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Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet 

En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med ”Employer branding” ser ut och 

implementeras i organisationerna. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det 

alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i 

dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer 

branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt 

arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna 

AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet och löskoppling från den 

institutionella- och nyinstitutionella teorin kommer att ligga som teoretisk utgångspunkt för 

att besvara studiens frågeställningar och syfte. Den metod som har använts är en kvalitativ 

intervjustudie, där totalt åtta semistrukturerade intervjuer utifrån ett strategiskt urval har 

genomförts med de tre företagen. För att bearbeta materialet har transkriberingsmetoden 

använts där vi utgår från en deduktiv ansats och har kodat materialet efter på förhand 

formulerade begrepp som var ställda i relation till den teoretiska utgångspunkten. Det 

empiriska materialet visar att alla tre företagen är medvetna om både den interna och 

framförallt den externa sidan av Employer branding och påstår att de är aktiva i arbetet med 

att öka attraktiviteten internt inom organisationen såväl som externt. 

 

Nyckelord: Arbersgivarvarumärket, Nyinstitutionell teori, Yttre legitimitet, Inre 

legitimitet och Löskoppling. 
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The work with the Employer brand attractiveness 

A qualitative interview study in three companies about their work with Employer branding 

and how it´s implemented in the organizations. 

 

Abstract 

The work with Employer branding, both external and internal, is a frequent used concept in 

organizations today. The purpose of our study is to try to find out what the phenomenon of 

“Employer branding” is and how organizations can pursue efforts to make its employer brand 

attractive on the Swedish labor market. Tieto, COWI and Klarna AB are the companies 

participating in our study. The terms legitimacy and loose coupling from the institutional- and 

new institutional theory is going to be our theoretical base to enable us to answer our 

questions and purpose of our study. The used method is a qualitative study, where a total of 

eight semi-structured interviews based on a strategic selection were carried out with the three 

companies. In order to process the material have transcription-method been used that is based 

on a deductive approach and the material has been coded after pre-formulated concepts that 

were made out in relation to the theoretical starting point. The empirical material indicates 

that all three companies are aware of both the internal and especially the external side of 

Employer branding and states that they are active in the work to increase attractiveness 

internally within the organization as well as the extern. 

 

Keywords: Employer branding, New institutional theory, External legitimacy, Internal 

legitimacy and Loose coupling. 
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1 Inledning 

Vi avslutar snart sista terminen på ett personalvetenskapligt program och kommer snart ut på 

arbetsmarknaden. Där kommer vi att ställas inför val av vilken eller vilka arbetsgivare som 

kan erbjuda en anställning med bra anställningsförmåner som gynnar oss själva och passar 

ihop med livssituationen. Unga idag uppfattas vilja finna en anställning med utmaning, 

flexibilitet, bra lön och en arbetsgivare som de stolt vill representera. 

 

När vi då som blivande arbetssökande besöker olika organisationers hemsidor, forum, 

ämnesrelevanta bloggar och olika nätverk inom personalområdet, uppfattas det pågå en 

omfattande diskussion om "Employer branding". Begreppet "Employer branding" kan på 

svenska översättas med hur ett företag arbetar med, utvecklar, bygger och formar sitt 

arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärke kan i sin tur definieras som de uppfattningar 

som både nuvarande men också blivande medarbetare har på sin arbetsgivare. Arbetsgivare 

kan bygga det varumärke som är önskvärt och kan på så sätt påverka andras uppfattning om 

företaget. På Sveriges kommuners och Landstings hemsida kan vi läsa om insatser som kan 

öka chanserna att attrahera och därmed även kunna rekrytera arbetssökande med önskvärd 

kompetens. 

 

Begreppet ”Employer branding” kan ses innehålla två sidor, en extern och en intern. Det som 

rör extern "Employer branding" har en inriktning på insatser som attraherar rätt personer och 

intressenter utifrån, och det som rör intern "Employer branding" har en inriktning på de 

insatser som hjälper företaget att behålla anställda (Dyhre & Parment 2013:13). Vår studie 

kommer att behandla både den externa och den interna sidan av "Employer branding". 

 

Genom att få anställda att trivas och utvecklas under anställningstiden, kan möjligheterna att 

de anställda stannar kvar på företaget öka men även att locka till sig ny personal. Anställda 

som trivs på jobbet blir vandrande reklampelare för företaget. Unga idag uppfattas resonera 

att om arbetet inte passar ihop med livsstilen eller de förväntningar som finns så byter de 

arbetsplats. På branschsidan Employer branding today skrivs det att undersökningar som 

gjorts har visat att många unga byter arbetsgivare inom två år just för att förväntningarna på 

arbetsgivaren inte uppfylls. 

 

Utvecklingen av specifika konkurrensfaktorer blir allt viktigare idag och det visar sig genom 

att organisationer satsar på att attrahera rätt personer från början vid rekrytering.  På så sätt så 
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kan arbetsgivare få tillgång till nyckelkompetenser och genom det hävda sig i konkurrensen 

inom sin bransch. Att rekrytera rätt kompetens till företaget ses numer som en strategi och 

något alla större företag bör syssla med och se över, enligt HR-bloggen. Även enligt 

jobbsökningssidan Stepstone innebär det många fördelar att inte vara en organisation i 

mängden utan att istället vara ett förstahandsval för arbetssökare. 

 

I och med det vi läst och kommit i kontakt med när det gäller den anpassning som 

arbetsgivare ställs inför på en konkurrensutsatt arbetsmarknad, har ett intresse väckts för 

“Employer branding” och hur arbetet kan se ut i organisationer.   

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur 

organisationer kan bedriva arbetet med det.  

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som vi försöker besvara i studien är: 

o Vad innehåller arbetet med “Employer branding”?  

o Vad bidrar arbetet med “Employer branding” till? 

o Hur arbetar företagen för att implementera arbetet i organisationen?   

1.4 Uppsatsens disposition 

En beskrivning av ämnets innebörd, användningsområde och dess kritik presenteras i det 

andra kapitlet. I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten och de begrepp 

som ligger till grund för studien. Den metod som används för studiens insamlande av material 

presenteras i det fjärde kapitlet och i det femte kapitlet presenteras vad bearbetningen av 

insamlat material resulterar i. I diskussionskapitlet presenteras först en summering av 

resultatkapitlet som följs av en övergripande diskussion som sedan kopplas till den teoretiska 

utgångspunkten. Avslutningsvis presenteras implikationer för vidare forskning inom ämnet 

“Employer branding”. 

1.5 Förtydligande 

I och med att "Employer branding" är ett svårdefinierat och något diffust begrepp används 

arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet som svensk översättning. 
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2 ”Employer branding” 

Eftersom begreppet "Employer branding" är ett relativt nytt begrepp innebär det att 

forskningsområden med utgångspunkt i hur organisationer arbetar med att implementera det i 

alla organisationens delar är begränsat, framför allt kritisk forskning. I följande avsnitt 

presenteras arbetet med “Employer branding” som en modell. Efter modellbeskrivningen 

förklaras hur modellen används, varför den används och kritik den har fått, som senare ställs i 

relation till studiens syfte och som ökar förståelsen för kommande analys. 

2.1 ”Employer branding” - modellen 

Arbetet med att göra ett arbetsgivarvarumärke attraktivt har utvecklats kraftigt de senaste tio 

åren. Nuförtiden spelar det ingen roll vilken bransch det handlar om. Att vara en attraktiv 

arbetsgivare med kvalificerade medarbetare är mer uttalat idag och något som anses komma 

att öka ytterligare framöver (Dyhre & Parment 2013:19).  

 

Arbetsgivarvarumärket är bland det viktigaste ett företag har och när satsningen på 

varumärket utförs genom personalavdelningen har det komma att kallas för "Employer 

branding" (Backhaus & Tikoo 2004:501). Det kan innebära bland annat att se till att 

medarbetare vävs in i den rådande företagskulturen men också att rekrytera rätt kompetenser 

från början. När begreppet “Employer branding” dök upp, behandlade det den försäkran som 

kunder fick av ett företag i förhållande till produkter och tjänster, där fokus låg på att vara 

pålitliga och tillförlitliga (Willmott 2011:18). Att som producerande företag visa att 

marknadens produkter höll vad de lovade, kunde stärka företaget och på så sätt öka 

kundkretsen och försäljningen genom att vara attraktiva. Från början var alltså varumärket det 

som var tänkt att skilja ett företags produkter från ett annat företags produkter på marknaden 

men på senare år har det även kommit att användas för att skilja på människor och företag 

(Backhause & Tikoo 2004:502). Det finns olika förklaringar av hur arbetet med 

arbetsgivarvarumärket ska se ut, men de flesta pekar åt samma håll, och innebär att framhålla 

organisationen både internt och externt. Vad är det som skiljer organisationen från andra och 

vad är det som gör just dem önskvärda som arbetsgivare? "Employer branding" ses som ett 

pågående arbete som bygger en unik identitet och arbetet med arbetsgivarvarumärket används 

som ett koncept som ska skilja ett företag från konkurrenter. 

 

“Employer branding” har tilldelats många olika definitioner. En väl använd definition är att 

"Employer branding" är "The package of functional, economic and psychological benefits 
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provided by employment, and identified with the employing company" (Dyhre & Parment 

2013:11). Alltså de fördelar som en anställning innebär och som därmed också arbetsgivaren 

identifieras med. Paketet handlar mer specifikt om det varumärke som arbetsgivaren har och 

ur vilka olika aspekter i form av förmåner, lön och karriärmöjligheter som 

arbetsgivarvarumärket förknippas med. 

 

Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet är ingenting som under de senaste åren har 

blivit ett nyupptäckt ämne. Däremot har det på senare år fått en struktur genom att 

organisationer måste anpassa sig och utvecklas för att kunna erbjuda det lilla extra och inte 

vara som alla andra. Sticker inte en organisation ut i mängden, är det svårt för organisationen 

att visa att de över huvud taget finns (Dyhre & Parment 2013:12). Arbetet är en strategi som 

organisationer och företag alltmer använder sig av för att vädja till medarbetare och övriga 

intressenter och på så sätt visa vad som kännetecknar organisationerna och skiljer dem från 

konkurrenterna (Backhaus & Tikoo i Heilmann, Saarenketo & Likkanen 2013:284). 

 

När arbetsgivarvarumärket används som konkurrensmedel har tyngdpunkten tidigare legat på 

utveckling av ett yttre rykte mot omgivningen. På senare tid har fokus förändrats till att det 

istället ska ligga på en kombination av inre och yttre rykte, för att stärka 

arbetsgivarvarumärkets attraktivitet (Backhause & Tikoo, Mosley, Love & Singh i Heilmann 

et al 2013:286). Syftet är att skapa ett arbetsgivarvarumärke med värde både för externa och 

interna intressenter (Willmott 2011:27). 

 

Vad “Employer branding” arbetet innebär, har bland annat identifierats i fem olika, men 

sammanhängande steg. Det första steget innebär att en organisation måste vara medveten om 

vilken ställning den har på arbetsmarknaden och i den konkurrerande branschen. Att 

uppdatera sin kunskap och vetande om bland annat den externa marknadens uppfattningar och 

vad som efterfrågas av målgruppen, är något som kontinuerligt och regelbundet bör göras 

(Van Mossevelde i Heilmann et al 2013:289). Det andra steget handlar om vilka anledningar 

till att stanna på ett företag som ges till anställda. Vad definieras som unikt med företaget som 

skiljer det från andra inom samma bransch? Vad kan ett företag ge den anställde i utbyte mot 

erfarenhet, förmåga och färdighet (Heilmann et al 2013:289)? Det tredje steget definierar de 

kommunikationskanaler som utvecklas och används för att kunna framföra erbjudanden till en 

anställd. I det här steget identifieras vilka personer, inom vilka målgrupper som är intressanta 

och vad det är som ska kommuniceras. Genom att använda effektiva kommunikationskanaler 
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kan attraktiva faktorer betonas. Det fjärde steget i arbetet med arbetsgivarvarumärket är att 

kunna uttrycka vad det andra och tredje steget behandlar, ett företags erbjudanden, på ett sätt 

som är förenligt med dess identitet och image och därmed fördelaktigt för företaget. En 

förutsättning för att nå den rätta målgruppen är att använda sig av den eller de rätta 

kommunikationskanalerna, exempelvis i form av sociala medier, karriärsmässor eller 

marknadsföring på olika campusområden (Minchington i Heilmann et al 2013:289). Det 

femte och sista steget i processen med att göra sitt arbetsgivarvarumärke mer attraktivt 

handlar om att implementera och genomföra de fyra tidigare stegen och göra uppföljningar för 

att se vad som fungerar och inte (Van Mossevelde i Heilmann et al 2013:289). 

 

De fem, ovan beskrivna stegen har allt eftersom formulerats om och istället identifierats i tre 

steg. Det första är att definiera erbjudanden och information om företagskultur och att visa på 

tillit i det som erbjuds. Det andra är att marknadsföra företaget och dess erbjudanden till den 

aktuella branschens rätta målgrupp och på det mest effektiva sättet. Det tredje steget är 

kopplat till den interna marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket och genom att hålla sitt 

löfte till anställda och potentiella medarbetare, stärka företagskulturen och göra arbetet med 

arbetsgivarvarumärkets attraktivitet till en del av den (Backhaus & Tikoo i Heilmann et al 

2013:290). 

2.2 Hur används modellen? 

Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet har också kommit att användas internt inom 

organisationer. Orsaken till det ökade intresset för det interna perspektivet anses vara för att 

attrahera rätt kompetenser (Kunerth & Mosley 2011:20). Det anses att det generellt sätt är för 

att skapa personalstrategier och praktiker inom företaget. Det interna perspektivet kan 

beskrivas som en process där medarbetare internaliserar den önskade bilden av 

arbetsgivarvarumärket och är motiverade att föra vidare och projicera den till kunder och 

andra intressenter (Tarnovskaya 2011:130). I det dynamiska och konkurrensutsatta 

företagsklimat samhället går mot, ges arbetsgivarvarumärket stor vikt och värde. 

Organisationer som utvecklar anställda som företrädare av arbetsgivarvarumärket anses leda 

till framgång. Ett utvidgande av en stark kundkrets som bygger på vänlig och omtänksam 

kundservice är en annan faktor som också anses leda till framgång (Mangold & Miles 

2007:424).  
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Riktningen “Employer branding” arbetet tagit är att organisationer bör utveckla ett starkt 

medarbetararrangemang, för att det i sin tur kan leda till en mer hållbar konkurrensfördel 

(Mangold & Miles 2007:424). För att få medarbetare på ett företag att återspegla den önskade 

arbetsgivarvarumärkesbilden påpekas en anställds eller en potentiell anställds förväntningar 

på företaget, vad som även kallas psykologiskt kontrakt, ligga som grund (2007:426). En teori 

som kan kopplas ihop med arbetet med arbetsgivarvarumärket är teorin om det som precis 

nämndes, psykologiskt kontrakt, och hur det får effekt på den anställdes relation till 

organisationen (Backhause & Tikoo 2004:504). Arbetsgivaren förser den anställde med 

omsättningsbara färdigheter genom träning och utveckling och får i sin tur tillbaka prestation 

och flexibilitet. Sammanfattningsvis har potentialen för arbetet med arbetsgivarvarumärket 

blivit ett värdefullt koncept för styrning (2004:513). 

 

Förutsättningarna för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att det finns ett antagande om att 

mänskliga resurser skapar ett värde för organisationen. Genom att satsa på sitt humankapital, 

alltså personalen, kan företagets prestationer förbättras. Det kan kopplas ihop med teorin 

"Resurs Baserat Synsätt", som stödjer att olika karaktärer bland organisationens mänskliga 

resurser kan bidra till konkurrensfördelar. Genom att kontinuerligt arbeta med 

arbetsgivarvarumärke och företagskultur, blir personal inspirerade att arbeta mot 

organisatoriska mål (Backhause & Tikoo 2004:203). 

 

På personalavdelningar finns en uppfattning att den viktigaste funktionen och uppgiften är 

hanteringen av varumärket externt, vilket oftast sker vid organisationens rekrytering. Vid en 

rekrytering är avsikten att locka till sig de mest kvalificerade och lämpade arbetssökarna med 

förmågor som kommer att bidra till företagets produktion och framgång inom sin bransch 

(Boxall & Purcell & Minchington & Thorne i Heilmann et al 2013:287). En felrekrytering kan 

vara kostsam både i tid och pengar, därför bör både resurser och tid investeras. Vid en 

rekryteringsprocess början, redan vid annonseringen, kan organisationen visa och förmedla 

vilka specifika fördelar, vilka karriärmöjligheter som finns och vilken lön de erbjuder nya 

potentiella medarbetare (Boxall & Purcell i Heilmann et al 2013:287). När det pratas om 

rekrytering i förhållande till att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke är det av stor vikt 

vilken typ av media som används för att locka till sig rätt kandidater. För att få ett brett 

spektrum av intressenter och sökande bör en effektiv kommunikationskanal användas.  
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Det är inte bara i rekryteringsprocessen som det förekommer utan också internt, i form av 

personalstrategier och ledningsdokument (Kunerth & Mosley 2011:20). Förutom att rekrytera 

rätt är det viktigt för organisationer att ha förmågan att kunna behålla sina anställda 

(Minchington & Thorne i Heilmann et al 2013:288). Genom att motivera, erbjuda och 

utveckla anställda ökar organisationens konkurrensposition inom branschen. 

Utvecklingsmöjligheter, engagemang, uppfyllda psykologiska kontrakt, miljö och "känslan att 

jobba i företaget" är vad som anses bidra till en stark kultur. När en organisation har en 

utvecklad och gemensam, värdebaserad organisationskultur som kan relateras till de mål och 

visioner som organisationen har, minimeras risken att duktiga medarbetare lämnar företaget 

(Heilmann et al 2013:288). Medarbetare med rätt utbildning som får möjlighet att utvecklas är 

viktiga i en organisation och en arbetsgivare som har kommit till insyn med detta har ett 

kraftfullt incitament inom den konkurrerande branschen. De erbjudanden och möjligheter som 

en attraktiv arbetsgivare kopplas ihop med är faktorer som inte går att köpa för pengar 

(2013:292). 

2.3 Varför används modellen? 

Att vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden kan medföra att organisationen eller 

företaget får förtur till de duktiga och ambitiösa kandidaterna som finns där (Dyhre & 

Parment 2013:14). För att öka möjligheterna att attrahera personer med rätt kompetens måste 

arbetsgivaren visa en sann och trovärdig sida som överensstämmer med organisationens mål 

(2013:15). Arbetet med arbetsgivarvarumärket och flertalet av definitionerna kring det 

beskrivs som funktionella, ekonomiska och psykiska fördelar en anställning medför och den 

företagsidentitet som därmed bildas (Aggerholm 2011:108). Med denna definition handlar 

återigen begreppet om ett sätt att hitta rätt kandidater vid en rekrytering. Arbetet med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt skapar hållbara relationer mellan företag och dess 

medarbetare samt potentiella medarbetare, och hur det skapar ett värde för individ, företag 

och samhälle som helhet (2011:113). Arbetet påverkas av samhälleliga förändringar och 

måste därför kontinuerligt både hanteras och anpassas efter intressenters förväntningar, mål, 

behov, psykologiska kontrakt och anställningsförhållanden för att stärka 

konkurrenspositionen.  

 

Vad som karaktäriserar en framgångsrik organisation och vad en organisation kan göra för att 

förbli framgångsrik innebär att rekrytera anställda med hög kunskaps- och förståelsenivå i 

förhållande till organisationens vision, uppdrag och värderingar. En samklang mellan 
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ovanstående anses leda till kompetenta medarbetare som är motiverade att föra vidare 

varumärkesbilden (Mangold & Miles 2007:430) och även resultera i en trygg och arbetsglad 

personalstyrka. Undersökningar har visat att de företag som satsar på sitt 

arbetsgivarvarumärke, lättare hjälper medarbetare att internalisera organisationens värderingar 

och att det i sin tur skapar konkurrensfördelar mot andra företag (Backhaus & Tikoo i 

Heilmann et al 2013:284). 

 

En fördel som kunnat kopplas ihop med arbetsgivarvarumärkesarbetet är att arbetsgivaren får 

ökad attraktivitet på arbetsmarknaden när den externa bilden av företaget stärks. I och med 

attraktiviteten påverkas rekryteringsprocessens effektivitet positivt. Fler personer med rätt 

kompetens och högre kvalité kommer söka sig till den, vilken de anser, bästa arbetsgivaren 

som de vill identifieras med (Heilmann et al 2013:292). Företag med ett starkt 

arbetsgivarvarumärke tros kunna attrahera kvalificerade personer trots en lägre erbjuden 

lönenivå. Andra fördelar arbetet kan resultera i internt är den arbetstillfredsställelse som ett 

genomgående och starkt arbetsgivarvarumärke leder till som anses öka produktiviteten hos 

anställda (2013: 285). En anställd som är stolt och trivs på sitt arbete är en annons för den 

omgivning den vistas i (2013:292) och på så sätt blir den representativitet av företaget en 

anställd medför, en pågående process, även utanför arbetet (Willmott 2011:48). 

 

Styrkan i att använda arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke som en modell är att det skapas 

en harmoni mellan det externa varumärkets budskap och organisationens interna 

föreställningar (Martin et al i Heilmann et al 2013:286). Som företag går det inte att visa en 

sak utåt mot sina kunder och intressenter, det som visas och kommuniceras måste spegla den 

verklighet som förekommer i företaget (Willmott 2011:49). Att ha ansällda som är lojala och 

engagerade anses, genom den företagskultur som skapas i och med 

arbetsgivarvarumärkesarbetet, leda till en tillfredsställelse som kan gynna både sociala och 

organisatoriska mål (Cushen 2011:75). 

2.4 Kritik mot modellen 

Nackdelen med den forskning som finns om arbetet med att göra ett arbetsgivarvarumärke 

attraktivt är att den fokuserar väldigt lite på disciplinering och kontroll i samband med arbetet 

(Russell 2011:94). Det handlar delvis om organisatorisk identifikation, att anställda ska 

identifiera sig med organisationen vilket kan bidra till ökad kontroll av de anställda (2011:90). 

Genom att personer i organisationen anammar värderingar och kulturen som råder ställs deras 
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beteende under organisationens kontroll. Att som anställd acceptera och anpassa sig till 

företagskulturen kan bidra till en minskad individualitet (2011:92) och om anställda ställer sin 

identitet till organisationens förfogande och kontroll kan det hindra dem att tänka och uttrycka 

sig kritiskt. Att anpassa sig till den rådande kulturen kan bidra till en minskad känsla av oro 

och ängslan, vilket i sin tur kan bidra till att organisationen får ännu mer kontroll över sina 

anställda. 

 

Genom utbildningar kan organisationer forma anställda i hur de ska bete sig för att förmedla 

varumärket till kunder, allt genom att trycka på den aktuella organisationens värderingar. 

Organisationer fokuserar nu allt mer på att anställa personer med rätt attityd redan från början 

för att spara in utbildning på den biten (Russel 2011:93). Stephanie Russel (2011) drar 

slutsatsen i sin studie som presenteras i antologin Branded lives att arbetet med att göra sitt 

arbetsgivarvarumärke attraktivt handlar om att reglera identiteter till att bete sig på ett sådant 

sätt som är fördelaktigt för organisationen (2011:102). Det betyder att det i större utsträckning 

inte finns utrymme för den egna personliga identiteten i organisationen. Det önskvärda 

beteendet formas och skapas genom utbildningar, träning och miljö i form av inredning 

(2011:105). 

 

Arbetet med att göra ett arbetsgivarvarumärke attraktivt kan även inverka hämmande på, eller 

hota, en organisations mångfald genom att arbetet syftar till att alla anställda ska agera i 

enlighet med varumärket och dess värderingar (Edwards & Kelan 2011:174–175). Att ha 

mångfald i en organisation kan skapa ett visst värde och ge konkurrensfördelar som är något 

många organisationer arbetar för. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket kan klart sägas vara 

mer än en diskussion om en organisations värderingar och hur de anställda ska bete sig 

(2011:188). Det handlar också om hur de anställda ska representera varumärket och därmed 

påverkas beteendet hos de anställda även utanför organisationen genom identitet och livsstil 

(2011:189). Att som organisation jobba med sitt arbetsgivarvarumärke anses vara viktigt för 

att åstadkomma en framgångsrik uppbyggnad av det, men det är ingenting som kan garantera 

framgång. Tur och skicklighet i kombination av varandra är vad som starka 

arbetsgivarvarumärken istället skulle kunna definieras som (Melin 1997:325). 

 

Arbetet med att utveckla ett företags varumärke förespråkas ha en grundläggande 

förutsättning för att det ska kunna användas som en konkurrensfördel, och det är att processen 

aldrig får betraktas som avslutad (Melin 1997:223). Det innebär att det är viktigt att företag 
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utvecklas snabbt, men lika viktigt är det för företget att veta åt vilket håll det vill och hur det 

ska utvecklas (1997:324). För att kunna få svar på om arbetet med arbetsgivarvarumärket har 

lyckats och om resultaten därmed är positiva innebär att det på något sätt måste mätas. En 

mätning av ett fenomen som är svårt att definiera och det arbete som det medför, att bygga ett 

konkurrenskraftigt varumärke, förutsätter att det är lätt att bara gömma sig bakom siffror och 

statistik som mätningen resulterar i istället för att hantera de egentliga problemen. Med 

mätningarna kan även uppfattningar och åsikter komma fram som annars kanske inte vågas 

uttalas rakt till chefen, Det krävs dock att det läggs ner mycket tid på att vara uppdaterad och 

ha rikligt med relevant fakta för att kunna argumentera för sig och även följa upp det som 

kommer fram (Dyhre & Parment 2013:160). 

 

Den externa delen som arbetet med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke innebär, är vad som 

starkt betonas i praktiken. I undersökningar fokuseras resultat mer på vad potentiella 

medarbetare och omgivningen uppfattar företaget som, vilket inte alltid speglar den bild av 

varumärket som medarbetare har (Heilmann et al 2013:292). Åsikter som hävdar att det lätt 

kan uppstå motsättningar och spänningar har förekommit i diskussioner som behandlar 

arbetsgivarvarumärkesarbetet (Cushen 2011:76). 

2.5 Sammanfattning ”Employer branding” 

Arbetet med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt, det som kallas "Employer branding", 

har successivt utvecklats och idag spelar branschen ingen roll, att vara en attraktiv 

arbetsgivare på den aktuella marknaden är ett ökande fenomen inom alla branscher. En 

använd definition för vad attraktivitetsarbetet innebär och det sätt som arbetsgivaren 

framhåller sig, är det paket med fördelar som en anställning medför och som arbetsgivaren 

också identifieras med. Alltså det som är unikt med organisationen och som skiljer den från 

andra konkurrenter inom samma bransch. I rekryteringssammanhang innebär det en ökad 

möjlighet att attrahera och kunna anställa kvalificerade medarbetare som kan bidra till 

företagets framgång. Att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke utåt kan därmed dra till sig 

rätt kompetenser till företaget och att marknadsföra sig internt bidrar till att skapa en 

arbetsstyrka som är svår att efterlikna. 

3 Teori 

I följande teoriavsnitt beskrivs den institutionella teorin och dess vidareutveckling, den 

nyinstitutionella teorin, vilket är ramverket för uppsatsen och ligger som grund för analys av 
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det empiriska materialet. I avsnittet beskrivs också begreppen löskoppling och två olika typer 

av legitimitet, som är de begreppsliga utgångspunkterna i studien. 

 

Arbetet med att göra en arbetsgivare attraktiv, både internt och externt, kan bland annat 

handla om att bygga upp en stark företagskultur och gemensamma värderingar som går i linje 

med samhällets förväntningar. Inom den institutionella- och nyinstitutionella teorin finns en 

inriktning på hur organisationer implementerar och till vilken grad de kopplar lös arbetet med 

sitt arbetsgivarvarumärke. Samt hur de genom det skapar både intern och extern legitimitet. 

Företag och organisationer påverkas av omgivningen och fler företag idag uppfattas arbeta 

med att göra sitt arbetsgivarvarumärke attraktivt och marknadsföra företagets värderingar och 

företagskultur, därför anses teorin relevant för studien. 

3.1 Institutionell- och Nyinstitutionell teori 

Institutionell teori växte fram under 1800-talet slut och modern organisationsteori har 

utvecklats ordentligt efter mitten på 1900-talet (Eriksson-Zetterquist 2009:9). Hur 

institutioner skapas när social verklighet konstrueras är en tanke som är central inom teorin 

(Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2006:280) och en utgångspunkt ligger i att stabilitet 

för en organisation är en norm (2006:301). Den nyinstitutionella teorin, en vidareutveckling 

av den tidigare institutionella teorin, växte fram för att på ytterligare sätt kunna förstå 

organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009:12). Både den institutionella- och nyinstitutionella 

teorin ser till kulturella aspekter och hur förhållandet mellan organisationer och den 

omgivning som den verkar inom, ser ut (Czarniawska & Sevón i Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2006:286). Ett resultat av vidareutvecklingen är den hänsyn som den 

nyinstitutionella teorin tar till hur en organisation kan påverka sin omgivning (Perrow i 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006:286) och hur omgivningen också påverkar 

organisationen. I den nyinstitutionella teorin ligger fokus på organisationers likheter och allt 

som sker och finns runt om den och som är relevant för organisationen. Det handlar också om 

organisationers strukturer och processer som gemensamt delas av organisationer i samma 

bransch oavsett geografiska gränser och som i sin tur bidrar till en homogenitet (Eriksson-

Zetterquist 2009:64). 

 

Meyer och Rowan (1977) visade i sitt verk att det inte var en organisations struktur eller 

uppbyggnad som gjorde att den fungerade och överlevde utan att det bara legitimerade 

organisationen. För att organisationen ska kunna leva vidare krävs det att människor i den och 
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runt om den tycker att organisationen är legitim (Eriksson-Zetterquist 2009:68). 

Organisationer måste alltid kunna anpassa och förändra sig efter omgivningen och de rådande 

systemen i samhället för att överleva. Meyer och Rowan (1977) skriver i en artikel 

Institutionalized organizations att organisationer tidigare kunde förstås som övergripande och 

kontrollerade system. En förändring har gjort att organisationer mer och mer tvingas införliva 

nya procedurer och vanor och de tvingas att anpassa sig till rådande uppfattning i samhället 

om hur arbete i organisationer ska gå till för att vara legitima (1977:340). Det var bland annat 

ur detta verk nyinstitutionell teori växte fram. Teorin grundas dels på Meyer och Rowans verk 

från 1977 och dels på DiMaggio och Powells artikel från 1983 (Eriksson-Zetterquist 2009:63) 

som handlar om institutionell isomorfism och organiserad rationalitet, att organisationer 

konkurrerar mot andra för institutionell legitimitet (DiMaggio & Powell 1983:147). 

 

Nyinstitutionell teori tydliggör det sätt organisationer gör saker på och den struktur 

organisationen har och att det är ett resultat av omvärldens påverkan (Eriksson-Zetterquist 

2009:108). En organisations struktur är mer en beskrivning av hur legitim organisationen är 

mer än den berättar om hur den fungerar. Nedan beskrivs de begrepp som i störst utsträckning 

anses vara relevanta för studiens problemområde. 

3.1.1 Legitimitet 

Ett grundläggande element som är utvecklat av institutionell teori för att nya 

organisationsformer ska kunna förklaras och förstås är vikten av kunskap om legitimitet 

(Suddaby & Greenwood 2005:35). Kunskapen anses ha betydelse när det är fråga om 

skapandet av och överlevnad för organisationer (2005:37).  

 

Legitimitet är ett begrepp som är centralt inom den nyinstitutionella teorin och behandlar den 

anpassningsförmåga en organisation ställs inför och att som organisation se till att dess 

handlande stämmer överens med de mål organisationen har (Eriksson-Zetterquist 2009:103–

104). Vid användandet av ordet legitimitet är det viktigt att skilja det från legalitet som har 

med rättsliga och formella normer att göra, exempelvis som riksdagens förordningar och 

lagar. Legitimitet däremot har med normer av social art, företställningar och värderingar för 

vad som anses vara rätt, att göra (Abrahamsson & Andersen 2000:220). Begreppet kan 

beskrivas som förhållandet mellan samhälle och organisation (2000:225). Att som 

organisation bedriva en verksamhet innebär att det finns krav som organisationen måste följa 

för att anses värdefull och accepterat. Om ett företag eller en organisation anses vara legitim 
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innebär det att den är accepterad i samhället och av den omgivning som den verkar inom, 

vilket är en förutsättning för fortsatt verksamhet. Vad skapandet av legitimitet också innebär 

är att en organisation bör vara föränderlig i sin anpassningsförmåga eftersom samhällets 

normer och krav kontinuerligt förändras och processen bör därför aldrig ses som avslutad 

(2000:220). 

 

I och med att legitimitetskapandet medför krav på föränderlig anpassningsförmåga behöver 

inte en organisation, eller den verksamhet som den bedriver, som en gång ansågs vara legitim 

alltid vara det, utan måste alltid sträva efter att bli och förbli legitim. När en organisation inte 

är legitim kommer den att bli föremål för kommentarer och attacker, det är lättare att upptäcka 

en organisation som inte är legitim än en som är det (Eriksson-Zetterquist 2009:105). Det är 

viktigare att en organisation inte har negativa problem än att de visar upp ett gott resultat när 

det gäller att förstärka sin legitimitet, det uppnås bäst genom att anpassa sig till omgivningen 

(2009:106). Organisationer konkurrerar med andra organisationer inom samma fält genom 

utvecklandet av sin anpassningsförmåga och genom att handskas med omgivningens krav och 

därmed bli accepterade (2009:103–104). 

 

Att sträva efter legitimitet och genom styrning skapa insatser för att organisationen ska 

uppfattas som värdefull och accepterad krävs ett konstant arbete både mot vad som kan ses 

som organisationens inre och yttre omgivning (Abrahamsson & Andersen 2000:227). Därför 

kan legitimitetsbegreppet delas upp i två inriktningar, yttre legitimitet och inre legitimitet.  

3.1.1.1 Yttre legitimititet 

Det som avser den yttre legitimiteten innebär det arbete en organisation visar utåt, det vill 

säga vad samhället och omgivningen får se av den verksamhet som organisationen bedriver. 

Kort sagt, relationen till den yttre omgivningen. En stark utgångspunkt inom den yttre 

legitimiteten är att organisationen måste visa att det arbete som den utför verkligen leder 

någonstans och ger värdefulla resultat. Genom att värna om relationen till omgivningen ökar 

möjligheterna till att viktig information hålls kvar inom dess ramar, leverantörer levererar i tid 

och beställningar mottas som förväntat (Abrahamsson & Andersen 2000:221). 

 

Att använda insatser i form av klassiska hjälpmedel som reklam och övrig marknadsföring för 

att visa hur verksamhetens kvalité står i relation till sitt pris kan få den yttre legitimiteten att 

öka. Med hjälp av reklam som förmedlare kan företagets varumärke och dess tjänster och 
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produkter offentliggöras i samhället. En annan insats som en organisation kan ta till för att 

öka sin yttre legitimitet är exempelvis sponsorverksamhet. Att som organisation ge specifika 

ändamål, så som idrottsevenemang eller konserter, ekonomiska bidrag utan att direkt syfta till 

att marknadsföra produkter och tjänster utan istället visa sitt stöd för verksamheter, är en 

alltmer förekommande insats (Abrahamsson & Andersen 2000:223). Men som organisation 

måste offentliggörandet och marknadsföringen av sig själv ställas i relation till omgivningen 

och den efterfrågan som förekommer. En övermättnad kan nämligen leda till 

tillbakadragande, vilket i alla led i så stor utsträckning som möjligt bör undvikas. 

3.1.1.2 Inre legitimitet 

Den inre legitimiteten handlar om den goda atmosfär alla organisationer strävar efter. Att 

anställda har goda och positiva sinnesstämningar och därmed kan påverka produktivitetens 

effektivitet på ett positivt sätt. Att anställda upplever trivsel och gemenskap är något som 

betonas och i och med en god atmosfär accepteras det ledarskap och den ledning som en 

organisation har (Abrahamsson & Andersen 2000:223). Inom den inre legitimiteten ligger en 

betoning på att arbetsuppgifter för de anställda måste uppfattas som meningsfulla, att 

personen i fråga vet vilka fördelar som väntar, för att hålla verksamhetens produktivitet i 

rullning. Och det är arbetsuppgifter som går i relation och i linje med organisatoriska mål som 

anses vara den viktigaste utgångspunkten och ett hjälpmedel av stor vikt för att erhålla inre 

legitimitet. 

 

Ett centralt ämne och ett nyckelbegrepp när det gäller den inre legitimiteten är därför 

motivation. Genom motiverade medarbetare ökar chanserna till marknadsfördelar och 

ekonomisk framgång (Abrahamsson & Andersen 2000:224). För att uppnå inre legitimitet bör 

fokus ligga på att försöka skapa en bra arbetsplats som människor i samhället vill anknytas 

med och där människor i samhället vill arbeta. Det innebär med andra ord att människor hellre 

vill ha en koppling till ett effektivt och nyttigt företag än med det motsatta (2000:225). Att 

som ledningsfunktion i organisationer sträva efter en god atmosfär bland de anställda kan 

trivseln komma att ligga på topp och det kommer i sin tur bidra till organisationers överlevnad 

och framgångar. 

3.1.2 Löskoppling 

Isärkoppling kan beskrivas som när en formell struktur i en organisation kopplas ifrån 

organisationens kärnverksamhet (Eriksson-Zetterquist 2009:69). Organisationen får då två 

strukturer varav den ena är den som lättare kan förändras efter rådande moden och normer. 
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Den andra strukturen är den som gäller samordningen av de anställda och deras 

arbetsuppgifter. Oftast isärkopplas inte strukturerna från varandra helt och hållet utan det talas 

mer om en löskoppling, strukturerna berör och påverkar fortfarande varandra på ett eller annat 

sätt. Genom att koppla lös vissa delar får en organisation lättare att anpassa sig till 

förändringar och det i sin tur bidrar till fortsatt existens utan att nödvändigtvis behöva 

förändra sin kärnverksamhet (2009:69). Lösa kopplingar behöver alltså inte vara någonting 

negativt som ofta påtalas. 

 

Det finns tre olika sätt att arbeta med lösa kopplingar mellan system och kompensera för dem. 

Det första är att ledningen i en organisation agerar starkt och pekar ut organisationens mål och 

hur de hänger ihop med den tekniska kärnan i organisationen. Det andra är att fokusera på det 

som går att kontrollera hos de anställda i kombination med att personalen möjlighet att 

anpassa sig till de förutsättningar omgivningen erbjuder. Den tredje är att arbeta med 

organisationskulturen och med hjälp av den istället stärka kopplingarna (Eriksson-Zetterquist 

2009:70). Genom att motverka löskopplingarna missas då huvudpoängen som är att stå bättre 

anpassningsbar till förändring utifrån och kanalisera problem till endast vissa delar av 

organisationen. Organisationen kan på så vis bli mer effektiv och får lättare att överleva 

genom att den anses som legitim (2009:70–71). 

3.2 Sammanfattning teori 

Den nyinstitutionella teorin, som är en vidareutveckling av den institutionella teorin, växte 

fram för att kunna förstå organisationer och har resulterat i den hänsyn som organisationer tar 

i förhållande till organisationers påverkan på sin omgivning och tvärtom. Organisationer 

måste vara anpassnings- och förändringsbara gentemot omgivningens krav och förväntningar 

för att erhålla legitimitet. 

 

Legitimitetsbegreppet är centralt inom den nyinstitutionella teorin och för att bli accepterad av 

sin omgivning krävs en anpassning både mot organisationers yttre omgivning, alltså samhället 

och intressenter, samt organisationers inre omgivning, alltså medarbetarna. För att analysera 

den yttre och inre omgivningen beskrivs två inriktningar av legitimitet; även där yttre och 

inre. Kortfattat behandlar den yttre legitimiteten det arbete som visas utåt och den inre 

legitimiteten den atmosfär som anställda upplever i företaget. Genom att löskoppla vissa delar 

från kärnverksamheten kan organisationer lättare anpassa sig till förändringar och den 

omgivning som organisationen verkar inom. Det resultat som en löskoppling kan medföra, 
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ökar organisationers effektivitetsmöjligheter och får på så vis lättare att överleva då de anses 

vara legitima. Den nyinstitutionella teorin och de tre begreppen inre legitimitet, yttre 

legitimitet och löskoppling som beskrivs i teoriavsnittet, ligger som grund för vidare analys 

och författande av uppsatsen.  

3.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är, som beskrivs i inledningen, att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer 

branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med det. De frågeställningar som 

studien försöker besvara är: 

o Vad innehåller arbetet med “Employer branding”?  

o Vad bidrar arbetet med “Employer branding” till? 

o Hur arbetar företagen för att implementera arbetet i organisationen?   

4 Metod 

Nedan redogörs kortfattade beskrivningar av de företag som medverkar i studien och som 

hittills lyckats bra på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden genom att uppfattas som 

attraktiva arbetsgivare. Vidare beskrivs det tillvägagångssätt som används och hur urval av 

relevanta deltagare för intervjuerna har gått till. Varje informant beskrivs separat, samt 

relevanta bakgrundsfaktorer hos dem. För att analysera insamlat material som intervjuerna 

resulterar i används transkribering och kodning, vilket också beskrivs i kapitlet 

Avslutningsvis redogörs de etiska överväganden som ligger i åtanke från studiens start till 

slut. 

 

För att hitta företag som arbetar aktivt med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt sökte vi 

information på internet och fann då flera företag som på sina hemsidor eller i artiklar uttalar 

sig om att de arbetar för att göra sitt arbetsgivarvarumärke attraktivt. Vi kontaktade och 

intervjuade informanter från tre olika företag; Tieto, COWI och Klarna AB. 

4.1 Företagsbeskrivningar 

4.1.1Tieto 

Tieto är ett globalt IT-tjänstföretag som grundades 1968. De har sitt huvudkontor i Finland 

och de arbetar med lösningar inom näringsliv- och offentlig sektor. Några av deras tjänster är 

konsulttjänster och drift- och underhållstjänster. De har totalt ca 18 000 anställda i över tjugo 

länder, varav 3500 är anställda i Sverige (Tieto 2013). 
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Tieto genomförde nyligen en affärstransformation och sedan dess satsar de på att bli 

"Employer of choice" (Nordisk kommunikation 2013). Både medarbetarna och kunderna 

presenteras vara något som värdesätts på Tieto och enligt deras hemsida nås den bästa 

framgången om resultat uppnås genom ett samarbete mot tydliga mål mellan de två 

kategorierna (Tieto 2013). De arbetar aktivt för att skapa nya kanaler för att kommunicera vad 

Tieto står för och vad som skiljer dem från andra arbetsgivare och tror på en satsning på 

arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet (Nordisk kommunikation 2013). 

4.1.2 COWI 

Cowi är ett teknikkonsultföretag som varit verksamma och framgångsrika i mer än 60 år i 

Sverige. De har ca 900 anställda och inriktar sig mot fyra huvudområden som är miljö, 

byggnad och fastighet, infrastruktur och industri. De arbetar framför allt i Sverige men även 

viss del utomlands. Alla kontor finns dock i Sverige (COWI 2013). 

 

COWI uppges arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke och fick i oktober i år ta emot ett 

pris för att de blivit "Sveriges Employer branding- företag 2013". Priset delades ut av 

Universum som är ett globalt ledande företag inom "Employer branding". De utför årligen 

undersökningar bland studenter och professionaliteter gällande "Employer branding" och 

tillhandahåller olika lösningar och forum för arbetet med att göra ett arbetsgivarvarumärke 

attraktivt (Universum 2013). Motivering till varför COWI fick priset var att de som 

arbetsgivarvarumärke sticker ut i sin bransch och att de satsar stort på att bli en attraktiv 

arbetsgivare. De fokuserar på engagemang och utveckling för sina medarbetare och de har en 

tro på medarbetarens roll när det gäller att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke (COWI 

2013). COWI har också som mål att 2015 vara i topp tre på Universums lista när det gäller 

företag som attraherar och behåller anställda. 

4.1.3 Klarna AB 

2005, i Stockholm, bildades det svenska IT-företaget Klarna AB som erbjuder finansiella 

tjänster på internet och problemfria betalningslösningar inom e-handelsbranschen. Vid 

bildandet uppges det finnas en tanke om att köpare och säljare över internet skulle kunna 

interagera på ett sätt som var säkert och tryggt för båda parterna. I och med 

betalningslösningen är det Klarna som står för kredit- och bedrägeririsken vid ett internetköp 

genom att som kund får du varan först och betalar i efterhand. Idag genomför och förmedlar 

Klarna mer än 20 procent av alla internetköp och genom att vara verksamma i sju europeiska 
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länder, med ca 800 anställda, och ca 10 000 konsumenter, är företaget ett av de snabbast 

växande i Europa (Klarna 2013). 

 

Klarna upplevs, som ovan nämnts, som ett starkt växande företag och vars personalarbete 

blivit nominerat till "Årets HR innovatörer 2010", vilket medfört att de arbetar väldigt 

intensivt med deras företagskultur. Genom sökningar på internet förstod vi att de har en enhet 

som bara arbetar med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt (HR-bloggen 2013). 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar används en kvalitativ intervjumetod. Vi vill 

få reda på informanternas arbetssätt och deras erfarenheter om hur det sker och därmed öka 

förståelsen kring arbetet. Därför används intervjuer som anses framhäva det på ett fördelaktigt 

sätt (Trost 1997:23). Intervjuerna utgår från en intervjuguide med semistrukturerade frågor 

som är tydligt angivna men beroende på informantens svar följs de upp med andra relevanta 

frågor (Aspers 2011:143). 

 

Semistrukturerade intervjuer är något som Trost kallar en intervju med kombination av hög 

och låg grad av standardisering. För det första en hög grad av standardisering då frågorna 

behandlar samma ämne och frågor som är relaterade till det, vilket är återkommande i alla 

intervjuerna. För det andra en låg grad av standardisering då tillfällena erbjuder 

variationsmöjligheter. Här förekomer följdfrågor i förhållande till ett tidigare svar och ger oss 

en möjlighet att styra ordningen på frågorna efter hur det passar intervjutillfället (Trost 

1997:19). Även om intervjuerna inte är strukturerade i termer av att respondenterna endast ges 

möjlighet att svara på ett förutbestämt sätt så anser vi att intervjuerna är strukturerade på det 

sätt som vi höll oss till vårt valda ämne och område (1997:21). Se frågeguide (bilaga 1). 

4.2.1 Urval 

Av de företag som arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet, kontaktas tre 

stycken och det är de tre företagen som medverkar i studien och därmed förekommer ett 

strategiskt urval (Trost 1997:106). Från varje företag har, förutom den som är ansvarig för 

arbetet med "Employer branding" och att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt, ytterligare 

anställda personer på företagen intervjuats. Intervjupersonerna som deltar i studien behandlas 

längre ner i avsnittet. De personer som intervjuas benämns vid informant, vilket de också i 

resterande delar av författandet gör. Vi som studenter och som håller i intervjuerna benämns 

som intervjuperson/intervjupersoner. 
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4.2.2 Omständigheter kring datainsamling 

Något som mer eller mindre är lika och återkommande vid alla intervjutillfällen är den 

information, i form av ett missivbrev (se bilaga 2), som skickas till informanterna före de 

bokade intervjuerna. Missivbrevet ger informanterna information om studien, dess syfte, 

etiska aspekter, kontaktuppgifter, hur användningen av det insamlade materialet ska ske och 

de övergripande frågorna som intervjuerna berör. En annan faktor som också är 

återkommande är inspelandet av alla intervjutillfällen. Inspelningarna bidrar till att vi inte 

riskerar att gå miste om viktig information om vi missar att anteckna någonting. Samtidigt 

som intervjuerna pågår görs däremot kortare minnesanteckningar för att inte upprepa en fråga 

som redan är besvarad och för att skapa en överblick av intressanta saker som tas upp och som 

kräver följdfrågor. När intervjuerna avslutas kompletteras de redan nedskrivna anteckningarna 

med nya anteckningar av hur intervjun fortlöpt och vilken känsla som infinner sig. Av de 

intervjuer som genomförs som telefonintervjuer är majoriteten genomförda av endast en av 

oss intervjupersoner och det material som intervjuerna resulterar i delas med den andra 

intervjupersonen, antingen genom att den spelas upp eller att transkriberingar delges. 

4.3 Analysmetod 

Efter genomförandet av intervjuerna arbetar vi med att transkribera dem. Vi anser att 

transkriberingsmetoden är bäst lämpad och resulterar i ett rikt textmaterial som vi kan gå 

tillbaka till och reflektera över i efterhand när resultatet analyseras. Det finns många olika sätt 

att transkribera. En metod är att skriva ner hela intervjuerna ordagrant vilket är den metod 

som används i studien. Även de längre pauserna och hummanden som förekomer, om dessa 

anses fylla någon form av funktion och bidra till en förståelse av intervju-känslan (Aspers 

2011:156). Med tanke på att en uppdelning sker, när vi genomför telefonintervjuerna, känns 

det mest fördelaktigt att den person som genomför intervjun också transkriberar den. Då kan 

anteckningar, minnen, reflektioner och idéer som uppkommer kombineras med det 

transkriberade materialet (2011:159). Det kan bidra till att den frånvarande intervjupersonen 

får en tydligare bild av intervjutillfället och det som sägs. Den tredje och den åttonde 

intervjun transkriberas tillsammans då båda intervjupersonerna är med under 

intervjutillfällena och kan diskutera och lägga till uppfattningar och upplevda känslor, 

samtidigt som intervjuerna transkriberas. 

 

När materialet är transkriberat kodas det efter redan formulerade begrepp (Aspers 2011:168) 

som utarbetats i relation till ämne, teoretisk utgångspunkt och syfte med studien. För att få en 

känsla och ett intryck av materialet genomgås intervjuerna flertalet gånger och kodade 
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stycken och meningar grupperas ihop med på förhand formulerade koder. För att underlätta 

kodningen utarbetas ett kodschema (2011:179) med hyfsat korta och enkla namn för att 

snabbt kunna skapa en överblick av koderna och den färg som varje kod blir tilldelad. De 

färger som varje kod representerar används i marginalmetoden, vilket förutsätter utskrivet 

material och färgpennor. I marginalerna på de papper som intervjuerna är transkriberade på 

markeras färg i förhållande till kod och för att förtydliga kodningen stryks vissa ord och 

meningar också under med samma färg (2011:185). 

 

De koder som i förväg skapas, skapas utifrån studiens syfte. Genom att strukturera materialet i 

förhållande till den teoretiska utgångspunkten kan validiteten öka och på så sätt 

trovärdigheten för syftet med studien (Trost 1997:102). Syftet är som tidigare nämnts, att 

försöka ta reda på vad ”Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet 

med det. 

4.4 Informanter 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat relevanta bakgrundsfaktorer hos de informanter som 

deltar i studien. Informanterna presenteras i förhållande till vilken tidsordning som 

intervjuerna genomförs i. 

 

Informant 1 är en kvinna med en ålder mellan 30-35 år. Hon arbetar på Tieto där hon ansvarar 

för den svenska marknaden avseende arbetet med “Employer branding”. Informant 2 är en 

manlig personalchef som har ansvar för arbetet med “Employer branding” på företaget COWI 

och är ca 55-60 år. Informant 3 arbetar på det tredje av våra medverkande företag, Klarna AB. 

Hon är ca 25-30 år och är anställd som “Employer branding” ansvarig. Den fjärde, Informant 

4, är en manlig divisionschef på COWI och han är ca 40-55 år. Han har även personalansvar 

för sin division. 

 

Informant 5 är en 30-35 årig, kvinnlig medarbetare på Tieto, anställd som Global Brand 

Manager, vilket innebär att hon har ansvaret för Tietos varumärke globalt. Informant 6 är en 

kvinna som är cirka 25-30 år och är anställd som Account Manager på Klarnas säljavdelning. 

Informant 7 är en manlig mjukvaruingenjör på Tietos kontor i Umeå och han är någonstans 

mellan 30-35 år. Informant 8 är en kvinnlig interaktionsdesigner på Tieto, vilket innebär att 

hon arbetar med gränssnitt och design och är i en ålder någonstans mellan 25-30 år. 
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4.5 Etiska överväganden 

I följande avsnitt presenteras de etiska överväganden som tas hänsyn till och som finns i 

åtanke både före, under och efter studien. 

 

I studien tas etiska reflektioner avseende forskningskravet och individsskyddskravet i 

beaktande. Studien behandlar frågor som fokuserar på och är väsentliga för studiens syfte, 

vilket avser bidra till en ökad kvalité. En utgångspunkt är att de personer som deltar i studien 

och personer som berörs av den, inte utsätts för eller riskerar att utsättas för kränkning, fysisk- 

eller psykisk skada eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002:5). Förutom forskningskravet 

och individskyddskravet tar vi hänsyn till de riktlinjer och principer som finns sammanställda 

i form av fyra forskningsetiska huvudkrav i förhållandet mellan forskning och 

forskningsdeltagare; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Information med studiens syfte, beskrivning av förfarande och hur insamlat material kommer 

att användas är något som deltagarna i studien informeras om redan under den första 

kontakten (Vetenskapsrådet 2002:7). Informanterna ges en skriftlig informationsbeskrivning 

via e-post om ovanstående, vilket även upprepas i samband med intervjuerna. Deltagandet i 

intervjuerna bestämmer de kontaktade personerna själva över och de har rätt att avbryta 

deltagandet om de själva vill det. I och med att personerna tackar ja till deltagande, anses det 

samtycke som krävs inhämtat. Om medverkan avbryts sker det utan följder i form av krav och 

påtryckningar (2002:9–10). Eftersom studien inte ämnar samla in uppgifter som rör sekretess 

och offentlighet tas den delen i konfidentialitetskravet inte hänsyn till, men är något som 

ligger i baktankarna om vi kommer över liknande uppgifter. En annan del av kravet som 

respekteras är tystnadsplikt och anonymitet då varken namn eller vem som sagt vad nämns 

(2002:12). Det insamlade materialet används endast för studiens syfte (2002:14) och 

författandet av C-uppsats. Likaså de analyser som genomförs och de forskningsresultat som 

framkommer.  

4.6 Sammanfattning metod 

Internetsökandet efter företag som uttalar att de arbetar aktivt med "Employer branding", 

resulterar i tre företag, Tieto, COWI och Klarna AB, som vi anser intressanta att undersöka 

och kontaktas. Semistrukturerade intervjuer används med en intervjuguide som behandlar 

bredare ämnen som kan relateras till studiens syfte och frågeställningar. Från Tieto, ett globalt 

IT-tjänstföretag som arbetar med lösningar inom bland annat näringsliv- och offentlig sektor, 
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intervjuas den person på företaget som är ansvarig för arbetet med "Employer branding" och 

även tre andra medarbetare. Från COWI, teknikkonsultföretaget med inriktning mot olika 

huvudområden, deltar en chef från personalavdelningen som har huvudansvar för arbetet med 

"Employer branding" och en divisionschef som har övergripande personalansvar och som 

sitter med i ledningsgruppen. Från Klarna AB, det unga och snabbt växande, svenska IT-

företaget med finansiella tjänster, deltar den person som ansvarar för "Employer branding" 

arbetet och en säljare i intervjuer. Mest förekommande är telefonintervjuer, men även en face-

to-face intervju genomförs. Totalt genomförs åtta intervjuer med de tre företagen som vi 

finner aktivt arbetar med "Employer branding" och för att analysera det material som 

intervjuerna resulterar i transkriberas intervjutillfällena och materialet kodas utifrån 

marginalmetoden. Genom att använda den metod som transkribering och kodning innebär 

möjliggörs analys och tolkning av insamlat material, vilket beskrivs ingående i nedanstående 

avsnitt. 

5 Resultat 

I presentationen av resultatet som följer nedan redogörs för vad analys och bearbetning av vad 

intervjuerna resulterar i för empiriskt material. Resultaten baseras på analyser som förhåller 

sig till internt- och externt arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärke. Citat från det 

bearbetade materialet används för att underbygga det som presenteras. 

5.1 Bakgrund 

Att arbeta med frågor som rör arbetsgivarvarumärkets attraktivitet är någonting som ingen av 

de tre intervjuade företagen tror är en ny process för deras verksamhet. På COWI menar 

informanterna att frågor som rör den anställda personalen och deras trivsel inom företaget inte 

är något nytt och att arbetet är något som företaget har sysslat med flera år tillbaka och innan 

begreppet "Employer branding" blev populärt. Ett tidigare existerande företag, som två av 

informanterna arbetat på, köptes 2009 upp av COWI som skulle etablera sig på svenska 

marknaden och den ena informanten menar att de då såg ett behov av att arbeta tydligare med 

att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt då COWI inte var speciellt känt på den svenska 

arbetsmarknaden inom branschen. 
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"Personalen trivs väldigt bra här och vi trivs med personalen också, så det är ömsesidigt. Sen däremot 

nådde vi inte riktigt ut, till de som var utanför företaget, de kände väldigt lite om oss. Vi Employer 

brandade mycket mun till mun, att dem som jobbar här pratar med en kompis eller liknande. Men i och 

med att konkurrensen hårdnade på, om folk att rekrytera vidare, plus att vi bytte varumärke från /.../ 

till COWI. Då drog vi igång med ett strukturerat arbete med den externa Employer brandingen." 

– Informant 4 

 

Informanten uppger att han tidigare arbetat i verksamheter med att besöka olika 

arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor och sett detta som framgångrikt. När de 

träffade studenter med COWI upptäckte de en kunskapslucka bland studenterna om vad de 

visste om företaget och vad de sysslade med och det var då en anledning till att COWI började 

arbeta mer strukturerat än tidigare. 

 

"Sen upptäckte vi det här, att de som vi skulle träffa då, visste inte vad det var att jobba som teknisk 

konsult. Jobba som konstruktör. Utan, de som läste på inriktning bygg /…/ trodde vi var entreprenörer, 

och hade inte riktigt klart för sig vad det var att jobba som konstruktör. Då insåg vi det här, att vi 

måste råda bättring på, då startade vi upp studentevent för de som börjar /…/ Och det har visat att det 

var lyckosamt så vi har fortsatt att förstärka det ytterligare, skapa kontinuerligt arbete med det här." 

– Informant 2 

 

En anledning till att arbeta externt, alltså mot omgivningen, med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt, menar informanten kan vara att skapa konkurrensfördelar 

genom att företagen då kommer åt den nyutbildade kompetensen. Han menar att det råder 

ganska hård konkurrens om de som är nyutbildade då det fortfarande är brist på kompetens 

inom branschen. I det tidigare företaget, som blev uppköpt av COWI, presenterar informanten 

att de sedan många år tillbaka arbetat för att personalen skulle trivas på arbetet och att de 

skulle känna sig som en del i företaget, vilket han vill mena att de också förde över med in i 

det nya företaget. 

 

"Vi kan ju backa tillbaka här, för säg ett och ett halvt, två år sen någonstans, historiken, ska jag vara 

helt ärlig så har ju [det tidigare företaget] då som är basen här och gick in i COWI. Där har man ju 

fokuserat på, där har vi fokuserat på väldigt mycket att vår personal ska trivas på arbete. Vi har väldigt 

mycket fokus på att man ska känna sig som en del i verksamheten. Väldigt prestigelös organisation 

/…/ så den delen har löpt med då /… / vi kan se att folk som jobbar här, är väldigt nöjda med sin 

arbetsgivare." 

– Informant 4 
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Arbetet med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt internt grundar sig enligt informanten i 

den kultur som företaget skapat och är ingenting han vill sätta etikett på och uttalat kalla 

"Employer branding" arbete. Eftersom personalen i det nya företaget består mestadels av den 

personal som var anställd på det gamla företaget, uppger han, har kulturen följt med och 

fortlevt. 

 

När det gäller Tieto berättar en informant att de under de senaste 20 åren bytt bolagsnamn och 

ägare ett flertal gånger och idag ägs av det finska bolaget Tieto. Hon säger också att företaget 

för en kortare tid sedan genomgick en affärstransformation som ställde dem i en ny position 

på den aktuella IT-marknaden, vilket hon också menar kom att påverka både den externa 

attraktiviteten, hur företaget uppfattades av omgivningen och på arbetsmarknaden och den 

interna kulturen, den inom företaget. Ompositioneringen, som enligt informanten, innebar nya 

förutsättningar i relation till företagets intressenter, medförde ett ökat arbete med att matcha 

strategiska faktorer till de nya förutsättningarna. Men företagets arbete med att stärka sitt 

arbetsgivarmärke tog inte sin start i och med sin ompositionering berättar informanten. Hon 

har här ingen specifik tidsram att hänvisa till men menade att arbetet pågått och även 

förändrats under en längre tid, långt innan affärstransformationen, och har varit 

förändringsbart beroende på vilka intressenter företaget strävat efter att tillgodose. 

 

"Så ur ett varumärkesperspektiv så har resan varit lång och därmed är jag helt övertygad om att 

arbetsgivarvarumärket har utvecklats och förändrats längs vägen. Och särskilt om man tittar på vilken 

typ av kompetens som man har velat vara attraktiv för, har det också förändrats över tiden." 

– Informant 1 

 

Fortsättningsvis berättar informanten igen att arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket 

inte är något nytt för Tieto, däremot uppger hon att arbetet hamnar mer i fokus nu sen de fått 

vetskapen om att andra företag, istället för Tieto, är ett förstahandsval inom branschen. För att 

tillgodose den konkurrensutsatta marknadens efterfrågan, vill de finnas med som en attraktiv 

arbetsgivare för deras aktuella målgrupper. Informanten berättar också att arbetet med att 

stärka sin position på arbetsmarknaden struktureras just för att ligga till grund för hur 

företaget ska gå tillväga i frågor angående attraktiviteten och som ska vara kopplat till vad 

företaget vill åstadkomma, att de ska bli nummer ett. Genom att positionera Tietos 

verksamhet på den svenska marknaden i form av utarbetade tillvägagångssätt menar hon att 

frågor kring Employer branding bryts ner och tas omhand, både vad gäller att vara attraktiv 

gentemot sin omgivning och vara attraktiv hos de redan befintliga medarbetarna inom 
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företaget. Informanten anser att Tieto själva står inför en problematik med att marknadsföra 

sitt arbetsgivarvarumärke och att det är någonting som de behöver arbeta mer med. 

 

"Vår utmaning är ju, om man ser utifrån ett varumärkesperspektiv, så har inte Tieto en produkt eller 

tjänst som man vet av och kommer i kontakt med som slutkonsument eller som användare. Våra 

lösningar, alltså IT-lösningar, ligger ju många gånger bakom många samhällskritiska och nödvändiga, 

för vardagen, processer och transaktioner och IT. Så att det är den första utmaningen, att man har inte 

den naturliga operationen." 

– Informant 1 

 

En annan av de intervjuade personerna från Tieto, som inte uttalat arbetar direkt med 

“Employer branding” presenterar en företagsbild som denne inte tror uppfattas lika av 

omgivningen och företagets intressenter. Informanten menar att det arbetsgivarvarumärke 

som Tieto egentligen borde ha externt inte existerar, i den utsträckning som flera av de andra 

informanterna menar, men att försöka vara med i olika aktiviteter och sociala media för att 

visa vad de gör och vem företaget är kan bidra till en ökning. 

 

"Jag tror inte att vi har ett så tydligt arbetsgivarvarumärke externt som vi borde ha. Jag tror att man vet 

inte vad Tieto står för riktigt, vet vilka vi är och vad vi erbjuder. Men /.../ jag tycker att på insidan så är 

det så mycket bättre än vad folk vet." 

– Informant 5 

 

En informant på det tredje företaget som intervjuats, Klarna AB, menar att företaget under de 

senaste åren, sedan bildandet, haft flera händelserika år. Hon anser att företaget självt är ett 

"sådant där start-up företag", ett relativt nystartat företag som expanderar i ett väldigt snabbt 

tempo och är ett företag där det hela tiden händer fruktansvärt mycket. Informanten menar att 

förändring skulle kunna definiera Klarna som företag, samtidigt som hon påpekar att de vill 

gå mot att bli ett mer stabilt företag. 

 

Fortsättningsvis berättar informanten också att i och med att Klarna bildades för åtta år sedan, 

under året 2005, när begreppet "Employer branding" börjat bli allt mer aktuellt och ett 

modernt fenomen inom företagsvärlden, har arbetet med att stärka Klarnas 

arbetsgivarvarumärke varit någonting som funnits med sen start. Hon menar att vid den tiden 

var det grundarna och cheferna som var angelägna om att synliggöras på marknaden och att 

på så sätt marknadsföra företaget och framförallt dess produkter, men allt eftersom Klarnas 

verksamhet och personalstyrka expanderade, anställde företaget en person som enbart skulle 
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fokusera på och arbeta med att stärka företagets arbetsgivarvarumärke. Trots att arbetet med 

arbetsgivarvarumärket har funnits med sen start så menar informanten att det var under år 

2010, genom tidigare utnämnd anställning av en ”Employer branding” ansvarig, som det 

utvecklades specifika tillvägagångssätt för hur arbetet skulle implementeras i verksamheten. 

Strategierna och arbetssätten, menar hon, är något som under de senaste åren har utvecklats 

och förändrats beroende på behov och för några år sedan hade företaget ett fokus som mest 

låg i att öka allmänhetens och omgivningens övergripande kännedom om Klarna som företag. 

 

"Egentligen skulle jag säga, vi har jobbat med Employer branding sen start, sen vi var, jag har jobbat 

här sen vi var 30 personer, /…/ men då hade vi inte aktivt uttalat att vi ska jobba med Employer 

branding. Men det var ju så, våra chefer och våra grundare var väldigt måna om att gå ut och föreläsa, 

se till å synas, men då var det också mycket fokus på att, alltså bara på att marknadsföra produkterna, 

eftersom vi var nya på marknaden. Men sen för tre år sen så anställde vi en tjej, för första gången, som 

bara skulle jobba med Employer branding, heltid. Och det var egentligen först då vi fick en strategi för 

hur vi skulle börja arbete med detta. Så det är sen dess, på den vägen är det." 

– Informant 3 

 

En av informanterna på Klarna menar att när företaget strävar efter att attrahera externt för att 

därmed kunna rekrytera den mest kompetenta arbetskraften inom de olika områden och 

avdelningar som förekommer inom organisationen, så finns även en medvetenhet om det 

interna arbetet för att behålla de befintliga medarbetarna. Det presenteras för oss att Klarna 

själva anser att deras arbetsgivarvarumärke är starkt, men att kännedomen om att Klarna finns 

och vad företaget gör på den aktuella marknaden, måste ökas och en förutsättning för att vara 

en framgångsrik arbetsgivare är att kännedomen ligger på en hög nivå. 

5.2 Värdegrundsarbete 

Ingående hur COWIs dagliga arbete med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt inom 

organisationen ser ut framgår inte i detalj. Båda informanterna på företaget menar ändå att 

genom att arbeta med att skapa en “prestigelös” arbetsplats bryts makthierarkier ner, alltså i 

den meningen att de i företaget inte gör skillnad på folk och folk och att det är en viktig del i 

arbetet. En av informanterna berättar och betonar att de har arbetssätt som bidrar till att de 

som är anställda på företaget ska känna sig som en viktig del av företaget oavsett vilken 

avdelningen personen arbetar på eller vilken roll den innehar. En konkret och viktig del som 

då tas upp av informanten är arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats för sina anställda, 

COWIs värdegrundsarbete. 
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Värdegrunden bygger på ett antal ledord som enligt informanten ska genomsyra arbetet inom 

hela företaget och ledorden, som en av han presenterar som de två viktigaste, är dels 

långsiktighet och dels prestigelöshet. 

 

"Två av dem som jag tycker är viktigast på, för att få den här starka känslan för sin arbetsplats. Det ena 

är långsiktighet. De som jobbar ska känna att det finns en tanke bakom det vi gör, att vi är uthålliga, vi 

fattar inte beslut utifrån, på väldigt kortsiktiga grunder. Det andra är prestigelöshet, som jag trycker 

väldigt hårt på, att vi är ett lag, ett lag som jobbar. Vi har olika roller och det ska man respektera MEN 

den ena rollen är inte värd mer än den andra rollen. Den som sitter i receptionen bidrar lika mycket att 

verksamheten fungerar som jag eller vår VD /…/ Att få dem att verka i det dagliga arbetet hela tiden 

gör en otroligt starkt Employer branding." 

– Informant 4 

 

Vad gäller Tietos värdegrundsarbete så tar en av informanterna på Tieto upp att de anställda 

ges utrymme för både sin egen del och sitt team och en förutsättning är att de har en vilja att 

vara med. Hon presenterar det som att det är en del av företagets värderingar vilka menas vara 

en stor del av arbetet med att öka arbetsgivarvarumärkets attraktivitet. 

 

“Om vi ska prata om vad jag tycker att vi står för som arbetsgivare och om man tittar mer på kontur 

och värderingar så är det väldigt mycket att det är biprodukter och det handlar väldigt mycket om de 

människor vi jobbar med.” 

– Informant 1 

 

Vidare utvecklar inte informanten på Tieto tydligare vad hon menar och hur arbetet ser ut mer 

praktiskt. När det gäller det värdegrundsarbete som presenteras av en informant på Klarna 

berättar hon om de ledord företaget arbetar med och vill förknippas med. Informanten menar, 

att det är ledord som varierar beroende på vilken målgrupp Klarna vill attrahera. 

 

“Om vi säger till studenter, då skulle jag säga innovation, förändring, internationella, karriär, alltså 

karriärmöjligheter. Den seniora då är det mer, då vill jag att de ska koppla oss med stabilitet, 

kompetens och såklart karriär och utvecklingsmöjligheter. Så det är lite olika.” 

– Informant 3 

5.3 Utbildningar 

En återkommande faktor som kunde tydas i bearbetningen av det empiriska meteralet är 

presenterandet och påpekandet av utbildning inom de tre företagen. Informanterna från Tieto, 

presenterar Tieto som en arbetsgivare som är mån om sina anställda. För att skapa ett 

framgångsrikt koncept menar en informant att det handlar om de människor som är anställda i 
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företaget och att arbeta med faktorer som lojalitet och stolthet. Hon menar att det inom den 

bransch som Tieto verkar, är medarbetarna som blir den första kontakten gentemot 

omvärlden. Hur företaget arbetar mer detaljerat med att skapa stolthet och lojalitet presenterar 

inte informanten. 

 

En annan informant på företaget menar att Tieto skapar en, som han benämner “lukrativ” 

arbetsmiljö där han menar att det finns en stor kompetensbas för möjligheter till att utvecklas 

och möjligheter till flexibilitet inom företaget. Varför det skapar en “lukrativ” arbetsmiljö 

underbygger inte informanten mer, men han berättar fortsättningsvis att arbetet med att få 

medarbetarna att se värdet i företaget är någonting som Tieto prioriterar. Att få medarbetarna 

att bli medvetna om att det finns utvecklingsmöjligheter, utrymme att förändras och även att 

vara med och förändra för de som vill, påpekas ytterligare och förstärks även genom en annan 

informant. 

 

“Det handlar väldigt mycket om det egna ledarskapet och vad man har för mål. Det tycker jag är 

väldigt levande hos oss, det finns många möjligheter, och det är väldigt viktigt.” 

– Informant 1 

 

Vikten av utvecklingsmöjligheter är ett återkommande påpekande i våra intervjuer och 

framhålls även i en intervju med en informant från COWI. Där förklarar informanten att de 

har ett utarbetat karriärsystem där han menar att de uppmuntrar anställda till att utvecklas i 

flera olika delar av verksamheten. 

 

“Vårt karriärsystem bygger på egentligen fyra stycken karriärmål där vi uppmuntrat mycket med att ha 

möjlighet att kunna utvecklas, inte bara, i den traditionella ingenjörsvärlden var den enda 

utvecklingsvägen att bli linjechef, alltså med personalansvar, där vi uppmuntrar nu att utveckla, göra 

karriär kanske inom projektledning eller inom specialistspår/.../ Ja, vi uppmuntrar också att man kliver 

framåt i fler än ett spår, att man byter spår eller man. Ja vi ser ju hellre att våra medarbetare utvecklas 

inom vårt företag än att man måste byta till ett annat företag för att utvecklas vidare.” 

– Informant 4 

 

I en intervju med en informant från Tieto menar denne att det finns ett krav på att anställda på 

företaget ska ha en kompetensbas, vilket även är en budgeterad del. En annan informant är 

också tydlig med att berätta att det finns utvecklingsmöjligheter på Tieto och betonar lättheten 

i att byta arbetsuppgifter mellan olika delar, som uppges finnas, inte bara inom det aktuella 

kontoret utan även andra kontor, både nationellt och internationellt. Det, plus en mängd andra 
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faktorer antyds av flera informanter ligga till grund för att personer som är anställda på 

företaget arbetar kvar där. 

 

"Till exempel att jag nu kunde flytta inom företaget [från ett annat land till Sverige] till ett annat 

kontor /.../ så sådant är ju jättebra och sen att det finns så otroligt många uppgifter att jobba med för att 

vi jobbar med kunder i så många olika branscher, att det blir väldigt mycket variering."  

– Informant 4 

 

När det talas om utvecklingsmöjligheter så påpekas det av en informant att mycket handlar 

om medarbetarnas egna behov och efterfrågan och att utvecklingsmöjligheter i form av kurser 

och utbildningsmaterial finns både internt inom organisationen och externt. En successiv och 

långsiktig kompetensförsörjning inom företaget uppges av informanten föreligga på Tieto, 

bland annat genom "trainee-program" som är framtaget med tillhörande "trainee-blogg". Vad 

det mer ingående innebär framgår inte av informanten men det presenteras att genom trainee-

programmet tittas det efter specifika personer som passar in i företaget och på så sätt kan bli 

medarbetare. Vad som framkommer och som enligt en informant uppfattas och presenteras 

som en av Tietos starkare sidor är deras prioriterande och spenderande av 

utbildningsbudgeten vad gäller kompetens- och utvecklingsmöjligheter för de anställda. 

 

"Det som Tieto är duktig på, det är just att erbjuda kompetensmöjligheter och vidareutvecklande."  

– Informant 4 

 

Stora utvecklingsmöjligheter är något som också presenteras vara förekommande på Klarna. 

En av informanterna menar att alla har stora chanser till att utvecklas och att ett intranät 

tydliggör de olika utvecklingsmöjligheterna genom att annonsera när ett jobb är ledigt eller 

blivit tillsatt. När informanten presenterar utvecklingsmöjligheterna på företaget påpekar hon 

att chanserna som anställda ges till att utvecklas, är ett led i Klarnas arbetet att vara mån om 

och behålla befintliga anställda. Hon berättar också att en intern utbildning på ett par dagar 

har förekommit för att öka medarbetarnas medvetenhet om e-handeln i stort och öka 

möjligheterna att nå det som företaget siktar mot, att ligga i topp. Mer specifikt och ingående 

vad Klarna som företag erbjuder för interna utvecklingsmöjligheter för deras anställda 

presenteras inte av informanterna på företaget mer än att det påpekas att det finns och 

förekommer. 
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Arbetet för att upprätthålla värdegrunden på COWI och ledorden menar informanterna 

innefattar olika delar men en av informanterna menar att det till viss del handlar om 

ledarskap. Enligt informanten har varje divisionschef på företaget eget personalansvar för sin 

division och uppfattningen är då att frågor som ligger inom personal också berör 

divisionschefen vilket kan ställa mer specifika krav på ledarskapet. Fortsättningsvis menar 

informanten att det också kan handla om olika satsningar inom företaget, exempelvis på olika 

utbildningar med rutiner för olika steg en nyanställd går igenom. En rutin han uppger att de 

använder sig av på COWI är att ge den som är nyanställd en bred introduktion om vad 

företagets alla delar gör, hur de arbetar, vad som är viktigt, vad de står för och vilka 

värderingar som ligger i botten för verksamheten. Informanten berättar att de gjort detta 

arbetssätt till en standard för alla nyanställda och något han menar de kan se som 

framgångsrikt genom olika uppföljningar som genomförs. 

 

"I mångt och mycket handlar det om ledarskap men vi har ju givetvis för att understödja det här å vi 

har någonting som numer kallas för COWI-akademin. En on-boarding, det första som händer när du 

blir anställd här är att du får gå en introduktionsutbildning /... / vi blandar de här grupperna [på 

utbildningarna] väldigt medvetet, så de inte kommer från en enhet utan man tar från flera olika orter i 

landet /…/ det bygger känslan av ett företag." 

– Informant 4 

 

En av informanterna tar också upp de kontinuerliga samtal de har på COWI med sina 

medarbetare som ett internt arbete med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt. Under 

samtalen berättar han att det formuleras mål för en längre period men även kortare delmål 

som rör den närmsta tidens utvecklingsplaner. Något som många företag idag erbjuder och 

som brukar kallas medarbetarsamtal. 

 

"COWI-akademin /…/ den har också väglett till att man planerar det här som vi kallar PDP. Det står 

för Performance Develop Plan. Performance är hur du utvecklas under den här tiden under året, 

develop är mer en plan på lite längre perspektiv, det kan vara allt från två till fyra, fem år. Det beror 

vad jag vill för någonting." 

– Informant 2 

5.4 Externa aktiviteter 

På Tieto uppges det att personalavdelningen och framförallt den “Employer branding”- 

ansvarige som arbetar med att bryta ner frågor som rör arbetet med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt. Ett av flera viktiga led i arbetet menar informanterna, är de 

frågor som kan kopplas ihop med de aktiviteter som medför att företaget blir mer synligt mot 
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omgivningen. 

 

Det som återkommande presenteras i våra intervjuer med anställda på Tieto, är att de uppger 

att de är medvetna om att företaget måste göra sig synligt, bland annat på mässor och 

tillställningar. Där menar informanterna att intressenter kan tänkas röra sig och som kan vara 

aktuella och potentiella medarbetare för företaget. Informanterna menar också att 

marknadsföra varumärket genom att positionera sig på olika aktiviteter medför att intressenter 

som ännu inte ingår i företagets verksamhet kommer i kontakt med Tieto. En informant menar 

att eftersom företaget är verksamma runt om i världen, och har på så sätt ett nätverk med 

andra länder, finns ett behov att kontinuerligt titta över kompetensen inom företaget. Även hur 

företaget är uppbyggt och hur det behöver kompletteras för att kunna titta framåt och attrahera 

den rätta kompetensen. Hon anser att det bidrar till ett effektivt sätt att visa upp Tieto som 

arbetsgivarvarumärke och att attrahera kompetenta personer bland annat är genom att finnas 

med på karriärsmässor och berätta att de finns, vad de gör och vad företaget erbjuder. 

 

"Det som många tänker på om Employer branding är att man går ut och ställer sig på en mässa och 

pratar med studenter, och det gör vi ju också. /.../ Employer branding handlar ju väldigt mycket om att 

finnas på rätt plats och säga rätt saker. Det är mycket att vara med och få saker att hända." 

– Informant 1 

 

Informanten menar vidare att för att Tieto som företag ska kunna göra sig synligt och 

förmedla sig på ett fördelaktigt sätt anser hon att de är medvetna om de olika 

kommunikationskanaler som finns tillgängliga för arbetets effektivitet. Det är något som hon 

presenterar som ett viktigt led i den process som arbetet med arbetsgivarvarumärkets 

attraktivitet innebär. Vad som också framkommer i intervjun med informanten, likt vad som 

även framkommer under intervjuer med de andra informanterna på Klarna och COWI, är på 

vilket sätt företaget kommunicerar till de aktuella intressenterna. Kommunikationen påpekas 

av informanten på Tieto vara viktig under de aktiviteter som företaget är delaktiga i och 

positionerade på, och hon menar att det är en förutsättning att kommunikationen anpassas på 

ett sätt som är fördelaktigt för företaget och riktas till den aktuella målgruppen. Hon menar att 

det handlar inte bara om att finnas till på rätt plats, vid rätt tidpunkt, utan vilket sätt det också 

talas på. 
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"/.../ det här med Employer branding /.../ det påverkar hur vi kommunicerar, vilka vi kommunicerar 

med och vad vi lägger tyngdpunkten på i det i kommunikationen." 

– Informant 1 

 

Fortsättningsvis berättar en informant att hon tror att effektiviteten kan minska om företaget 

går ut i reklamkampanjer som innehåller tomma ord, företaget måste enligt henne istället visa 

vad de har och en förutsättning för att kunna visa någonting är att vara medveten om vad 

företaget har. För att få till det menar informanten att personalstyrkan måste synliggöras så de 

bekräftar arbetsgivarvarumärkets bild. Hon förklarar också att genom Tietos användning av 

anställda i arbetet med att externt stärka Tietos arbetsgivarvarumärke, stärks den bild som de 

vill förmedla. Hur dessa anställa väljs ut, vem som väljer ut dem och vilka de är framgår inte 

utifrån det informanten presenterar. 

 

"Om inte de [medarbetarna] känner att de står för varumärket kan vi stå och säga vad vi vill. Jag kan 

stå och säga si och så och kan göra si och så, men vi tappar ganska snabbt både närhet och förtroende 

för oss i vår dialog." 

– Informant 1 

 

Förutom att använda den befintliga personalstyrkan på mässor och events menar informanten 

att de också får delta i, och vara anordnare för, föreläsningar på Tietos egna aktiviteter, där 

bland annat samarbetspartners, intressenter och medarbetare bjuds in. Här tar hon också upp 

något som hon anser vara fördelaktigt i arbetet med att stärka Tietos arbetsgivarvarumärke 

och det är deras relation och kommunikation till tidigare anställda på företaget. Informanten 

berättar att de genom att behålla kontakter med personer som tidigare varit anställda på Tieto 

kan inte bara de, utan också deras vänner och bekanta bli potentiella medarbetare på företaget 

och på så sätt stärka företagets framgång. 

 

"Det kan vara allt från, exempelvis i förra veckan så anordnade vi ett event för våra tidigare anställda 

där vi bjöd tillbaka före detta anställda och berättade vad det är som händer nu, vad vi ser i omvärlden, 

och det är framförallt det /.../ det är viktiga relationer eftersom att de numera kanske finns hos våra 

viktiga konkurrenter, men de kanske har vänner, bekanta, inte vet jag, som är tänkbara potentiella 

kollegor för oss." 

– Informant 1 

 

Vad som ytterligare presenteras i en intervju med företaget är att kännedomen om Tieto och 

det arbetsgivarvarumärke som tidigare nämndes av en informant på företaget, inte existerar i 
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den utsträckning som informanten själv anser att det bör existera, ökas genom att arbeta med 

externa aktiviteter. 

 

“Externt så försöker vi veta om vad vi har /.../ vi försöker visa vad vi gör och vem Tieto är.” 

– Informant 5 

 

Som tidigare nämndes så presenteras det av informanterna att marknadsföringen för att 

synliggöra Klarna som arbetsgivarvarumärke varit aktuellt sedan bildandet. En av 

informanterna på Klarna förklarar att när fokus för tre år sedan låg på att öka omgivningens 

kännedom om företaget riktades det mot personer som studerade eftersom att det då ansågs 

vara en lätt och en mjuk målgrupp att starta mot. 

 

"Och sen också det här med marknadsför man sig mot studenter så blir ju det, får ni en, får man en 

generell kännedom av ett företag och den är bra, så har ni med er det, det är ert första intryck av ett 

företag. Så har ni med den bilden när ni går ut i arbetslivet, så att den liksom växer med, så man, 

samtidigt måste man underhålla den relationen hela tiden satt, det är verkligen ett jättestort 

konkurrensmedel." 

– Informant 3 

 

Något som hon uppger aktivt diskuterades inom företaget var vilken målgrupp och vilka 

intressenter som arbetet skulle riktas mot, något som påpekas förändras beroende på behov 

och efterfrågan. Vad som enligt henne mer diskuterades var vilka arbetsmarknadsdagar och 

mässor som skulle prioriteras att delta på för att nå ut till så många som möjligt och det är 

fortfarande något informanten menar att de diskuterar då det fortfarande är ett 

marknadsföringssätt för företaget. Tidigare menar hon att Klarna använde Universums 

studentundersökningar för att mäta effekten av arbetsgivarvarumärkesarbetet, där informanten 

uppger att en hög placering ansågs vara ett resultat av ett lyckat arbete, men det är något som 

hon också säger för tillfället inte används. Informanten menar att vad Klarna försöker göra i 

arbetet med att öka kännedomen ytterligare och komma i kontakt med den aktuella 

målgruppen, är att vara med och vara positionerade på så många tillställningar och mässor 

som möjligt där de tror att potentiella anställda rör sig, men som anpassas beroende på det 

tidigare påpekandet av behov och efterfrågan. 
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"Sen så ändrades fokus lite, vi såg ett större behov att marknadsföra oss mot en mer senior målgrupp 

framförallt inom IT. Så då var vi tvungna att lägga om våra resurser lite. Vi har, eller vi hade då bara 

en och en halv person som jobbade med det, jobbade med Employer branding. Då hinner man inte 

med att göra båda, då valde vi att vi kommer inte lägga några resurser på att åka runt på 

arbetsmarknadsdagar, utan nu kommer vi fokusera på att attrahera den seniora målgruppen. Och då 

handlar det om allt från att identifiera – vad är det den seniora målgruppen attraheras av?  Det blir en 

helt annan utmaning än med studenter. För studenter e lite enklare att imponera på, än de som har 10 

år mer på nacken i arbetslivet. /.../ och dem har oftast ett jobb redan så det blir en helt annan utmaning. 

Vi måste ju få den personen att byta jobb. Få den personen att byta från Spotify eller Ericsson och 

sådana här, det är ganska tufft. Så det började med att vi identifierade vilka är våra styrkor, vilka är 

våra svagheter, hur står vi, hur förhåller vi oss till andra företag och så där /.../ Och vilka kanaler ska vi 

använda för att nå ut till den här målgruppen. Så då valde vi att till exempel anordna meet-ups i 

engineering och IT, vi har sett till att vi syns lite mer internationellt. Vi anordnade en drink-up i San 

Fransisco, och lite så där. Marknaden för IT-personer i Sverige är ganska liten, så vi rekryterar väldigt 

mycket utomlands." 

– Informant 3 

 

För att synliggöra företaget som arbetsgivare och för att marknadsföra Klarna på ett 

fördelaktigt sätt presenterades av informanten, förutom att agera som sponsorer åt olika 

sammanhang och “event”, även att det arbetas med att synas utåt på mässor, även där de 

större företagen som Volvo och Scania befinner sig, och erbjuda något extra som skiljer 

Klarna från andra företag. I arbetet uttrycker informanten att de är medvetna om att 

kommunikationen måste anpassas till den aktuella målgruppen, men att en anpassning enligt 

henne också måste göras i förhållande till vilka personer den aktuella målgruppen kan tänkas 

se upp till för att på så sätt attrahera. 

 

"Sen så använde vi oss av anställda på olika avdelningar under events, under mässor. Så vi letar upp 

nyckelpersoner, eller personer som vi tycker är bra referenser eller ambassadörer för företaget eller en 

specifik avdelning. Och de tycker det är skitkul oftast. Och det är väldigt generell, positiv bild av vårt 

Employer branding arbete så de är med på ett hörn ändå hela tiden. Och sen så den här engineering 

sidan vi arbetar med, då lägger vi upp bilder och intervjuer med anställda. /.../ vi frontar våra duktiga 

anställda också, det är positivt." 

– Informant 3 

 

COWIs arbete med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt externt, för omgivningen och i 

samhället, bedrivs enligt informanterna, sedan några år tillbaka mer aktivt än tidigare. Det 

framgår av det en av informanterna säger att personalavdelningen, från och med nästa år 

kommer att ta över delar av ansvaret för det externa arbetet med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt. Idag är uppfattningen att ansvaret för både det interna och 

externa arbetet ligger lite flytande mellan personalavdelningen, marknadsavdelningen samt 
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divisionscheferna med sitt personalansvar för sin division, men att även de anställda som 

arbetar inom företaget har möjlighet, och uppmanas enligt informanten, att vara delaktiga i 

arbetet. 

 

Som nämndes tidigare upptäcktes ett behov att synliggöra vad företaget arbetar med och vilka 

de är. En informant på COWI berättar att de för att lyckas med det skapar kontakter på 

universitet och högskolor och tillsammans med dessa kontakter, exempelvis föreläsare, 

medverkar de på arbetsmarknadsdagar och ordnar egna tillställningar som de kallar för 

"Student-events" och enligt informanten är till för att skapa en bättre bild av företaget och 

skapa konkurrensfördelar. 

 

"För fyra år sen blev vi uppköpta av COWI, då var det inte riktigt lika känt bland studenter, det här 

måste vi jobba mycket mer aktivt med. Sen dess har vi intensifierat de här jobben, förr var vi med på 

fem sex arbetsmarknadsdagar, nu är vi med på tjugo per år. Vi har breddat oss." 

– Informant 2 

 

Det utåtriktade arbetet med att attrahera via arbetsgivarvarumärket riktar sig enligt 

informanten inte bara till studenter som blivande arbetskraft utan företaget försöker också 

lyfta fram det som just de tycker att de har lyckats med inom organisationen. Informanterna 

berättar att det råder en stolthet och lojalitet inom COWI som de tycker genomsyrar 

organisationen rakt igenom och en informant menar att genom att lyfta fram och förmedla det 

utåt, lockar de till sig nya kompetenser. 

 

"Det hade vi ju både på [gamla företaget] och nu på COWI, det är ju som jag säger då att skapa 

stoltheten, engagemanget, lojaliteten internt bland befintliga och gör vi det attraktivt, ja då attraherar vi 

dem som är utanför." 

– Informant 2 

 

Vidare presenterar informanten hur organisationen förmedlar hur det ser ut på COWI, han 

menar att det sker bland annat genom att lyfta fram sin personal, duktig personal, och få dem 

att synas utåt. Hur valet av anställda görs och vem som väljer ut dem presenteras inte heller 

här av informanterna. Informanten berättar istället vidare att förmedlandet också sker genom 

att vara med på arbetsmarknadsdagar och mässor och även genom att publicera 

medarbetarintervjuer i olika tidningar och branschskrifter. 
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"Vi försöker få en bra mix när vi deltar där ute, både med chefer och anställda som kan vittna om hur 

det är att jobba här. Vi har jobbat en hel del med också publicera medarbetarintervjuer, egentligen ger 

de här vittnesmålen som vi hör internt här, att det gäller att få ut dem på utsidan /.../ Vi har jobbat med 

dagstidningar, en del fackskrifter, vi har jobbat med hemsidan /…/ Vår Employer branding handlar 

mycket om, om kan man säga, vittnesmål från folk som jobbar här, för vi frontar att vi jobbar här och 

vår personal gör det också." 

– Informant 4 

5.5 Interna aktiviteter 

För att stärka företagskulturen på Tieto berättar informanterna att det anordnas flera 

aktiviteter vid sidan av arbetet. De menar att det görs mycket för att försöka åstadkomma en 

sammanhållning mellan olika enheter och för att anställda ska nätverka och lära känna 

varandra. 

 

“Vi har väldigt mycket aktiviteter vid sidan av. Mycket av det är ju det vi sätter upp för att skapa lite 

samkänsla inom olika team och avdelningar.” 

– Informant 7 

 

Det påstås av informanterna att aktiviteterna kan komma via initiativ från ansvariga eller från 

ambassadörerna och kan bland annat vara löpkvällar med inbjudna löpcoacher eller middagar 

i form av "afterwork" när en arbetsdag är avslutad och är någonting som informanterna 

uppfattar som uppskattat av medarbetarna. En annan aktivitet som informanterna berättar om 

är anordnade vinkvällar med tillhörande vinprovning där de anställda på företaget får bjuda 

med sig sin familj och vänner. Här nämner flera av informanterna också att ett ytterligare sätt 

att stärka företagskulturen på Tieto är de återkommande och traditionsenliga midsommar- och 

julfesterna och det som informanterna benämner som de små sakerna som friskvårdsbidrag, 

fredagsfika och gratis kaffe. I en av intervjuerna presenteras det att det är de aktiviteter som 

bryter av mot de normala som flest nappar på och som informanten menar ofta är ett led i 

arbetet med att stärka det interna arbetsgivarvarumärket. 

 

“Internt så har vi en massa olika aktiviteter för att folk ska nätverka och lära känna varandra, att de ska 

säga vad de tycker och tänker i form av ambassadörsnätverk och andra olika aktiviteter.” 

– Informant 5 

 

Likt de tidigare nämnda interna aktiviteterna för anställda på Tieto, anordnas de utanför 

arbetstid, och presenteras som stora och små event som är återkommande varje månad och 

som mera är aktiviteter för att stärka företagskulturen på det aktuella kontoret. Att ha 
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återkommande event varje månad presenteras av en informant som uppskattat och vad han 

anser vara “helt ok”, men de interna aktiviteterna är ingenting som mer specifikt presenteras i 

någon av intervjuerna med informanter på Tieto. 

 

Informanterna på Klarna framställer företaget som ett företag där de värdesätter sin personal 

och informanterna påpekar att det är viktigt att sköta om de anställda och få dem att må bra. 

Ett sätt en informant presenterar är att försöka minska de hierarkiska stegen inom företaget, 

vilket är något som av informanten uppfattas vara uppskattat av personalen. 

 

"Sen så är det ju så att man har väldigt bra hand om personalen. Det kan vara allt ifrån en liten grej 

som att vi har haft fredagsfika varje fredag och att man får en biobiljett när man fyller år till att det är 

liksom inga konstigheter att Vd:n går förbi och checkar läget liksom. Det sitter ändå 650 personer på 

det här kontoret, stannar till, tjena, hej, går det bra eller, ah bra, ha en bra dag, vi hörs, hej då. Det är 

inte ett stort steg att Vd:n kommer förbi och kollar hur det är liksom, trots att det är så många som fyra 

steg emellan oss, eller vad man ska säga rent hierarkiskt." 

– Informant 6 

 

För att behålla en god stämning inom företaget och för att öka chanserna till att de befintliga 

medarbetarna stannar kvar inom Klarna, berättar informanten också att det anordnas flera 

aktiviteter inom organisationen. Hon berättar om en heldags "kick-off" som är återkommande 

varje år med aktiviteter både under dagtid och kvällstid med middag och efterföljande 

maskeradfest innehållande liveuppträdanden. Hon förklarar att alla de dryga 800 

medarbetarna från Klarnas olika kontor runt om i världen blir inbjudna och influgna och hon 

uppger att det brukar vara en stor succé och ha en stor uppslutning. Hon menar dock att det 

inte är bara en stor fest varje år som kan kopplas ihop med det arbete som företaget gör för att 

stärka den interna företagskulturen, utan också de traditionsenliga festerna vid högtiderna som 

idag är vanligt förekommande i många Sveriges företag. Informanten lägger till att 

tillställningar varje månad som exempelvis biobesök, "afterwork" varje vecka för de som vill, 

aktuella ämnesföreläsare som bjuds in, popcornställ till kontoren, språkkunskap mellan olika 

nationaliteter på raster och massörer tillgängliga under arbetstid är andra saker som de också 

gör och som poängterades med stolthet av informanten. Många av aktiviteterna sker efter 

arbetstid men trots det menar en annan informant på Klarna att uppslutningen är god i 

förhållande till antalet anställda och hon anser att det stärker medarbetarna på ett socialt plan. 
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"En allmän syn är att man tar fasta på personalen, just att personalen ska ha det kul, har många fester, 

har hand om personalstyrkan, invaderar [bar och restaurang] varje fredag, just för att vi har så roligt 

tillsammans. God stämning inom företaget, ett ungt företag, snabbt växande företag och ett drivet 

företag /…/" 

– Informant 6 

 

Samma informant berättar att mycket av det interna arbetet med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt ligger på cheferna för respektive avdelning i företaget, och 

att det är deras ansvar att bland annat skapa en bra upplevelse för de anställda, en bra 

anställningstid och att även på så sätt menar hon, utveckla och skaffa sig bra ambassadörer 

som kan representera Klarna. Hon förklarar att genom att använda cheferna i arbetet med att 

stärka arbetsgivarvarumärket blir det till viss del integrerat i företaget och inte bara en 

funktion för personalavdelningen. Och när det handlar om att få anställda att stanna kvar inom 

företaget och attrahera nya potentiella medarbetare påpekar informanten att det är flera olika 

faktorer som påverkar. Hon menar att det bland annat kan vara genom att erbjuda generösa 

friskvårdsförmåner och bra lönenivåer, något som hon poängterar ska ligga på samma plan i 

förhållande till vad andra konkurrerande företag och bolag erbjuder. 

 

När det gäller interna aktiviteter på COWI så berättar informanterna ingenting om några 

interna tillställningar eller liknande som utarbetats för att attrahera de anställda. Det som 

informanterna på både COWI och Tieto däremot tar upp som en intern aktivitet är deras 

arbete med att skapa stolthet och lojalitet inom företaget och där nämner båda arbetet med 

värdegrunden och de medarbetarsamtal som det skrevs om i tidigare avsnitt. 

5.6 Samarbete 

Informanterna på Tieto berättar om vad de gör, vad gäller deras arbete med att stärka 

arbetsgivarvarumärkets attraktivitet mot sin omgivning, förutom att positionera företaget på 

olika mässor och arbetsmarknadsdagar. De berättar att Tieto har ett samarbete med skolor och 

universitet. De menar att universiteten själva anordnar aktiviteter och mässor som bidrar till 

att delaktiga företag, som Tieto, kommer i kontakt med studenter som kan tänkas bli 

potentiella medarbetare. Informanterna berättar att medverkandet på olika aktiviteter är något 

som görs frekvent, och de upplever att det lett till ett nära arbete som flera av informanterna 

anser vara en stor del i arbetet med att marknadsföra Tieto som arbetsgivare. 
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“Det som vi gör nu /…/ det vi gör här i Umeå är ju då framförallt det vi gör på universitetet. De har 

väldigt mycket aktiviteter och mässor och sådant som vi fokuserar att rikta in oss på studenter. /.../ Så 

vi har ett ganska nära samarbete, dels med personalen på universitetet, att ge och ta information från 

varandra, och det är väl den största branding processen.” 

– Informant 7 

 

En aktivitet som informanterna upplever populär hos företagets anställda och som de menar 

kan ses som ett led i att skapa attraktivitet hos omgivningen är Tietos samarbete med ett bolag 

som i sin tur jobbar med att erbjuda partners från näringslivet att inspirera och motivera 

ungdomar för att vad som presenteras, försöka åstadkomma en minskning av utanförskap och 

arbetslöshet. En informant berättar att Tieto är ett av de frivilliga företag som aktivt försöker 

inspirera unga personer från högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet som hon menar 

inte har inspiratörer eller förebilder i sin omgivning naturligt. Samarbetet ska enligt 

informanten bidra till att inspirera personerna till att se möjligheter, hjälpa till att se drömmar 

och hitta alternativa vägar och vägar att gå. Hon menar att genom att medarbetare delar med 

sig av sin kunskap och sina erfarenheter och uppmuntrar eleverna till att studera vissa 

utbildningar och visa på vad de kan åstadkomma, kan det generera i att de blir potentiella 

medarbetare på Tieto i framtiden då Tieto rekryterar via utbildningar. 

 

“Genom vårt samarbete ger vi folk möjlighet att komma ut och vill att barn som saknar inspiration har 

förebilder för att, man kanske rent av inte har personer i sin närhet som har en anställning. /.../ Det kan 

vara genom att våra medarbetare pratar om sitt jobb på Tieto, men det kan också vara att de pratar om 

en. Ja, en resa utomlands, att de jobbade extra på helgerna när de gick i skolan och vad det har gett de 

och använder det idag. Och givetvis i förlängningen kan man ju se här, då är de elever som då kan 

peppas till att läsa utbildningar som vi skulle kunna rekrytera från. Det är väldigt, väldigt långsiktigt, 

men samtidigt är det kortsiktigt för våra anställda när man får känna wow, här är en arbetsgivare som 

bryr sig /…/” 

– Informant 1 

 

Som beskrivs i avsnittet längre upp så tar informanterna på COWI upp att även COWI 

samarbetar med skolor och universitet för att etablera kontakter och på så vis lättare kunna 

rekrytera personer som tagit examen. En av informanterna menar också att de gärna 

samarbetar i examensarbeten för att visa upp och lättare synliggöra COWI som arbetsgivare. 

När det gäller Klarna och samarbete med andra bolag och företag är det ingenting som tas upp 

i intervjuerna, och är därför ingenting som kan redovisas som existerande. 
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5.7 Reklamkampanjer 

Förutom att inspirera genom samarbetet som tas upp ovan berättar en annan informant att 

Tieto utvecklat och arrangerat ett formellt ambassadörsnätverk, hon förklarar att det innebär 

att medarbetare på företaget, som är intresserade och engagerade i frågor kring 

arbetsgivarvarumärkets attraktivitet, representerar Tieto på ett fördelaktigt sätt. Hon menar att 

det kan handla om allt från att säga ifrån om någon hör felaktigheter om Tieto och deras 

verksamhet. Hon exemplifierar att det kan handla om något som upptäcks och som Tieto inte 

står för, vilket kan vara på kontoret, ute på marknaden eller på offentliga forum, till att 

anställda kan visa sitt engagemang genom aktiviteter inom företaget. Informanten tar upp 

“medarbetarbloggen” som hon förklarar är ett forum för Tietos engagerade ambassadörer och 

andra medarbetare där de enligt henne ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från 

företaget och berätta om sin vardag. Inom företaget menar hon att det finns en uppsjö med 

olika roller och hon förklarar att det kan se olika ut beroende på var i landet den anställde 

befinner sig och det är precis det som hon menar att Tieto vill synliggöra, för att det är 

någonting, som enligt informanten omgivningen kanske inte tänker på. 

 

“Jag har skrivit ett par inlägg /.../ om vad en interaktionsdesigner gör för att det kanske inte är alla som 

vet det. Min motivation till att skriva där [på medarbetarbloggen] var att göra det synligt att vi har 

designverksamhet för jag vet att vi inte är så kända för att göra snygga designs.” 

– Informant 8 

 

En informant från företaget berättar att det kan vara personal från personalavdelningen, 

projektledare eller specialister som tycker att det är roligt att vara med och representera Tieto 

inom olika sammanhang och kan, förutom att “blogga” på den utvecklade 

”medarbetarbloggen”, även delta i intervjuer och synliggöra arbetsgivarvarumärket på så sätt. 

 

“Och den här bloggen, den startade ju först för kanske ett år sen, något sådant, och det är, det finns ju 

medarbetarbloggen /.../ och det kan vara en ganska bra värvarbasis så det tror jag kommer bli mer och 

mer av aktiviteterna att lyfta fram.” 

– Informant 7 

 

En annan informant menar att “bloggen” är en del i arbetet med sociala media som blir 

alltmer vanligt inom organisationer idag och som han presenterar att företaget är aktiva inom 

och menar även att det som skrivs på bloggen säger mer om företaget och de olika insatserna 

som olika avdelningar gör än vad ett nyhetsbrev kan framföra. Men informanten poängetarar 

även att deltagande på andra forum, Facebook, LinkedIn och Twitter är väl använda områden 
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för att marknadsföra Tieto som arbetsgivarvarumärke och är något som företaget behöver 

“operera” mer och mer på. Informanten presenterar att Tieto har ett stort informationsflöde 

och att problematik kring omgivningens kännedom om vad som görs inom företaget löses 

genom att filtrera ut och berätta vad som egentligen sker. 

 

Informanterna på COWI menar att företaget arbetar aktivt med att lyfta fram hur 

medarbetarna utvecklas och att det görs i tidningar och media. De menar att det som 

kommuniceras som positivt inom företaget måste framhållas och även publiceras externt till 

allmänheten. I branschen företaget befinner sig påpekar en av informanterna att det är viktigt 

att se till att personalen känner sig sedd och att de hela tiden arbetar aktivt för att upprätthålla 

det, annars menar informanten att det är det lätt att förlora arbetskraft till konkurrenter då det 

är brist på arbetskraft inom den aktuella branschen. 

 

De externa aktiviteter företaget arbetar med, exempelvis publicering av medarbetarintervjuer i 

tidningar, förklarar en informant genomförs för att synliggöra det som är bra inom 

organisationen och som informanten menar lockar till sig nya kompetenta personer och skapar 

ett positivt rykte på arbetsmarknaden. 

 

Budskapet som de intervjuade personerna på COWI uppfattas vilja försöka lyfta fram är att 

det är personalen hos dem som är den viktigaste resursen. En av informanterna förklarar att 

eftersom de inte tillverkar några produkter utan tillhandahåller tjänster är det viktigt att ha 

kompetent personal som stannar kvar på företaget, då menar han att det är det interna arbetet 

inom organisationen som är det absolut mest relevanta. 

 

"Att det är det interna arbetet, att behålla resurserna, som är den viktigaste delen. Gör du det 

framgångsrikt så har du lättare extern marknadsföring. Det är väl det viktigaste budskapet. Sen måste 

man ju synas. Syns du inte finns du inte och det är ju, det gör att man måste jobba på högskolor och 

universitet, göra annonser och liknande." 

– Informant 2 

 

Likt det som presenterades av informanterna på Klarna tidigare, så försöker de inte utveckla 

ambassadörsnätverk med anställda som ska representera företaget, utan det ansvaret påpekas 

ligga på avdelningscheferna, som förhoppningsvis genererar i ambassadörer automatiskt. 

Däremot så är Klarna det företag som informanterna presenterar bedriver en 

sponsringsverksamhet för olika evenemang som i sig blir en marknadsföring genom att visa 
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att företaget ger ekonomiskt bidrag, något som också nämns som en förekommande aktivitet 

både i Sverige och i Finland av en informant på Tieto, men utvecklas inte ingående. 

5.8 Förmåner 

När det gäller Klarna berättar informanterna att arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärkets 

attraktivitet blir tydligt genom deras rekryteringsprocesser vad gäller “search”, 

annonsutformning och intervjuer. En av informanterna menar att Klarna genom att gå ifrån 

den övergripande fokuseringen som de haft mot studenter, vilket är en del som påpekas också 

fortfarande finns kvar men inte i lika stor utsträckning, och istället inrikta sig mot en annan 

målgrupp, ändrat karaktär på arbetet. Informanten förklarar att i en rekryteringsprocess av en 

potentiell anställd från ett annat land än Sverige, framhäver de Klarna som arbetsgivare och 

berättar om den kompetens som finns inom företaget. Hon säger också att i kombination med 

det lägger tyngd på och betonar de fördelar som finns med Sverige som land och vilka 

förmåner som karaktäriserar landet. Informanten menar föräldraledighet, föräldrapenning som 

procentsats av lönen, semesterdagar och utöver det hjälp med flytt och liknande faktorer som 

enligt informanten ska underlätta och överbrygga den problematik som kan tänkas uppstå vid 

en flytt till ett nytt land. Hon påpekar att det som hon nämnt ovan är något hon tror kan vara 

är avgörande för Klarna och något som den seniora målgruppen värdesätter när det gäller att 

attrahera som arbetsgivarvarumärke. 

 

“Vi hjälper kandidaten som ska börja jobba hos oss, att flytta, och det gäller hela familjen. Allt från att 

skaffa lägenhet eller hus, eller transport, allt för att de ska känna att det är enkelt, ett enklare steg, så 

att de inte känner att det är ett hinder.” 

– Informant 3 

 

Under intervjuerna med informanterna på COWI tar inte någon av dem upp någonting om 

vilka specifika förmåner de arbetar med. I intervjuerna med informanterna på Tieto menar de 

att förmåner är en del i arbetet med att attrahera genom arbetsgivarvarumärket. Flera 

informanter tar upp relativt ordinära saker som friskvårdsbidrag, träningskort, fri frukt och 

kaffe på kontoren som förmåner i vad de presenterar, som ett led i arbetet med interna 

aktiviteter. Förekommande premier och bonussystem är andra faktorer som presenteras av en 

informant från Tieto som ska stärka den interna attraktiviteten av arbetsgivarvarumärket. 

5.9 Sammanfattning resultat 

Det empirirska materialet vi redogör för i resultatdelen är en sammanställning av de intervjuer 

som genomförts med informanter från tre företag som alla är verksamma i Sverige; Tieto, 
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COWI och Klarna AB. Företagen uttalar att de är aktiva i sitt arbete med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt. 

 

I företagen tror informanterna att arbetet med att öka arbetsgivarvarumärkets attraktivitet 

funnits med sedan långt tillbaka, redan innan begreppet “Employer branding” blev populärt. 

Flexibilitet och möjlighet att byta arbetsuppgifter och avancera inom företagens olika delar 

presenteras vara viktiga delar när företagen ska attrahera anställda. 

 

Informanterna tar upp utvecklingsmöjligheter som en viktig faktor för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. När det gäller arbetssätt för att externt attrahera potentiella anställda så är 

uppfattningen att alla de tre företagen är mer eller mindre aktiva på arbetsmarknadsdagar och 

mässor. I någon utsträckning uppges det också att de samarbetar med både universitet och 

högskolor för att skapa kontakter och visa upp sitt arbetsgivarvarumärke. Informanterna 

betonar att för att bärkraftigt kunna arbeta framgångsrikt externt krävs ett genuint internt 

arbete med att vara en bra arbetsgivare för sin personal. 

6 Avslutande diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en summering av resultatavsnittet och det som är väsentligt 

för analysen. Därefter diskuteras resultatet generellt och sedan i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna i den nyinstitutionella teorin och begreppen löskoppling samt intern- och 

extern legitimitet. I slutet av avsnittet diskuteras implikationer för vidare forskning kring 

ämnet. 

6.1 Summering 

Bakgrundsfaktorer till att företag idag arbetar med “Employer branding” uppfattas vara för att 

marknaden kräver ett mer strukturerat arbete med att synliggöra företaget. I den bransch 

företagen i studien befinner sig upplevs det råda en brist på kompetens och det blir därför 

extra viktigt att kunna sticka ut som arbetsgivare och erbjuda sina potentiella anställda något 

extra. För att kunna erbjuda något mer utöver det vanliga presenterar informanterna att fokus 

gått mot att även arbeta med arbetsgivarvarumärket internt inom organisationerna. På så sätt 

menar de att företagen lockar till sig nya anställda men också behåller den kompetens 

företaget redan har och minskar risken att de går till en annan arbetsgivare som mycket väl 

skulle kunna vara en konkurrent. 
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Inom företagen arbetas det med ledord för att skapa en känsla och kultur inom organisationen. 

Ledord och värdegrundsarbete är något som uppfattas leda till en yrkesstolthet och lojalitet 

gentemot företaget och kan användas för att, som en av informanterna menade, bryta ner 

makthierarkier. Inom företagen uppfattas även utbildningar vara en viktig del av arbetet med 

att attrahera anställda. Företagen erbjuder anställda utvecklingsmöjligheter och olika 

karriärvägar för att locka dem till att stanna inom företaget istället för att vidareutvecklas hos 

annan arbetsgivare. Utbildningsinsatser menar informanterna identifieras genom 

medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar och de kan innebära allt från 

introduktionsutbildningar för nyanställda till vidareutbildningar för personal på andra 

avdelningar eller andra kontor. Att företagen erbjuder sina anställda möjligheter till 

utveckling genom utbildning påpekas i våra intervjuer vara viktigt för att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. 

 

För att attrahera personer som företaget har som målgrupp att anställa så är en vanligt 

förekommande aktivitet att delta på arbetsmarknadsdagar och mässor. Genom att positionera 

företagen där målgrupper rör sig synliggörs företagen på ett sätt som gör att de upplever det 

lättare att locka till sig nya kompetenser. Inom företagen arbetas det bland annat med interna 

tillställningar som fester, “after-work” och andra aktiviteter som uppfattas attrahera anställda. 

Genom att erbjuda något “utöver det vanliga”, som skiljer företagen från andra arbetsgivare, 

menar några av informanterna att de kan locka både personal att stanna kvar på företaget men 

också dra till sig ny personal. 

 

Att skapa samarbetspartners tas upp som en viktig del för att ytterligare synliggöra företagen i 

jakt på nya kompetenser. Företagen skapar kontakter med universitet och högskolor för att nå 

ut till studenter men även andra bolag för andra ändamål men som ändå uppges skapa en ökad 

attraktivitet när det gäller arbetsgivarvarumärket. Att nå ut till allmänheten genom att 

presentera det interna företagsklimatet är ytterligare en aktivitet som menas synliggöra 

företagen. Genom att publicera “vittnesmål” från medarbetare om hur det är att arbeta på 

företaget uppges företagen förmedla känslan av hur arbetsklimatet är och på så viss attrahera 

nya kompetenser. Även internt förekommer reklamkampanjer bland annat i form av 

“medarbetarbloggar” där anställda kan skriva om vad de arbetar med för att skapa 

sammanhållning och förståelse mellan olika avdelningar på företagen.   
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Utöver aktiviteter och kampanjer så kan förmåner vara en viktig del av arbetet med att 

attrahera anställda och potentiella anställda. Förmåner som friskvårdsbidrag, fri tillgång till 

kaffe och frukt på kontoren upplevs vara populärt men även bra anställningsvillkor, antal 

semesterdagar och hjälp med faktorer runt anställningen påtalas ha stor betydelse när det 

gäller att attrahera personal. 

6.2 Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vad “Employer branding” är och hur 

organisationer kan arbeta med det. I diskussionen nedan analyseras resultaten mer 

övergripande utifrån vad informanterna presenterat om företagen. Sedan följer en analys 

utifrån den valda teorin, de begrepp vi fokuserar på samt det som tidigare finns skrivet om 

”Employer branding”. 

6.2.1 Generell diskussion 

Vi upplever “Employer branding” som ett halt begrepp där det är svårt att definiera och exakt 

precisera vad och vilket arbete som innefattas av begreppet. Anledning till att vi upplever det 

svårt tror vi kan bero på att arbetet ser olika ut hos företag beroende på vad de själva har för 

definition av begreppet och vad de själva väljer att presentera som “Employer branding” 

arbete. Som vi ändå kan se i det empiriska materialet innehåller företagens arbete med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt, flera olika delar. Vi uppfattar att deras arbete till stor del 

består av att skapa utvecklingsmöjligheter för de anställda i form av utbildningar och 

karriärmöjligheter, aktiviteter och tillställningar, förmåner, olika samarbeten med externa 

partners och olika reklamkampanjer både inom organisationen och externt. 

 

Att arbeta med frågor som rör arbetsgivarvarumärkets attraktivitet är, som vi nämner i tidigare 

kapitel, inte något nytt och inte heller något som vi upplever företagen upplever som något 

nytt. Behovet av att synliggöra och öka kännedomen om organisationen och dess verksamhet 

verkar för de tre medverkande företagen legat till grund för det ökade arbetet med 

arbetsgivarvarumärket. Men också att lösa den problematik av marknadsföring som kan 

uppstå när ingen av företagen har en specifik produkt att erbjuda. 

 

Att organisera den externa delen av arbetet med att attrahera via arbetsgivarvarumärket för att 

kunna konkurrera om den kompetens som finns inom branschen, och som påstås vara en 

bristvara, upplever vi vara vanligt förekommande. Det som däremot erbjuds uppfattar vi 

kanske saknar viss originalitet. Det är mycket som presenteras som finns i många företag och 
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något som vi inte anser är så speciellt som företagen vill få det att framstå som. För att företag 

ska kunna komma åt nyckelpersoner och få dem att bli attraherade av företaget behöver de 

hitta det lilla extra som gör att de sticker ut ur mängden (Dyhre & Parment 2013:12). Att 

erbjuda förmåner som friskvårdsbidrag, fri tillgång till frukt och kaffe samt traditionella 

aktiviteter runt högtider anser inte vi vara förmåner utöver det grundutbud som i stort sett 

varje företag erbjuder. Vi skulle tvärtom bli förvånade om ett företag inte erbjuder dessa 

saker.  

 

Gränsdragningen är dock fin, om företag lägger för mycket energi på att erbjuda annorlunda 

förmåner och aktiviteter som inte andra företag har, anser vi att det finns en risk att företaget 

uppfattas “plojigt” och ryktet om företagets professionalitet riskerar att hotas. Om de 

aktiviteter som genomförs för att skapa sammanhållning och stärka den kultur som företag vill 

ha, mestadels sker efter arbetstid upplever vi att det dessutom kan finnas en risk att det skapas 

en problematik mellan de anställda. Den del av personalen som inte har möjlighet att delta på 

de aktiviteter som företaget ordnar riskerar att hamna utanför och känslan av en enad 

personalstyrka blir istället en delad. 

 

Alla de intervjuade informanterna på företagen i vår studie menar att de har strukturerade 

arbetssätt både internt och externt när det gäller deras arbete med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt. Men flera av dem har svårt att underbygga det de presenterar 

med konkreta saker om vad de faktiskt gör internt. Av det som presenteras för oss så hamnar 

huvudfokus hos två av företagen, när de ska presentera deras “Employer branding” arbete, 

direkt på de externa aktiviteterna och väldigt lite på den interna biten. När vi ändå får 

information om deras interna arbete så är det något som lite hastigt nämns väldigt kortfattat.  

 

Att skapa stolthet och lojalitet är något som vi upplever det lätt för informanterna att 

presentera men för att vi ska tro att det är något som företaget verkligen arbetar med behövs 

något mer än berättelser om att de gör det, nämligen hur de gör det och det framgår i flera fall 

inte. Vad det kan bero på kan vi bara spekulera i. Under den begränsade tid som våra 

intervjuer pågick kan det vara så att informanterna helt enkelt glömde bort att specificera dem 

eller att de inte har utarbetade strategier och väljer därför att inte nämna dessa. Vi tolkar det 

som det Backhaus och Tikoo skriver i Heilmann et al (2013:290), att företag bör visa tillit i 

det de erbjuder och arbetar med. Om ett företag presenterar att de arbetar med vissa specifika 

saker så anser vi att de också bör kunna styrka det genom att presentera detaljerade arbetssätt 
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för att arbetet ska uppfattas som trovärdigt och väl förankrat i organisationen.  

 

Som vi presenterar i inledningen av studien så har “Employer branding” arbetet tidigare 

handlat om det externa arbetet med att marknadsföra arbetsgivarvarumärket utåt, för att på så 

vis locka till sig ny kompetens. Den inriktning som begreppet numer innefattar är även att 

attrahera personalen inom företaget, så kompetensen stannar kvar (Dyhre & Parment 

2013:13). Som vi tolkar begreppet och arbetet med “Employer branding” så har det ända från 

början handlat om att attrahera personer med det arbetsgivarvarumärke företaget har. Alltså 

att stolt kunna visa upp ett gediget personalarbete som skapar en gemensam kultur och en 

trygg bas i företaget som också gör att personalen trivs och vill stanna kvar. Det handlar enligt 

oss alltså inte i huvudsak om att enbart hitta på roliga aktiviteter utan att även på andra sätt 

skapa ett värde hos de anställda som företaget i sin tur kan visa upp externt och på så vis locka 

till sig ny personal. Vi får uppfattningen om att endast ett företag i vår studie arbetar med 

detta och det är COWI. Där presenterar informanterna en bild av deras “Employer branding” 

arbete som stämmer ganska väl överens med den bild vi skapat oss av begreppet. Är det 

kanske därför som de blev utnämnda till årets Employer branding företag 2013? 

 

Vi får uppfattningen att de övriga företagen i vår studie lägger mycket energi på att synas och 

strukturera det externa arbetet utifrån vad målgrupper attraheras av, vilket säkert är en viktig 

del av arbetet för att kunna konkurrera på marknaden. Dock upplever vi att den interna delen 

av arbetet riskerar att bli åsidosatt i för hög utsträckning, eller inte hamna i det fokus vi 

upplever det bör göra. Vi upplever även en viss ytlighet när det som presenteras för oss i 

väldigt stor utsträckning handlar om aktiviteter efter arbetstid och andra tillställningar som 

ska få företaget att framstå som intressant och modernt. Om företagen lyckas attrahera och 

locka till sig ny personal genom sådana tillställningar samt presentera dessa på 

arbetsmarknadsdagar och mässor, vad händer då om de inte kan stå för vad de erbjudit? Då 

skulle det kunna bli så att företaget ganska snabbt förlorar trovärdighet och riskerar att 

anställda inom en snar framtid byter arbetsgivare. Den interna delen av “Employer branding” 

arbetet som det empiriska materialet visar på, ger oss anledning att fundera om företag 

överlag kanske inte har så utarbetade och genomtänkta arbetssätt för att stärka attraktiviteten 

internt som vi tidigare trott. Risken är att begreppet anammats för lättvindigt.  
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Det empiriska materialet visar att erbjudanden om interna utbildningar är ett återkommande 

och prioriterat fenomen inom organisationerna för att öka chansen till att anställda med den 

kompetens de besitter, stannar kvar i det aktuella företaget. Alla informanter i studien betonar 

utvecklingsmöjligheter inom företagen, vilket vi också uppfattar vara en stor del av deras 

“Employer branding” arbete och en förmån som medarbetare efterfrågar. Vi tolkar det som att 

företag för att implementera arbetet med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt, vill försöka 

synliggöra personalen och på det sättet skapa gemenskap och delaktighet vilket vi menar kan 

vara en del av arbetet som stärker arbetsgivarvarumärkets attraktivitet. Vår uppfattning är 

även att ett tydligt utarbetat värdegrundsarbete hjälper till att implementera arbetet i 

organisationen, då värdgrundsarbete brukar vara någonting som innefattar samtliga delar av 

verksamheten. I vår studie är det endast hos ett företag som vi tycker informanterna framhäver 

värdegrundsarbetet och underbygger det med argument och arbetssätt, i de andra två företagen 

nämner informanterna arbetet men går snabbt vidare. Uppfattningen blir då att det inte är 

något som ligger i företagets arbetssätt.  

 

Vi upplever det svårt att komma under ytan på det “Employer branding” arbete som 

presenteras i studien, vilket bidrar till uppfattningen om att det är ett motsägelsefullt och 

svårdefinierat fenomen. Idén med “Employer branding” är något som vi upplever vara att 

synliggöra delar av verksamheten som bidrar till en transparens. Att företag ska visa på en 

genomskinlighet så att samhällets krav om kännedom tillgodoses. Det som presenteras till den 

yttre omgivningen bör ju, som vi tidigare nämnt, spegla den inre omgivningen av ett företag 

och på så sätt göra personalarbetet synligt, både externt och internt. Personalarbete är 

ingenting som är nytt för företagen i vår studie men när de ombeds presentera vad deras 

“Employer branding” arbete innebär och innehåller formuleras berättelserna om till att istället 

visa på aktiviteter, som de i och för sig kanske kopplar ihop med “Employer branding” arbete, 

men som inte stämmer överens med vår uppfattning. Det är inte själva aktiviteterna som leder 

till trivsel på företagen som vi anser enbart ska lyftas fram, utan också trivseln som helhet. 

Vad gör företaget egentligen, hur arbetar de långsiktigt för personalen, vilka förmåner erbjuds 

som kan konkurrera ut andra företag, och vilka värderingar och mål har företaget? De 

återkommande aktiviteterna som det empiriska materialet visar är ju bara en liten del av allt 

det innebär att få personal att trivas på jobbet och kan uppfattas ganska kortsiktiga dessutom. 

Vi tror att det måste till mer för att skapa en hållbarhet och lojalitet som företagen ändå menar 

att de vill uppnå.  
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Frågan vi ställer oss är om företag kanske luras lite av begreppet “Employer branding”? 

Företag idag har givetvis arbetat med personalpolitik sedan lång tid tillbaka, det förstår vi, 

men det som vi inte förstår är varför en del av företagen i vår studie inte presenterar någonting 

av den delen för oss? När det kommer ett begrepp, en modell, som blir så populärt som 

“Employer branding” faktiskt har blivit idag, tror vi att det kan vara svårt för företag att sätta 

det i relation till det arbetet som redan bedrivs inom organisationen. Det verkar som att det 

föreligger en grundläggande problematik med begreppet “Employer branding”, vilket vi 

speciellt tror avspeglar den svenska arbetsmarknaden. Eftersom att “Employer branding” är 

ett mer internationellt begrepp, kan det vara svårt för ett land som Sverige att anamma 

konceptet. Sverige är ett land som redan har en hög nivå på grundläggande grundutbud och 

förmåner som anställda erbjuds via en anställning, varav det kan bli svårt att hitta på något 

nytt som går att sätta i relation till begreppet. Att försöka anamma ett begrepp som “Employer 

branding” menar vi vara något som istället kan slå tillbaka mot företaget när det försöker visa 

ett personalarbete utåt som inte egentligen existerar. Något som vi tror kan bidra till att ett 

företags attraktivitet minskar. 

6.2.2 Löskoppling 

När företag väljer att lägga vissa arbetsuppgifter enbart på en viss avdelning inom 

organisationen kan det bidra till att de lättare kan anpassa sig efter moden och trender i 

samhället som i sin tur gör det lättare för dem att överleva (Eriksson-Zetterquist 2009:69). 

Arbetet med “Employer branding” uppfattar vi är en arbetsuppgift som ofta kan ligga på 

exempelvis en personalavdelning. Genom att lägga ansvaret för arbetet på en person eller 

avdelning kan möjligen företag lättare anpassa sig efter krav från samhället. Om trenderna 

ändras så kan avdelningen lätt bara ta bort arbetsuppgiften för att fokusera på nästa utan att 

det påverkar företagets kärnverksamhet. Förändringen blir då inte så stor för organisationen 

vilket kan vara positivt. 

 

Organisatoriska förändringar som informanterna presenterar i vår studie uppfattar vi skapat 

nya förutsättningar för företagen, förutsättningar som kräver anpassning och matchning av 

deras olika strategier i förhållande till förändringarna. “Employer branding” arbetet upplever 

vi vara en sådan anpassning. Utveckling, framgångvisioner och expansionsplaner tolkar vi 

vara orsaker som ligger bakom företagens arbete med arbetsgivarvarumärket. Att anställa 

eller utnämna en ansvarig person eller enhet som vid sidan av kärnverksamheten bedriver och 

ansvarar för arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet, framför allt den externa delen, 
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kan skapa ett arbete som inte så många andra inom företaget tar del och berörs av. Trots att 

informanterna försöker presentera arbetet som en del av en helhet så uppfattar vi i vissa fall 

att arbetet överlag tenderar att ligga vid sidan av verksamheten, vilket vi tolkar som en 

löskoppling. Den typen av löskoppling skulle kunna innebära att “Employer branding” arbetet 

istället blir ett skydd mot vad som egentligen sker i verksamheten. Om inte arbetet är 

implementerat i verksamhetens olika delar, upplever vi istället att begreppet kan användas 

som en anledning till att mörklägga verkligheten i organisationen, då det som presenteras inte 

speglar hur det egentligen är. 

6.2.3 Legitimitet 

Att en organisation är accepterad av sin omgivning är en förutsättning för att den ska kunna 

fortleva och utvecklas (Abrahamsson & Andersen 2000:220). Moden kommer och går när det 

gäller företag och organisationer och samhället kan vara en hård bödel för det företag som inte 

har kraft nog att anpassa sig till rådande normer. Trots att legitimitet, så som vi uppfattar det, 

inte är ett begrepp som företagen i vår studie använder, upplever vi att de verkar sträva efter 

legitimitet genom vad de presenterar att de gör. Bara genom att anamma trenden att arbeta 

med “Employer branding”, upplever vi att företag försöker erhålla legitimitet egentligen bara 

genom att uttala att de arbetar med “Employer branding”. Anledningen till det anser vi kan 

vara att det idag är ett allt mer populärt begrepp och något som intressenter i samhället ställer 

krav på att företag arbetar med. Grundläggande är då att det som uttalas externt kan ställas i 

relation till hur det arbetas inom företaget (Willmott 2011:49). Om det inte finns en relation 

mellan det externa och interna arbetet kan det skapas diskrepans mellan vad som sägs och vad 

som egentligen görs, vilket kan bidra till att organsationen kan få svårare att överleva. I ett av 

våra medverkande företag får vi uppfattningen om att så skulle kunna vara fallet. Det är svårt 

att binda ihop det som presenteras för oss med faktiska arbetssätt och då är risken att företaget 

får svårt att konkurrera med andra framgångsrika företag. Något som vi också uppfattar är 

viktigt för organisationer att ha i åtanke när det gäller det interna arbetet med “Employer 

branding”, är att få arbetet att hänga ihop med de organisatoriska målen. Om arbetet inte gör 

det, kan det även här skapas en diskrepans, fast inom organisationen, mellan vad som 

kommuniceras till anställda och vad som görs, vilket vi tror i sin tur kan bidra till bristande 

legitimitet. 

6.2.3.1 Yttre och inre legitimitet 

Att använda sig av externa aktiviteter för att visa för omgivning och samhälle vilket ett 

företag är och vad företaget gör (Abrahamsson & Andersen 2000:221), upplever vi bland 
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annat ökar den kännedom som yttre omgivning kräver för att ge företaget acceptans. Det 

empiriska materialet visar att det genomförs återkommande externa aktiviteter i form av 

positionering på mässor och arbetsmarknadsdagar, vilket vi uppfattar som att företagen 

försöker tillgodose samhällets krav om kännedom. När det gäller att öka den yttre 

legitimiteten är det viktigt att företag ser ett resultat av den genomförda aktiviteten och ser att 

den leder någonstans (Abrahamsson & Andersen 2002:221).  

 

Vi upplever att företagen i vår studie bedriver ett delvis strukturerat arbete för att attrahera 

intressenter externt och det är något som de talar väldigt mycket om och gärna betonar. Vi 

upplever också att det externa arbetet är det som framför allt framhävs i vår studie när det 

gäller arbetet med “Employer branding” och fokus verkar vara att synliggöra 

arbetsgivarvarumärket externt för att locka nya personer till företagen. Men vår föreställning 

är att inre och yttre legitimitet är lite som intern och extern “Employer branding”. Har man 

inte det ena är det svårt att arbeta för att få det andra. Därför menar vi att det kan vara ganska 

meningslöst att arbeta för att skapa acceptans och yttre legitimitet innan företaget arbetat med 

intern “Employer branding” och genom det skapat inre legitimitet.  

 

Det interna arbetet med att attrahera via arbetsgivavarumärket upplever vi som en grundsten i 

arbetet med “Employer branding”. Att få de anställda att trivas och må bra på arbetet kan få 

dem också att bli motiverade och genomföra ett arbete som bidrar till ett positivt resultat för 

organisationen (Abrahamsson & Andersen 2000:224). När det gäller att öka den inre 

legitimiteten hos anställda på ett företag anses det vara av vikt att de anställda upplever en 

trivsel och hög gemenskap (Abrahamsson & Andersen 2000:223), vilket vi uppfattar att de 

interna aktiviteterna som det empiriska materialet visar på, ämnar göra. Ändå så uppstår 

många frågetecken. Vi upplever att vissa företag i vår studie, genom informanternas utsagor, 

menar att arbetet med att göra arbetsgivaravarumärket attraktivt handlar mer om externa 

aktiviteter för att locka till sig nya anställda och skapa konkurrensfördelar, vilket också har 

varit en inriktning begreppet haft tidigare. Men som vi presenterar tidigare i studien innebär 

“Employer branding” också numer att attrahera anställda inom organisationer då det visats att 

det bidrar till organisatorisk framgång. Genom det som presenteras uppfattar vi att företagen i 

vår studie till viss del inte riktigt kommit dit, eller arbetar med Employer branding på det 

sättet, även om det presenteras att personalarbete bedrivits under lång tid tillbaka. Det kan 

också vara så att de inte väljer att kalla det interna arbetet de bedriver för att attrahera personal 



57 
 

för “Employer branding” arbete. Men i de fall de däremot gör det upplever vi att det kanske 

inte är så genomtänkt som vi menar att det bör vara. 

6.3 Sammanfattande diskussion 

Det empiriska materialet visar att arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet 

kan se ut på en aning olika sätt i olika organisationer, vilket skulle kunna bero på att 

“Employer branding” är svårt att definiera. När det gäller hur företag arbetar med att attrahera 

via arbetsgivarvarumärket kan vi se tendenser till att företag väljer att löskoppla arbetet från 

kärnverksamheten. Löskoppling är något som vi tolkar innebär att till exempel lägga arbetet 

på en person eller specifik enhet som inte står i direkt relation till kärnverksamheten. Om 

företag väljer att löskoppla arbetet med “Employer branding” upplever vi att det krävs en 

utarbetad samordning mellan de ansvariga för arbetet och företagets alla enheter för att arbetet 

ska kunna bli implementerat i hela organisationen. Vidare upplever vi att det externa arbetet 

med att försöka erhålla legitimitet till stor del bör bygga på det interna arbetet. Om det inte 

finns en inre legitimitet inom företag, upplever vi det svårt att erhålla yttre legitimitet. Att 

arbeta med “Employer branding” har idag blivit ett populärt fenomen och det skulle kunna 

uppfattas som om företag anammar begreppet lite för lättvindigt och utan att riktigt definiera 

vad det egentligen innehåller och innebär för organisationen. 

6.4 Implikationer för vidare forskning 

Samhälle och omgivning är under ständig förändring vad gäller normer och förväntningar på 

organisationer och verksamheter, därav måste även organisationer förändras och anpassa sig i 

takt med dessa (Abrahamsson & Andersen 2000:220). Vår studie om "Employer branding" 

och arbetet som det innebär, har avsikt att undersöka vad fenomenet “Employer branding” är 

och hur organisationer kan bedriva arbetet med det. Tieto, COWI och Klarna AB är de tre 

företag som studien utförs på och grundar sig på kvalitativa intervjuer med anställda på 

företagen angående deras uppfattningar och upplevelser av sitt företags arbete med att göra 

arbetsgivarvarumärket attraktivt. 

 

Något som anses relevant att poängtera är att det som presenteras grundar sig på en fallstudie 

som undersöker och intervjuar endast tre av arbetsmarknadens organisationer. Det resulterar i 

ett icke representativt urval i förhållande till en generalisering av hur arbetet med 

arbetsgivarvarumärket ser ut och i vilken grad det är implementerat. 
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Vidare studier inom “Employer branding” området skulle kunna bidra med ökad förståelse för 

hur arbetet med att göra arbetsgivarvarumärket attraktivt påverkar personalen på ett företag. 

Vad betyder arbetet för personalen och har arbetet egentligen förändrat någonting för de som 

är anställda? Vår studie har förhoppningsvis skapat en nyfikenhet och banat väg för framtida 

studier inom ämnet.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. När började ni arbeta aktivt med att göra ert arbetsgivarvarumärke attraktivt? 

 

2. Varför började ni aktivt arbeta med att göra ert varumärke attraktivt? 

 

3. Hur arbetar ni med ert arbetsgivarmärke? 

Internt? 

Externt? 

 

4. Finns det utarbetade strategier för Employer branding och hur ser de ut? 

Hur många/Vilka jobbar med dem? 

 

5. Hur ser du på ert arbetsgivarvarumärke idag? 
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Bilaga 2 

C-uppsats. Intervjuguide. Employer branding 

 

Uppsala universitet, Sociologiska institutionen 

Handledare: Michael Allvin 

Kontaktuppgifter: michael.allvin@soc.uu.se  

 

 

Vi är två studenter på Uppsala universitet som nu läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet och skriver en C-uppsats om Employer branding. Vi har genom 

Internet fått information om att ert företag arbetar aktivt och framgångsrikt med det området. 

Därför är vi tacksamma för att du tar dig tid till en intervju. 

Som deltagare i vår studie kommer du som intervjurespondent att vara anonym, uppgifter om 

dig som person kommer alltså inte att användas för studien. Det material som intervjun 

resulterar i kommer endast att användas för studien och författandet av C-uppsatsen. 

Syftet med vår studie är att se hur Employer branding implementeras i det dagliga arbetet i 

olika företag som uttalat arbetar med Employer branding. Nedan ser du de frågor som 

intervjun kommer att beröra. 

6. När började ni arbeta aktivt med att göra ert arbetsgivarvarumärke attraktivt? 

 

7. Varför började ni aktivt arbeta med att göra ert varumärke attraktivt? 

 

8. Hur arbetar ni med ert arbetsgivarmärke? 

Internt? 

Externt? 

 

9. Finns det utarbetade strategier för Employer branding och hur ser de ut? 

Hur många/Vilka jobbar med dem? 

 

10. Hur ser du på ert arbetsgivarvarumärke idag? 

 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår handledare eller till 

oss. Tack på förhand. 

Diana dianabernelind@hotmail.com 

Marie drugge.marie@gmail.com  
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