. En utmaning med konventionell 

kvalitativ innehållsanalys som metodansats är att det ibland kan vara svårt att få tillräcklig 

förståelse för sammanhanget, vilket riskerar att man misslyckas med att ta fram rätt 

nyckelkategorier, som i sin tur kan leda till att slutsatser dras som inte stämmer och den 

interna validiteten kan bli påverkad (Hsieh & Shannon 2005, s. 1280). Med detta menas i 

detta fall att intern validitet kan jämföras med begreppet trovärdighet (Bryman 2018, s. 467–

470). Och innebär till exempel, att forskaren skall säkerställa att presenterad forskning utförs 

på ett korrekt sätt och att forskaren beaktat gällande regler om exempelvis forskningsetik. 

Detta ser jag som en viktig aspekt att ha i åtanke när metoden används och har därför tagit 

mig extra tid till att skaffa mig den förståelse som krävs för att detta ska undvikas i största 

möjliga mån. Ett exempel på hur jag kan få den förståelsen för sammanhanget är att t.ex. sätta 

mig in i kunskap om företaget i fråga och dess kontext.  
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4.4 Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till riktlinjer om forskningsetik som bland annat innefattar att jag innan 

intervjun informerat respondenten om intervjuns syfte och att deltagande i denna studie är 

frivilligt, men även att det när som helst går att pausa eller avbryta intervjun samt informerat 

om konfidentialitet. Detta innebär att jag lovar att hantera all information som respondenten 

bidrar med, hanteras och skyddas genom t.ex. anonymitet samt att jag upplyst om informerat 

samtycke (Kvale & Brinkmann 2014, s. 323). Gällande etik så är den mest grundläggande 

forskningsetiska principen att inte hitta på saker (Kvale & Brinkmann 2014, s. 337). Detta tar 

jag på största allvar och rannsakar mitt analysarbete med det i åtanke. Bifogat finner läsaren 

till denna studie det informationsbrev jag inledningsvis skickade ut till respondenterna. 

5. Resultat 

I denna del presenterar jag resultaten av min studie och mitt mål är att tillsammans med 

insamlade data kunna besvara studiens syfte som är att undersöka hur fyra utvalda företag i 

den privata tjänstesektorn arbetar med Employer Branding och vad de uppnår med det arbetet. 

Uppsatsen syftar även till att generera mer kunskap om vad som gör att inriktningen på 

företagens mål med detta arbete skiljer sig åt. Detta görs med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

• Vad vill företag uppnå genom att arbeta med Employer Branding? 

• Vilken roll spelar medarbetarna i arbetet med Employer Branding? 

• Vad tillför arbetet med Employer Branding organisationen? 

 

Dessa frågeställningar besvaras här med hjälp av analys av insamlad empiri. Jag kommer i 

detta kapitel att koppla det insamlade materialet till den teoretiska referensramen och den 

tidigare forskning jag valt att presentera. 
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5.1 Ambitioner med Employer Brandingarbetet 

Samtliga respondenter beskriver att huvudsyftet med att arbeta med Employer Branding är för 

att attrahera nya kandidater men vidare så diskuterar några av respondenterna om att ”branda” 

sig inifrån att visa en transparens där målet är att bli så autentiska som möjligt. En av 

respondenterna beskriver detta arbete som det som är mest värdeskapande i meningen att om   

liknande avsikter med Employer Branding arbetet. Det som främst uttrycks är en vilja att 

attrahera rätt talanger, två av företagen kopplar Employer Branding till rekrytering i första 

hand.  

 

”Vi vill attrahera nya personer. Att vi måste på något sätt ha ett attraktivt varumärke för att få 

in ny kompetens och kunna tillgodose de kompetensbehoven som vi har och vara ett attraktivt 

varumärke framförallt gentemot studenter skulle jag säga.” 

(Christina, Rekrytering och Employer Branding specialist) 

 

”Rekrytering har ju fått stort fokus och då tänker man mycket Employer Branding.” 

(Lars, Marknadsföring och Employer Branding specialist) 

 

Det Christina och Lars berättar stämmer väl överens med det som Dabirian m.fl. (2019) 

skriver om det vill säga att Employer Branding används i syfte att attrahera och rekrytera 

personal (Dabirian, Kietzmann & Paschen, 2019, s. 82). Respondenterna från de två företag 

med flest anställda av dem jag intervjuat beskriver ambitionen med Employer Branding starkt 

kopplat till rekrytering. Företaget i resebranschen lyfter likt de andra stora företagen 

rekrytering som en av ambitionerna men endast kopplat till den del av företaget som anställer 

inom IT. Något som Dabirian mfl. Beskriver som vanligt (Dabirian, Kietzmann & Paschen, 

2019, s. 82). Men när det gäller de delar av företaget där man söker arbetskraft med lägre krav 

eller inga krav på t.ex. utbildning så är inte längre rekrytering målet med Employer 

Brandingarbetet, utan då lyfter Lena istället vikten av att med Employer Branding att bygga 

en stark företagskultur så att medarbetarna känner sig hemma i företaget och för att uppnå 

lojalitet gentemot företaget. 

 

”För oss handlar arbetet med Employer Branding om att skapa en grym företagskultur där 

personalen conectar med företaget på djupare plan som gör att de vill företagets bästa på 

riktigt.” 
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(Lena, Chef för kompetensutveckling HR) 

 

Det är tydligt att arbetet med Employer Branding skiljer sig beroende på målgrupp och vilken 

bransch företaget verkar i. Det som också står ut här är företaget med endast 15 anställda som 

lyfter att det är viktigt att få medarbetarna att uttrycka sina drivkrafter och att när det visar sig 

att det råder samsyn kring ambitionen med arbetet, så skapas kvalitét och gemensamma 

värderingar.  

 

”Jag tror att det många gånger handlar om effektivitet och pengar, vi lever i en 

effektivitetsbubbla, så det är klart att det betyder väldigt mycket. Men jag tror att, som vi ser 

det, så tror jag att det handlar om kvalitet. På ett sätt kan man säga att det handlar om pengar 

för vi levererar vid kvalitet och allting. Men för oss handlar det mer om att få samsyn i 

värderingar. Om vi drar till oss folk som tror på vårt sätt att jobba och vi blir tydliga som 

arbetsgivare, så ja vi får lättare att rekrytera och det är kul liksom, men om vi får folk som ser 

sig som pusselbitar i vårt pussel och kommer till oss och ställer sig upp och säger det här drivs 

jag av, det här är skälet till att jag vill jobba hos er, det här tycker jag är kul och om man 

ställer sig upp och säger det inför alla arbetskamrater och det synkar med alla andra då skapas 

en fantastisk energi, samhörighet och kvalitét.” 

(Bo, VD) 

 

Det handlar alltså inte bara om att attrahera medarbetare, det handlar om att attrahera rätt 

medarbetare som skriver under på företagets EVP förutsatt att det är genomarbetat och ärligt. 

Det behöver vara rätt riktat vilket innebär att företagen kan ha flera EVP som riktas till olika 

målgrupper. Detta företag rekryterar inte främst på utbildningsgrund, utan snarare med fokus 

på gemensamma värderingar och viss specialkompetens inom specifika områden.  

 

5.1.2 Employer Branding som verktyg till att skapa legitimitet 

Denna studie visar på att företagen använder Employer Branding som ett sätt att skapa ökad 

legitimitet och att arbetet med Employer Branding möjliggör för företagen att få större 

tillgång till de organisatoriska fält de är verksamma på. Denna slutsats dras utifrån att 2 av 4 

företag säger att Employer Branding i störst utsträckning används i arbetet för att rekrytera 

nya medarbetare på en marknad där det råder hög kompetensbrist. Därför används befintliga 

medarbetare som ”reklampelare” i jakten på nya kandidater. En av de främsta anledningarna 
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till detta tycks vara att de sällan får in relevanta ansökningar via traditionella metoder så som 

annonsering via platsannonser.  

 

”Vi ser nu när det är kompetensbrist att vi har svårt att få in personal. Vi får inte in tillräckligt 

mycket kompetenta personer och vi tappar jättemånga personer. Så det är båda delarna som 

läcker, vi får inte in tillräckligt många…man börjar förstå hur viktigt det här är.” 

(Christina, Rekrytering och Employer Branding specialist) 

 

Flera av respondenterna adresserar just hur deras arbetsmarknad förändrats och att det blir allt 

svårare att hitta rätt kompetens till sitt företag. Det betyder att företag idag inser att de 

behöver positionera sig inom sitt fält i förhållande till sina konkurrenter samt för att fortsätta 

vara relevanta för nya kandidater. Här kan arbetet med Employer Branding fungera som ett 

sätt att skapa legitimitet i det då det öppnar för arbetssätt så som EVP samt att arbetet med 

Employer Branding i sig kan bidra till att skapa rationaliserade myter, som gör företaget mer 

attraktivt.  

 

5.1.3 Vikten av ett aktuellt EVP 

En fundering som dyker upp hos mig efter slutförd empirisamling är; hur kan det vara så att 

stora välkända företag som utger sig för att arbeta aktivt med Employer Branding i syfte att 

attrahera nya medarbetare och som dessutom har vunnit priser för sitt arbete med Employer 

Branding, inte får in relevanta ansökningar när de annonserar? Christina beskriver 

kandidatmarknaden som ”galen” och att det är ”krig” om kompetensen. Att de liksom alla 

andra arbetar uppsökande genom rundringning och nätverkande för att få tag i rätt kompetens. 

Samtidigt slutar medarbetare hos dem för att de fått ett annat erbjudande.  

 

”Det är verkligen krig efter kompetens nu i vår bransch och i jättemånga branscher också för 

den delen. Så att alla är ute och rekryterar alla i princip. Precis som att vi sitter och ringer till 

folk så blir också våra medarbetare uppringda och erbjudna högre löner och andra förmåner, 

det är allt möjligt som man lockar med. Det känns som att vi är i samma pott, att vi drar i 

samma personer och sedan försöker hitta olika saker att locka med.” 

(Christina, Rekrytering och Employer Branding specialist) 
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Jag tolkar detta som att det är något annat som gör att medarbetarna stannar respektive slutar, 

antingen spelar inte Employer Brandingarbetet så stor roll som företagen tror, eller så är 

Employer Brandigarbetet viktigare än vad företagen tror dvs. att göra ett gediget arbete med 

Employer Brandig kan vara avgörande för att behålla personal. Jag tolkar det Christina 

beskriver som att de konkreta företagen har att locka med är i princip det samma, en slutsats 

som kan dras av det är att det nu är viktigt att ha något unikt att locka med eller att på annat 

sätt vara så pass attraktiv så att företaget står ut. Lars pekar ut arbetet med 

arbetsgivarvarumärket som viktigare än det vanliga varumärkesarbetet p.g.a. konkurrensen 

om kompetens. 

 

”Jag skulle säga att det är givet att arbeta med Employer Branding, kanske viktigare med 

arbetsgivarvarumärket än varumärket i dessa tider. Men jag skulle inte säga att det är en 

självklarhet för alla företag, t.ex. på mitt förra företag där jag var så hade vi inte ett EB-team 

så som vi har nu. Det har blivit viktigare och viktigare nu, speciellt de senaste månaderna post 

Covid.”  

(Lars, Marknadsföring och Employer Branding specialist) 

 

Det faktum att covidpandemin har haft en viss påverkan här blir tydligt. Jag tolkar det Lars 

beskriver under intervjun att de tar omtag och satsar mer på Employer Branding än innan då 

fler är i rörelse på olika arbetsmarknader till följd av pandemin. Dock är det svårt att säga ifall 

det verkligen är pandemin som startat det omtaget om arbetet eller om det skulle skett ändå.  

 

En annan intressant aspekt kommer ut av intervjuerna kopplat till EVP. Christina beskriver 

Employer Branding som en äkta del i företagskulturen. Bo lyfter vikten av att ”hålla sig till 

sanningen” i relation till att både prata om vad man gör och faktiskt göra det.  

 

 

”Employer Branding är kärnan, känslan på något sätt i varför man går till jobbet och varför 

man trivs på jobbet” 

(Christina, Rekrytering och Employer Branding specialist) 

 

”Ska man förmedla ett företags själ så måste det vara på riktigt, det måste vara sant. Men vad 

vi gör är att vi hittar det man gör på riktigt och förtydligar det, försöker conecta det med 

nyttan som folk vill ha” 
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(Bo, VD) 

 

Bo beskriver arbetet med Employer Branding på samma sätt som företaget arbetar med sin 

affär. Han betonar vikten av att vara genuin och beskriver det som avgörande för att lyckas. 

Detta kan i denna studie kopplas till företags arbete med EVP och vikten av att det som 

förmedlas i ett EVP är sant och ger en rättvis bild av företagets erbjudande. Har ett företag 

utvecklat ett starkt EVP men att det sedan inte genomsyrar organisationen så skulle det kunna 

ha en negativ påverkan på motivationen hos personalen, framför allt de som är nyanställda då 

de förmodligen har tagit del av EVP närmare i tiden än de som varit anställda under en längre 

tid. Det kan därmed vara ett misstag av företag att inte arbeta kontinuerligt med att Employer 

Brandingarbetet och att EVP speglar sanningen om hur företaget verkligen är. Det finns 

självklart flera faktorer som spelar in här t.ex. lön och förmåner, men efter som att lön 

tenderar att prioriteras lägre av arbetstagarna själva än t.ex. att vara en del av ett sammanhang 

(Bussin & Mouton 2014, s. 7) så blir arbetet med EVP allt viktigare. Här blir ett aktivt 

Employer Brandingarbete ett sätt att förflytta normen om vad som är viktigt, från fokus på lön 

till mjuka faktorer så som sammanhang eller självförverkligande. Dvs. skapa en bild av att 

normen för motivation är sammanhang snarare än lön. Det säger i så fall egentligen ingenting 

om vad som är viktigt för enskilda individer, men genom att företag lyfter värdet av att vara 

en del av deras sammanhang i och med t.ex. EVP så blir det också ett sätt att förflytta normen 

av vad som är viktigt hos arbetstagare. Vilket i slutändan skulle kunna påverka individers 

uppfattning om vad som är viktigt. Bo beskriver en ambition att hans medarbetare ska känna 

att de genom sitt arbete förverkligar sig själva och bidrar till något större. 

 

 

”Om du som individ säger: jag jobbar med det här för att jag tycker det är jävligt kul, jag 

gillar att göra det här, jag går till jobbet för att jag har lust att göra det här. Jag känner att jag 

förverkligar mig själv och jag gör världen lite bättre.” 

(Bo, VD) 

Detta ser jag som ett exempel på hur arbetsgivare genom Employer Branding arbetar med  

denna typ av normförflyttning. Det skulle som jag ser det kunna gynna både arbetsgivare och 

arbetstagare. Man mår bättre av självförverkligande och sammanhang än av mer pengar och 

arbetsgivaren gör mer ekonomisk vinst genom att hålla lönerna lägre. En av slutsatserna jag 

kan dra blir att Employer Branding bidrar till arbetstagares känsla av självförverkligande ökar 

då fokus ligger på mjuka värden så som företags kultur, kollegor osv och förflyttar där med 
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fokus från lön vilket resulterar i att det skapas en win-win situation då företaget får dedikerade 

medarbetare till en lägre kostnad. 

 

Bach och Edwards (2013) beskriver Employer Branding som svårdefinierat (Bach & Edwards 

2013, s. 390). De fem respondenter som jag intervjuat i denna studie ger dock åtminstone 

inledningsvis en tydlig och likvärdig bild av vad begreppet innebär. Samtliga respondenter ger 

en bild av att de företag de arbetar på arbetar med Employer Branding och att det utgör en 

viktig del i företagens arbete med att attrahera och behålla talanger, dock i olika grad. Men det 

finns en osäkerhet hos vissa av respondenterna om hur långt begreppet sträcker sig och vad 

som är Employer Branding och vad som är tillexempel företagskultur, om det finns en 

skillnad. Kanske kan det finnas en vilja av att skapa mystik kring arbetet med Employer 

Branding då det kan antas att företag vill hitta just sitt framgångsrecept. Ett antal år har gått 

sedan Bach och Edwards (2013) text kom ut och arbetsmarknader förändras i snabb takt, inte 

minst har mycket förändrats i ovanligt snabb takt då Corona-pandemin lamslog hela världen. 

Detta har satt arbetet och dess former på prov och företag har fått säga upp personal och 

chefer har fått vara tålmodiga och modiga i den omställning som blev. Ju djupare jag kommer 

i mina intervjuer desto mer differentierade blir svaren och det går att ana skillnader mellan 

olika branscher samt hur länge man har arbetat med Employer Branding. Det går samtidigt att 

utläsa att vissa aktiviteter som respondenterna beskriver inte kopplas ihop med Employer 

Branding trots att det egentligen ingår inom ramen för den egna definitionen.  

5.2 Medarbetarnas roll 

Utifrån det som framkommer i intervjuerna märker jag en underton som handlar om att det är 

viktigt för företagen att inte skylta med att det är Employer Branding de arbetar med utan vill 

benämna olika arbetssätt så att personalen känner sig delaktig men kanske inte medveten om 

att de blir påverkade. Medarbetarna spelar huvudrollen i arbetet med Employer Branding och 

i någon mening är det medarbetarna som tolkar och lever de värderingar som företaget 

avspeglar. Viktigt att nämna i denna diskussion är antagandet om att allt inte är förutbestämt, 

och att det i någon menig skapas normer, regler och företagskultur löpande av de som lever 

och verkar i organisationerna. Medarbetarna blir i kontexten av Employer Branding 

varumärkes-ambassadörer som direkt eller indirekt förmedlar en bild av företaget som väger 

tungt gentemot omvärlden. Medarbetarnas ”word of mouth” kan komma att väga tungt i 
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företags väg till ett starkt Employer Brand. När jag ställer en fråga om vad medarbetarna 

märker av Employer Brandingarbetet svarar Christina följande: 

 

”Inte jättemycket skulle jag säga i dagsläget spontant, det är väl där som jag var inne på har vi 

satsat mycket. Vi satsar väldigt mycket på attrahera-delen och då blir det inte riktigt lika 

mycket engagemang på det interna.”  

(Christina, Rekrytering och Employer Branding specialist) 

 

Christina arbetar som tidigare nämnt på ett av de större företagen i studien som arbetar med 

Employer Branding främst i rekryteringssyfte. Medans Bo arbetar på det minsta företaget vars 

huvudsakliga fokus med arbetet snarare ligger på att skapa en organisk företagskultur.  

 

”Det som folk är arga på är ofta någonting de saknar eller något som de egentligen är ledsna 

på, du vet och sen får man inte missa det som jag är tacksam över vad som faktiskt är bra. Du 

har lika mycket liksom den med dig som du har det andra med dig.” 

(Bo, VD) 

 

Jag tolkar hans svar som att det finns en hög grad av insikt i det interna arbetet med 

företagskulturen där strukturen som arbetet med Employer Branding bidrar till att skapa blir 

en trygghet som appliceras i ledarskapet.  

5.3 Mervärden till följd av ett starkt Employer 

Brand 

Respondenterna vittnar om att arbetet stärker företagets interna kultur och konkretiserar vad 

den faktiskt innebär. I min intervju med Bo som arbetar i reklambranschen beskriver han hur 

viktigt det är för företagets Employer Brand att det finns en äkthet i det man gör och att den 

äktheten är avgörande för hur framgångsrik man blir då han anser att individer snabbt ser 

igenom en organisation som inte lever sina värderingar. Han menar att grunden är att man är 

äkta och har en samsyn kring värderingar, kvalitet och gemensamma mål. Vidare resonerar 

han kring de synergieffekter som kommer av ett sådant arbete och konstaterar att när man upp 

nått en känsla av samhörighet så kommer automatiskt kvaliteten att öka och sannolikt även 

effektiviteten. Även Lena som arbetar i resebranschen resonerar kring detta där hon menar att 
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det är avgörande att förmedla en bild av företagets verksamhet som stämmer överens med 

verkligheten även om Lena också säger att det är viktigt att företaget förmedlar den bild som 

företaget gemensamt bestämt ska gälla. Jag tolkar det som att hon menar att de inte har haft 

behov av att arbeta med Employer Branding för rekrytering, utan har fokus på organisatoriskt 

lärande, kultur, värderingar och gemenskap. Vidare beskriver hon att de rekryterar i snabb 

takt och att det är viktigt att de nyanställda snabbt tar till sig företagets värderingar. Därför 

arbetar mycket intensivt med internutbildning för att ”knacka in” företagets värderingar samt 

att de försöker bygga in en öppenhet till att lära upp nya medarbetare och föra kunskap vidare 

inom organisationen, vilket i sin tur skapar samhörighet bland medarbetarna precis som Bo 

också är inne på.  

 

”Det handlar om att vi tror så pass mycket själva på det att det aldrig är på tvingat, vi tror 

faktiskt på det här och att vi faktiskt brinner själva för detta och då är det aldrig konstigt att 

dela med sig av det till någon annan. Som sagt jag har jobbat hos en konkurrent tidigare och 

det var exakt samma sak där att man vill att det ska gå lika bra för företagets som för sig 

själv.”      

                   (Lena, Chef för kompetensutveckling HR) 

Här vittnar Lena om att arbetet med Employer Branding innefattar en äkthet internt som hon 

även upplevt hos en tidigare arbetsgivare i samma bransch. Det hon beskriver är ett internt 

Employer Brandingarbete med fokus på företagskultur. Min reflektion kring det är dock att 

det utifrån Lenas kommentar inte är någon vidare markant skillnad mellan dessa företag vilket 

stärker mitt resonemang om likformighet.  

6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kopplar jag samman resultatet av min analys av intervjuerna med tidigare 

forskning och de teorier jag förhåller mig till i denna uppsats. Detta för att tydliggöra hur 

resultaten av denna studie relaterar till tidigare forskning och teoretiska referensram jag 

använt. Slutligen förs även en kort diskussion av resultatet i relation till vald metod för 

studien.  
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6.1 Summering av resultat 

Resultatet av min intervjustudie visar att det företag vill uppnå genom att arbeta med 

Employer Branding är legitimitet inom den marknad de verkar på. Både i förhållande till 

rekrytering, men även i positionering gentemot sina konkurrenter. Ett annan ambition som 

framkommer av studien är att Employer Branding även används som ett verktyg till att skapa 

och upprätthålla en stark företagskultur. Där spelar medarbetarna en viktig roll, men i de 

flesta fall så vet inte medarbetarna själva om det. Det är åtminstone inte uttalat till dem. Man 

pratar om medarbetarnas roll och lyfter vikten av medarbetarnas insats. Men genomgående 

om dem, inte med dem. Arbetet med Employer Branding används även som ett sätt att skapa 

förtroende genom att visa på transparens, både externt genom att visa hur företaget jobbar och 

internt genom att inkludera medarbetare i skapandet av företagskulturen. Utifrån denna studie 

av fyra företag i olika branscher så kan ett mönster urskiljas. Två av de fyra företag har 

huvudfokus på extern Employer Branding, att attrahera och rekrytera nya talanger då de 

upplever det svårt att hitta kompetent personal. Dessa företag verkar inom kunskapsintensiva 

branscher så som teknik och revision där kompetensbristen är påtaglig. De rekryterar 

mestadels personal med höga krav på utbildning eller specialkompetens. Medan de två företag 

som i största utsträckning rekryterar personal med lägre eller inga krav på utbildning istället 

har stort fokus på intern Employer Branding och arbetar i större omfattning än de övriga med 

kulturbyggande och att få medarbetarna att känna tillhörighet till företaget. Jag kan även 

utläsa av insamlad empiri att företagens önskar att sticka ut med hjälp av sitt Employer Brand, 

dock framkommer det här att deras arbetssätt är utformade så att de tenderar att snarare att bli 

mer lika varandra och inte tvärt om. Vilket då gör att de inte står ut så som syftet med arbetet 

är.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare 

forskning  

Jag vill här ta avstamp i Employer Branding i förhållande till intervjustudiens resultat utifrån 

tidigare forskning. I struktureringsteorin beskriver Mölk (2018) att arbetssätt samspelar inom 

en organisation och utifrån insamlad empiri kan jag se stora likheter mellan hur företagen 

arbetar med Employer Branding. Alla fyra företag som medverkar i denna studie använder sig 
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av både av funktionella strukturer som bidrar till att företagen uppfattas som mer attraktiva av 

sin omgivning samt att de är medvetna om vilka ramar de har att förhålla sig till utifrån den 

kontext de befinner sig i. Utifrån de förhållningssätt som företagen har gentemot arbetet med 

Employer Branding så kan det ses som en fördel att arbeta med detta och rätt förutsättningar 

kan skapa stora fördelar och möjligheter för företagen att attrahera nya medarbetare och 

arbeta med sin kultur inåt. Men detta förutsätter enligt mig att företagen i vissa fall vågar tänja 

på gränserna för vad som är legitimt inom det fält de är verksamma för att stå ut och inte bli 

en i mängden vilket jag tror kan vara en fara då det skapar en rundgång dvs. att de arbetar på 

och därmed inte kommer vidare och utvecklas. Däremot visar flera av företagen tydligt på hur 

de arbetat fram arbetssätt tillsammans med personalen som sedan förankrats i hela 

organisationen och därmed har en företagskultur skapats.  

 

Utifrån struktureringsteorin Mölk (2018) beskriver så visar ett sådant arbete på att företagen 

skapar något unikt. Det är enligt mig oklart om det kan klassas som unikt då flera av 

respondenterna säger att konkurrenter arbetar på samma sätt och att det inte är någon skillnad. 

Jag tolkar det som att även när företagen ska arbeta fram ett eget arbetsgivarvarumärke 

tillsammans med sin personal så är påverkan från omgivningen så stark att det i slutändan inte 

är någon större skillnad mellan företag i samma bransch.  

 

Utifrån den studie som Mukesh & Damodar (2014) gjort och som visar att företag som arbetar 

med Employer Branding framstår som äkta kan jag koppla till en av respondenterna i 

intervjun som lyfte äkthet som en framgångsfaktor i arbetet med Employer Branding. Jag kan 

här anta att det i Mukesh & Damodar (2014) studie syftar till föreställningen om att företag är 

äkta och det inte är relevant om de faktiskt är det eller inte, samtidigt som Backhaus och 

Tikoo (2004) menar att det är av stor vikt att företagen är transparanta och därmed förmedlar 

en san blid av företaget i sitt erbjudande om potentiella kandidater. Detta resonemang om 

transparens upplever jag som återkommande.  

 

6.2.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  

6.2.2.1 Nyinstitutionell teori  

Isomorfism, löskoppling och rationaliserade myter 
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När jag ställde en fråga om det finns begränsningar med Employer Branding arbetet, så 

svarade Christina följande:  

 

”Det finns alltid budgetar att hålla sig efter, det finns ju begränsningar i förhållande till 

personal. Hur mycket man från chefernas håll vill satsa på det här, resurser rent praktiskt som 

man får men också begränsningar i form av att man är i en bransch där man vill sticka ut. Man 

vill inte vara som alla andra men många är också ganska fega också och vill inte vara för 

nytänkande, eller för kreativ eller göra något som ingen annan någonsin har gjort. Utan det är 

liksom hela tiden att man kikar lite på konkurrenterna, jaha kan vi göra samma sak fast på ett 

annat sätt”.           

 (Christina, Rekrytering och Employer Branding 

specialist) 

 

Bo´s svar på samma fråga om begränsningar: 

 

”Jo det gör det ju absolut. Reklambranschen är sjukt konservativ och rädd av sig så man 

jobbar delvis mycket som man gjorde på 80-talet tycker jag, generaliserat. Så det kan ibland 

kännas som att det bara handlar om vem som vunnit mest priser.” 

(Bo, VD) 

 

Här visar Christina och Bo att det finns likheter mellan företagets agerande och isomorfism. 

Då företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad formas strukturer som gör att företagen 

blir mer lika varandra, förutsatt att de verkar inom samma bransch och är erkända av sin 

omgivning så skapas organisatoriska fält. När företag blir alltmer lika finns en risk att 

acceptansen kring vad som är okej att göra för att stå ut ur mängden begränsas och där med 

även begränsa företagens kreativitet.  

Utifrån Mayer och Rowans resonemang kring rationaliserade myter som jag redogör för i 

kapitlet om teori så vill jag mena att Employer Branding skulle kan ses som en rationaliserad 

myt. Detta efter som att företag kan utge sig för att arbeta med Employer Branding och på så 

sätt uppnå en viss legitimitet då antaganden görs att det inom organisationen finns vissa 

strukturer som håller upp Employer Branding så som standardiserade arbetssätt kring 

rekrytering samt för att bibehålla personal. Men det kan även göras antaganden av 

utomstående om att rådande kultur på företaget i någon mening är skapad för att uppfylla 

vissa krav, önskemål eller normer. Jag tar avstamp i den tidigare forskning jag gått igenom i 
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arbetet med denna studie och inte minst de intervjuer jag utfört för insamling av empiri. 

Utifrån detta menar jag att företag har mycket att vinna på att säga att de arbetar med 

Employer Branding då jag sett att det skiljer mycket i hur företagen arbetar och att syftet 

varierar. Men att det generellt sett anses mycket positivt att ägna sig åt Employer Branding. 

 

Om ett företag begränsas allt för mycket skulle det krävas att de för att kunna verka utanför 

ramarna för de strukturer som finns i det organisatoriska fält de befinner sig inom använder 

sig av löskoppling, vilket innebär att företag väljer att eller tvingas separera olika delar av sin 

verksamhet från varandra och tillexempel förlägga vissa delar på annan ort eller liknande för 

att kunna verka utanför ramarna för de strukturer som finns i det organisatoriska fält de 

befinner sig inom. Om det är så att företag väljer liknade strategier för sin fortsatta väg framåt 

som sina konkurrenter. Samt att det leder till en samsyn inom fältet för vad som är legitimt för 

aktörerna som verkar där så innebär det att företagen blir isomorfa dvs. likformiga (Mayer & 

Rowan 1977, s. 345).  

 

Detta skulle enligt mig kunna vara en orsak till att arbetstagare i större utsträckning än 

tidigare väljer att byta arbetsgivare mer frekvent då det kan upplevas som att arbeten är mer 

tillgängliga idag men att det egentligen beror på arbetsgivarna arbetar aktivt med Employer 

Branding och EVP och att det synliggör företagen på ett nytt sätt inom de organisatoriska fält 

de verkar i. Detta resonemang landar i att det skulle kunna vara så att där är lättare att byta 

jobb eller hoppa mellan företag för att det tillsynes inte är något markant som skiljer dem åt. 

Detta skulle kunna antyda att lönen spelar lika stor roll som den alltid gjort. Om så är fallet 

skulle resonemanget att andra värden än lön gör så att människor stannar på en arbetsplats 

även om man kan få lika värden och högre lön hos en annan arbetsgivare. Detta skulle sätta 

fokus på att företagen behöver bli mer modiga, kreativa och självsäkra för att stå ut ur 

mängden för att Employer Branding ska ge den önskade effekten, dvs att medarbetare känner 

lojalitet och faktiskt stannar på företaget en längre tid. 

 

En annan bidragande faktor ser jag som att företag arbetar med Employer Branding för att ta 

bort fokus från lön och istället skapa ett behov eller lust att arbeta hos just dem så att 

lönefrågan blir sekundär. Bussin och Mouton (2014) belyser just att det finns flera faktorer än 

lön som bidrar till att arbetstagare väljer att stanna eller söka sig vidare (Bussin & Mouton 

2014, s. 7). Samtidigt som de lyfter att Employer Branding tenderar att få individer att stanna 

längre på samma företag. Utifrån insamlad empiri i denna studie ser jag inget som talar emot 
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det, men frågan om hur Employer Branding påverkar arbetstagares intressen som grupp kan 

påverkas. Dvs. en förflyttning av vad normen om vad som är viktigt, inte vad enskilda 

personer värdesätter. Men även för att man har upptäckt att Employer Branding kan minska 

personalkostnader då det tenderar att ändå få individer att stanna längre hos en och samma 

arbetsgivare, delvis för att personer i större utsträckning värdesätter att vara en del av ett 

sammanhang m.m. dvs. det finns fler faktorer än lön som påverkar om man väljer att stanna 

hos en arbetsgivare eller söka sig vidare (Bussin & Mouton 2014, s. 7). 

 

Det företag som i denna studie är verksam inom resebranschen använder sig av löskoppling 

som jag ser det då huvudkontoret ligger i Sverige och verksamheten finns på ett antal platser 

runt om i Europa. Detta innebär enligt mig att de kan rekrytera personal i Sverige för att sedan 

utbilda dem på plats på respektive anläggning, utifrån normer och strukturer som råder på 

huvudkontoret i Sverige. Detta ger dem en unik möjlighet att forma sina anställda in i en 

kultur som passar verksamheten. Målgruppen för detta arbete är unga personer och här menar 

företaget att individer är extra formbara när de byter miljö. Jag menar att detta kan skapa hög 

trovärdighet och trygghet både hos arbetstagarna och de gäster som besöker anläggningarna. 

En generellt högre legitimitet kan uppnås inför de svenska gäster som besöker anläggningarna 

då de kan känna samhörighet till personalen på plats då de dessutom pratar svenska. Vidare 

arbetar detta väldigt aktivt med ambassadörer ute på fält som har till uppgift att representera 

företaget och dela sina positiva erfarenheter från sitt arbete. 

 

”Vi sticker iväg till en destination i en, två eller tre veckor och håller interna skolor och att det 

blir mer som en familjebildning och då jobbar du utomlands, det blir mer som en lagkänsla 

alla sitter i samma situation man är borta från allt som är tryggt hemma, man får nya kompisar 

och man blir tvungen att lära känna många andra och när man driver den, det blir som en 

kulturstyrning i sig men att man också är duktig på att hela tiden trycka på våra värderingar 

och att vi har vart väldigt framgångsrika genom alla år, det hjälper.” 

(Lena, Chef för kompetensutveckling HR) 

 

Lena beskriver en stark företagskultur som är djupt rotad och menar det i positiv bemärkelse.  

 

”Det är lite sektigt och man blir ambassadör och lever företagets värderingar rätt hårt” 

(Lena, Chef för kompetensutveckling HR) 
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6.2.2.2 Byråkrati 

Grunden för byråkratiska organisationer finns beskriven i teoriavsnittet och följer kommer en 

diskussion kring hur organisationer så att säga arbetar utifrån att de är just byråkratiska. De 

bygger på ramverk som understödjer organisationer dem det ger därmed stabilitet och 

möjligheter att fortsätta finnas. Tre av de fyra företag som medverkar i denna studie har enligt 

mig i grunden en starkt byråkratisk struktur som på flera plan möjliggör dess överlevnad. De 

är typiska för sin sort och är enligt svenska mått mätt strikt hierarkiskt uppbyggda. Dessa 

organisationer överlever just för att de är byråkratiska men de behöver alltid försöka att öka 

sina chanser att fortsätta finnas och det är här Employer Branding kommer in. Dessa företag 

kan ibland ses som tröga och ineffektiva då beslut tas utifrån en given struktur. Det är därför 

fördelaktigt för denna typ av företag att använda sig av Employer Branding då detta får dem 

att framstå som mindre tröga och därmed mer effektiva. Däremot det företag som har 15 

anställda har inte samma byråkratiska struktur och därmed inte alls samma behov av att 

använda sig av Employer Branding. De har inte samma utmaningar med att skapa legitimitet 

då de anses som mer flexibla, mottagliga och förändringsbenägna. Utifrån detta så menar jag 

att företag i första hand använder Employer Branding för att skapa legitimitet. Jag menar att 

de större företagen har behovet av det för att framstå som moderna och företaget med 15 

anställda ser det mer som en självklar del av företaget.  

 

Alla respondenter beskriver en ambition att sticka ut. Men jag kan av insamlad empiri utläsa 

att företagen har liknande arbetssätt som sina konkurrenter. Min analys av det är att företagen 

formas av varandra på ett sätt som gör att kandidater kanske inte ser den direkta nyttan i att 

byta arbetsgivare då skillnaderna är för små. I de två största företagen är byråkratin starkare 

än hos de andra. De är även dessa två som huvudsakligen rekryterar personal med hög 

utbildningsnivå. Byråkratin är djupt grundad i dessa två företag och det finns ett stort behov 

att skapa rationaliserade myter då företagen i grunden anses trögrörliga i och med den 

byråkratiska strukturen. Med hjälp av Employer Branding har företagen möjlighet att skapa en 

unik bild av sig själva och på så sätt kliva utanför ramen för det strikt byråkratiska vilket ger 

dem en möjlighet att påbörja en förändringsprocess. Employer Branding kan då används som 

verktyg för att hjälpa byråkratiska organisationer att utifrån den gällande kontexten skapa 

legitimitet utifrån det som för tillfället uppfattas som rationellt. Genom att skapa legitimitet på 

detta vis kan organisationer förflytta normer om hur företag kan/får agera inom ett visst fält 

och där med bli vägledande. Utifrån Mayer och Rowans tolkning av hur ceremonier och 
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myter kan fungera som verktyg så gör jag kopplingen att Employer Branding används just för 

detta ända mål. Jag vill mena att det finns flera sätt att tolka löskoppling utifrån detta 

perspektiv. Då byråkratiska organisationer har ett behov av att flytta fokus från den styrda 

verksamheten menar jag att begreppet löskoppling kan användas i detta sammanhang då 

organisationerna eftersträvar att visa upp en mer tillgänglig/nyanserad/modern bild av 

företaget. 

6.2.2.2 Motivation 

Sivers motivationsteori lyfter motivation utifrån att skapa mening genom att utgå från en 

given agenda (Sievers 1986, s. 335). Antag att individer lockas till en arbetsgivare genom ett 

läsa företagets EVP, här framgår företagets värderingar och vad de tror på, samtidigt som de 

approcherar vilken typ av arbetstagare som passar hos just dem. Om det är så att den bilden 

inte stämmer överens i verkligheten kan det uppstå en inre konflikt hos arbetstagaren, då hen 

inte kan identifiera sig med de rådande faktorerna för motivation. Detta kan förklaras genom 

att begreppet motivation här används som surrogat för mening vilket betyder att arbetstagaren 

måste anpassa sig till arbetsgivarens definition av mening. Detta skulle då kunna vara en 

anledning till varför individer slutar på företag som arbetar aktivt med extern Employer 

Branding och EVP. 

 

6.2.3 Diskussion av relationen mellan resultat och metod  

Här vill jag lyfta en kort diskussion kring vald metod i relation till resultaten av min studie. 

Jag har använt en kvalitativ metod och genomfört intervjuer som sedan transkriberats och 

kodats utifrån teman jag tagit fram med uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke. 

Respondenterna har god insyn i arbetet med Employer Branding på respektive företag. Jag 

känner mig trygg med att de har tillräcklig kunskap till att besvara intervjufrågorna och är 

nöjd med vad det bidragit med till studiens resultat. Vald metod lämpade sig väl till studien 

och intervjuerna bidrog med ny kunskap och bra underlag till analys.  

 

Intervjufrågorna till studien var desamma vid varje intervju, vilket gav bra data till analys till 

att besvara studiens frågeställningar. Dock framkom flera intressanta aspekter under studiens 

gång som hade kunnat fångats upp och adderats till studien ifall jag hade justerat min 

intervjuguide efter varje intervju. Då hade jag kunnat gå djupare in i de ämnen som dykt upp, 

vilket jag inte gjorde denna gång efter noga överväganden.  
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6.3 Implikationer för forskning och praktik  

Efter denna studie så ser jag incitament till vidare forskning kring flera områden. Studien 

visar på att företagen som inkluderas i studien arbetar med Employer Branding delvis för att 

uppnå legitimitet och förtroende, samt för att stärka och arbeta med företagskulturen. Det 

framkommer även att de vill särskilja sig från andra företag i samma bransch för att attrahera 

och rekrytera rätt kompetens på en arbetsmarknad där det råder hög konkurrens om 

kompetens. Denna studie visar att det kan utläsas ett försök till normförflyttning från 

arbetsgivarens sida av vad som gör att arbetstagare väljer att arbeta på just det företaget. Det 

vore intressant att undersöka normförflyttningens betydelse för t.ex. välmående och nöjdhet 

hos arbetstagare på lång sikt. Vidare vore det även vara intressant att gå djupare in på 

Employer Branding kopplat till transparens och om det från externt håll uppfattas så som 

respondenterna från företagen i studien menar det som. Denna studie visar att det skulle kunna 

vara en skillnad på hur Employer Branding används beroende på vilken bransch företaget är i 

på så sätt att kravprofilen som efterfrågas ser olika ut hos de som ska rekryteras.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Informantbrev 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej, 

 

Jag är student vid Uppsala Universitet och skriver nu mitt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen. I examensarbetet undersöker jag hur företag 

arbetar med Employer Branding och vad de vill uppnå med det arbetet. Syftet med studien är 

att studera fyra företag som har lyckats med sitt Employer Brandingarbete för att i slutändan 

generera mer kunskap i ämnet. Jag hoppas även att deltagandet i studien ska leda dem som 

intervjuas till nya insikter om sitt arbete och generera nya idéer. 

 

Anledningen till att jag skriver till er är att ni har fått pris för erat Employer Brandingarbete 

och tänker att XXX därför är ett bra företag till denna studie.  

 

Företaget kommer i examensarbetet vara anonymt. Data kommer samlas in via intervjuer. Jag 

önskar göra 1-2 intervjuer med olika personer á 45min, dessa kommer att spelas in och 

inspelningarna kommer sedan raderas efter slutfört examensarbete. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas 

om så önskas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare 

kommer åt det under arbetes gång. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i 

form av en c-uppsats vid Sociologiska institutionen. 

Ansvariga för studien är jag Miro Kordnejad och min handledare vid Uppsala Universitet 

Hannes Landén. Har du frågor om studien så är du välkommen att kontakta någon av oss. Jag 

önskar att utföra intervjuerna så snart som möjligt. Kontakta mig gärna om detta låter 

intressant så berättar jag mer! 

 

Vänliga hälsningar, 
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Miro Kordnejad 

 

Kontaktuppgifter 

Miro Kordnejad 

Student 

Tel: 

Mail:  

 

Hannes Landén  

Handledare 

Tel: 

Mail:  

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Rollen: 

Vad fick dig att söka dig till detta företag? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilken roll har du? 

Arbetssätt: 

Vet du vad EB är? 

Finns det en tydlig definition av EB på företaget? 

Hur länge har ni arbetat med EB? 

Hur arbetar ni med EB? 

Varför arbetar ni med EB? 

Är det givet (självklart) att arbeta med EB? 

Har företaget en långsiktig plan där EB ingår? 
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Är detta förankrat i hela organisationen? 

Har du varit med i någon aktivitet som är kopplat till EB? 

Arbetar ni med värdeord? 

Medarbetarna: 

Hur upplevs arbetet med EB av medarbetarna? 

Hur ser de anställda på att vara varumärkesambassdörer? 

Pratar ni om EB på t.ex. ledningsgruppsmöten, avdelningsmöte, personalmöte? 

Arbetar chefer med EB? Om nej varför inte. 

Skiljer sig arbetet med EB åt mellan chefer? Om så är fallet hur/varför? 

Kommunikation: 

Kommunicerar ni ert EB arbete internt? Hur? 

Kommunicerar ni ert EB arbete externt? Hur? 

Resan: 

Vad har ni gjort för att komma dit ni är idag med ert EB? 

Vad gör ni kontinuerligt för att stärka ert EB? 

Var får ni inspiration ifrån? Konkurrenter? Andra länder? Brancher? 

Finns det begränsningar i vad ni kan göra eller hur ni kan arbeta utifrån er bransch? 

Hur kommer ni fram till progression i arbetet, vad just ert nästa steg är? 

Upplever du att ni skapar värde genom EB? Vad är det i så fall?  

Kan man mäta/mäter ni resultat av EB arbetet (medarbetarenkäter) 
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