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Sammanfattning 
 

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka ifall Universum Globals undersökning 

“Sveriges bästa arbetsgivare”, hädanefter SBA, påverkar de rangordnade företagens employer 

branding arbete.  

 

I inledning och teori går vi igenom employer branding och sub-ämnen som förklarar hur 

rankingar och dess olika komponenter fungerar. 

 

I metoden förklarar vi hur vi gick tillväga för att få fram de fakta som behövs för att svara 

på vår forskningsfråga. Vi beskriver även det sätt vi tänkt utforma empiri, analys och 

slutsats.  

 

I empirin presenterar vi hur 8 olika intervjuobjekt vid olika företag har uppfattat 

rankinglistans påverkan och även ifall de har påverkats av de effekter och studier vi 

förklarat för dem. De företag vi presenterar innehar alla en plats på SBA. 

 

I analysen har vi jämfört våra empiriska resultat med de tidigare studier och effekter vi funnit 

som kan påverka företagen.  

 

Ur analysen fann vi slutsatsen att företagen själva inte tycker att SBA är en viktig del i deras 

arbete med employer branding. Dock har vi genom observation och egen analys kommit fram 

till att SBA ändå är viktigare för företagen än vad de själva tror.  

 

Nyckelord: Priser, Utmärkelser, Strukturella likheter, Universum Global, Sveriges Bästa 

Arbetsgivare, SBA, Employer branding. 
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1. Inledning 
 

Inledningen i uppsatsen syftar till att förklara vad studien handlar om, vad det är vi efterfrågar 

och syftet till studien. Studier gjorda tidigare inom liknande ämnen och även liknande studier 

kommer tas upp.  

 

1.1 Bakgrund 
 

”Employer branding är den process där man arbetar mot att bli den föredragna arbetsgivaren för 

individer ur den specifika målgrupp företaget behöver och vill rekrytera” 

(Universumglobal.com) 

 

Alla företag och organisationer strävar efter att hålla sig i framkant vad gäller employer 

branding. För att göra det krävs kompetent personal. Om en organisation lyckas anställa och 

behålla denna typen av anställda kan de skapa sig en fördel. (Boxall, 1996). Att ett företags 

märke och rykte är viktigt är något som är väl etablerat, dock har det nyligen blivit vedertaget i 

arbetsmarknaden också, specifikt i rekryteringsprocesserna. Employer branding är ett växande 

område som används för att attrahera kompetent personal. Det är grundat i human resource(HR) 

teori och fokuserar på att utveckla bilden av företaget för potentiella målgrupper (Backhaus and 

Tikoo, 2004). I stora och öppna marknader är märket och företagets rykte viktigt för att attrahera 

toppkandidater (Cappelli, 2001). En värdefull och immateriell resurs i en resursbaserad syn är 

just företagets rykte, vilket kan ge fördelar i jakten på konkurrensfördelar för organisationen 

(Barney, 1991, 2002; Dowling, 1994; Hall, 1992; Milgrom and Roberts, 1982; van Riel, 1997, 

alla i Walsh and Beatty, 2007).  

 

För att skapa och bibehålla ett rykte kan man använda sig av legitimitet, vilket Suchman(1995) 

betonar när han studerade legitimitetsskapande åtgärder. En legitimitetsskapande åtgärd kan 

vara att jaga en hög placering på en rankinglista (Wedlin et al. 2009), bli mer strukturellt lik 

andra företag (Deephouse, 1996) eller införskaffa ett sigill av en erkänd organisation 

(Universumglobal.com). 

 

Inom utbildningsbranschen finns det studier som påvisat att ranking kan leda till att 

organisationerna får mer lik struktur (Wedlin et al. 2009). Det sistnämnda beskriver processen 

om hur företag blir mer homogena bland annat på grund av omgivningen. Då rankinginstitut 
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bejakar vissa utvalda kriterier kan man anta att organisationer anpassar sig till dessa. Företag 

söker legitimitet genom anpassning, vilket betyder att de anammar strukturella attribut från 

andra företag för att ‘passa in i mängden’ och då ses som mer framgångsrika (Meyer & Rowan, 

1977). Eftersom rankingar kan ge mycket legitimitet kan det finnas stora likheter mellan 

rankingens kriterier och attribut hos de som placerar sig på listan (Deephouse, 1996). Vidare ger 

detta rankinginstituten en inflytelserik position vilket gör att de kan, oavsett om det är deras 

avsikt eller inte, påverka organisationerna som rangordnas (Sauder & Nelson Espeland. 2009). 

 

Sedan Nobelpriset började ges ut år 1901 har priser, många med till exempel tillhörande 

rankingar och nomineringar, ökat avsevärt och dagens samhälle har beskrivits som att befinna 

sig i ett så kallat “prize frenzy”(English, 2005). Vad English menar med den termen är att 

priser och rankingar är en stor del av vardagen för företag. Det finns alltså idag en rad 

rankingar som uppmärksammas av mediala organisationer. Unirank, Nyföretagarbarometern 

och Sveriges bästa arbetsgivare är några av de rankingar som är skapade av diverse 

affärstidningar och institut. Vi anser att det är åtråvärt att placera sig på listor som dessa då det 

potentiellt ger prestige, lockar duktig personal och kan leda till mer investeringar och resurser 

till organisationen. Vi har valt att studera organisationer som placerat sig på topp-45 av 

“Sveriges bästa arbetsgivare 2013”, hädanefter SBA, som ges ut av Universum Global. 

Universums kriterier för att en arbetsplats skall vara bra är god intern identitet, nöjdhet samt 

hög lojalitet som utvärderas av respektive företags egna anställda (Universumglobal.com). 

Dock finns det, som i alla forskningsområden, de som ställer sig positivt eller negativt till 

effekterna av rankingar, och samma till priser. Ett konkret exempel är det japanska priset för 

”Total quality management”, hädanefter TQM, nämligen Demingpriset. R. Ray Gehani (1996) 

påstår att ett väl utformat ramverk för ett pris är något som endast är positivt för företaget. 

Detta därför att det ger en klar bild av vad företag bör göra för att hålla sig i framkant på 

marknaden. Motsvarande studie på de negativa aspekterna av att vinna ett pris är gjord av 

Iaquinto (1999) där han kritiserar Demingpriset och fann en negativ korrelation mellan 

prisvinst och förbättring av firman hos 70% av de undersökta företagen. Hofstede (1983) 

används för att förklara eventuella skillnader mellan japanska och svenska företag i deras 

tävlingsinstinkt. 

Vi måste dock ha med oss att det finns skillnader på att vinna ett pris och att hamna på en 

ranking, dock använder vi de aspekter Iaquinto (1999) fann, nämligen ”The Danger of 

Simplicity” och”The Winner’s Curse”. Det förstnämnda är kort förklarat att man lägger för 
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mycket fokus på att jaga priset, eller i vårt fall en plats på en ranking. Det sistnämnda är att 

vinsten i sig inte skapar fördelar, utan i de flesta fall istället är negativ för företaget. Vi finner 

det alltså möjligt att undersöka ifall dessa två aspekter påverkar de företagen som hamnat på 

topp-45 av SBA. Det begränsas inte till den som blev högst rankad. 

 

1.2 Bakgrund: Sveriges Bästa Arbetsgivare 2013 
 

Årets arbetsgivare ges varje år ut av Universum Global. De gör denna ranking för hela världen 

och är ett prestigefyllt företag som är framstående inom fältet. Det bevisas av de institut som 

väljer att presentera listan i sina tidningar, bland annat Veckans affärer, Svenska Dagbladet, 

Dagens Industri, Dagens Nyheter med flera. Den rankinglista som här ligger i fokus är 

“Sveriges bästa arbetsgivare 2013”. Universum Global skapar rankingen genom enkäter de 

ger ut till anställda på de företag som betalar för att vara med i undersökningen. Det är 

relevant då de som troligtvis vet bäst hur ett företag ser ut internt är just de anställda. 

Företagen måste dock själva bestämma ifall de vill vara med eller inte då deltagandet kostar 

pengar. (Universumglobal.com) De anställda får bedöma sin arbetsgivare utifrån tre faktorer: 

 

1. Intern identitet; hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad 

gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, medarbetare & kultur 

samt lön och möjligheterna att avancera inom företaget. 

2. Nöjdhet; hur nöjda medarbetarna är med företaget i sin helhet. 

3. Lojalitet; hur villiga de anställda är att stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare. 

 

 

17 710 personer besvarade 2013 års undersökning. Den genomfördes mellan juni och 

september i samarbete med de olika arbetsgivarna. Rankingen används, enligt Universum 

Global, som en viktig måttstock för hur företagens anställda ser på dem. Det i sin tur leder till 

en konkurrenskraft de vill behålla in i framtiden, beroende på var företaget hamnar på listan 

(Universum Global, 2014). Företagen kan även själva välja att köpa extra information från 

Universum Global ifall de vill gräva djupare i anledningarna till en bra eller dålig placering. 

 

Ovannämnda faktorer som beskriver hur employer branding fungerar och hur viktigt det är att 

ha ett gott rykte, tillsammas med fokus på det externa utseendet ger oss möjligheten att 
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undersöka ett flertal företag ur samma vinkel. För att finna eventuella negativa aspekter 

använder vi huvudsakligen Iaquinto som benchmark för att se ifall vi finner liknande effekter i 

Sverige. Eftersom vi bor i Sverige väljer vi att undersöka företag ur rankinglistan ”Sveriges 

bästa arbetsgivare 2013” utfärdad av Universum Global. Det är även därför att det är den 

rankinglista som publiceras i flest affärstidningar och att vi finner den intressant på grund av 

bakgrunden ovan.  

 

1.3 Problemformulering 
 

I 1.1 tog vi upp de faktorer som gör att SBA är intressant att studera. De beskriver vi som 

följande:  

1. Employer branding är idag en stor del av företags arbete med att attrahera toppkandidater.  

2. En stor del av detta arbete är att skapa ett gott rykte om företagets märke.  

3. För att skapa ett gott rykte använder man sig ofta av legitimitetsskapande åtgärder. 

4. En legitimitetsskapande åtgärd kan vara att bli strukturellt lik andra företag med samma mål. 

5. En rankinglista har tendenser att göra företag mer lika varandra och ger företagen ännu mer 

ryktesspridning då listorna kommuniceras ut och ger gratis marknadsföring via tidningar och 

hemsidor. Eftersom vi motiverat SBA som den lista vi vill studera ställer vi oss följande fråga: 

 

Påverkar rankingen ”Sveriges bästa arbetsgivare 2013” ett företags arbete med employer 

branding? I så fall, hur? 

 

1.4 Syfte 

Med bas i teorier och studier om priser, rankingar och strukturella likheter ämnar vi undersöka 

hur företagens arbete med employer branding påverkas av rankingen “Sveriges bästa 

arbetsgivare”. Vi gör även ett försök att finna liknande effekter i Sverige som forskare funnit i 

Japan. 

 

1.5 Avgränsning 
 

På grund av den myriad priser och utmärkelser företag kan få idag har vi valt att endast rikta in 

oss  på Universums utmärkelse “Sveriges bästa arbetsgivare” (Universum, 2014). Detta 

eftersom rankingen ofta blir citerad av affärstidningar, alltså att det är ett pris som 
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uppmärksammas mycket i media. Vi har valt att endast använda listan från 2013 eftersom vi 

vill undersöka de effekter en placering på rankingen har och inte själva rankingens utformning. 

Vi begränsar oss till att endast använda företag i rankingens topp 45, då det är dessa som 

presenteras i media och på Universumglobal.com. Dessutom är det viktigt att avgränsa sig till 

att försöka kontakta den avdelning, specifikt den anställde, som har hand om arbetet kring 

SBA. Detta eftersom det är de som kommer ha mest information kring ämnet. Vi har även valt 

att använda motstridande studier om hur ett pris har påverkat företag i Japan. Anledningen till 

att vi använder just dem är att vi funnit dessa vara mest jämförbara med vår studie. Dock 

måste vi minnas att det finns en skillnad mellan att vinna ett pris och att hamna på en ranking. 

Men eftersom skillnaden inte är klarlagd eller undersökt i denna uppsats finner vi alla våra 

empiriska resultat om att hamna på en ranking som likvärdigt med att vinna ett pris. 

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

I teoridelen kommer vi gå igenom den linje studien kommer följa. Eftersom vi undersöker hur 

en ranking påverkar employer branding, och inte employer branding som ett område, 

presenterar vi här studier om delar av employer branding. Till skillnad från inledningen, där vi 

försökte förklara en avsmalnande yta, från huvudämnet employer branding ner till hur 

rankingar kan påverka det kommer vi här istället gå nerifrån och uppåt. Därför börjar avsnittet 

med  Wedlin et al. (2009) och Sauder & Nelson Espeland (2009) som förklarar hur rankingar 

kan påverka organisationer, specifikt i universitetsbranschen. Dessutom motiveras rankingar 

som en legitimitetsskapande åtgärd som kan leda till strukturella likheter. Meyer & 

Rowan(1977) och Deephouse (1996) studerade vad strukturella likheter betyder och hur de 

kopplas mot Suchmans (1996) legitimitetskapande åtgärder. Det i sin tur ger en inblick varför 

rankingar kan orsaka båda dessa åtgärder och effekter för företags arbete med employer 

branding. 

Till sist presenteras de studier som ligger till grund för jämförelsen av hur priser kan påverka 

ett företag, både negativt och positivt. Dock måste vi återigen skilja på rankingar och priser. 

Som nämnt tidigare i uppsatsen använder vi tidigare studier om priser då det var det vi fann 

som var mest jämförbart med vår studie. 
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2.1 Ranking 
 

Ranking påverkar organisationer på flera sätt, genom övervakning samt normalisering av 

standarden som utgås från. Om organisationen som blir rangordnad inte utgår från eller 

anammar rankingens riktlinjer kan följden bli negativ i form av en lägre rangordning och med 

det så förändras uppfattningen av organisationen. Detta gör att ranking både har en lockande 

effekt samt en tvingande effekt, speciellt när organisationer inte kan välja att avstå från en 

ranking. Detta ger de företag och institut som publicerar olika rankinglistor ett visst inflytande. 

Till exempel fruktar rektorer att deras universitets studenter blir homogena på grund av 

specifika ansökningskrav, där endast höga betyg räknas. Det leder till att skolor tävlar med 

varandra om studenter med höga testresultat. Att misslyckas med det kan leda till lägre 

genomsnittsbetyg för skolan då ett sämre genomsnittligt studiebetyg i sin tur ger skolan ett 

sämre rykte. (Sauder & Nelson Espeland, 2009) 

Wedlin et al (2009) beskriver universitetsbranschens rankingar och hur de har bidragit till 

omfördelning av resurser, organisatoriska förändringar och omstrukturering i 

universitetsbranschen. För några decennier sedan var universitetsrankingar inte något som 

fanns i Sverige och sedan det tillkommit har dessa fått en central roll för ledning samt för 

professorer på universitet. Den första publicerade rankinglistan i Sverige fick kritik för att 

försöka mäta något som inte går att mäta, vilket är ett vanligt argument mot rankingar. Men i 

och med globaliseringen har rankingar kommit för att stanna. Forskningen på dessa rankingar 

är dock fortfarande begränsad. (ibid) 

 

“Publiceringen av Shanghairankingen startade en intensiv diskussion. Plötsligt var universitet 

runt hela världen intresserade av rankingar, hur de var strukturerade och hur man presterar bra 

i dem.” (ibid) 

 

Citatet ovan beskriver starten för rankingar inom universitetsvärlden vilket gav konsekvenser 

för den branschen. Mätningen och utvärderingen av universitet påverkade hur de utvärderar 

och bedömer sina egna samt andra universitets prestationer. Det finns även en aspekt på 

strukturell likhet eftersom skolor imiterar andra som ser ut att vara mer framgångsrika. 

Exempel på detta är att vissa skolor har anställt rankingexperter för att nå en högre ranking. 

(ibid) 
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Anledningen till att vi använder studier om universitet är för att det till stor del fungerar på 

samma sätt som företagsrankingar. Den enda skillnaden är att det är annorlunda aspekter som 

rangordnas. Därför anser vi att det kan appliceras på vår studie. Dessutom, som nämnt i detta 

kapitel är forskning om ranking begränsat, vilket har gjort att vi var tvungna att använda 

forskning om universitetsrankingar snarare än företagsrankingar. 

 

2.2 Strukturella likheter och legitimitet 
 

Företag tenderar att bli strukturellt lika sin omgivning och dess institutionella regler. Detta 

benämns även som isomorfism och betyder att olika miljöbetingade faktorer så som lagar, 

normer och andra fenomen i omgivningen inkorporeras genom att t.ex. skapa nya policies, nya 

typer av yrken och program i företaget. Denna resursfördelning är inte alltid positiv för 

företaget och dess vinst utan inkorporeras för att skapa legitimitet samt andra upplevda 

egenskaper. Legitimiteten kommer från att det upplevs som säkert att vara lika andra 

organisationer. Strukturella likheter betyder att organisationer blir mer lika till formen i till 

exempel uppbyggnad, arbetsroller samt andra nödvändiga arbetsuppgifter. Detta kan bland 

annat vara i form av att de flesta stora företag idag förväntas ha en pressekreterare samt hr- 

ansvarig, yrken som troligtvis inte fanns för ett sekel sedan. Ett annat exempel är att 

jämställdhet anses vara viktigt i dagens samhälle och en del företag har lagt ner resurser på 

åtgärder för att främja samt inkorporera detta även om de inte haft några problem med detta 

tidigare. Vidare beskrivs 3 effekter, se nedan, av vad en ökad strukturell likhet kan få på 

företag i liknande branscher, och i vårt fall, liknande utvärderingar. (Meyer & Rowan, 1977) 

 

1. De inkorporerar element, vilka externt sett är legitima, snarare än effektiva. 

2. De använder externa eller ceremoniella bedömningskriterier för att definiera värdet av sina 

strukturella element, som till exempel hur nöjda medarbetarna är. 

3. Beroendet av externt bestämda institutioner minskar turbulens och bibehåller stabilitet. Ett 

resultat av detta, menar författarna, är att strukturell likhet främjar framgången och 

överlevnaden hos organisationer. 

 

Strukturella likheter används i ovanstående exempel som en negativ term, men den är i sig 

varken positiv eller negativ då den kan vara välgörande ifall legitimitetsskapande principer 

inkorporeras på ett positivt sätt. (ibid) Deephouse (1996) styrker detta påstående i sin artikel 
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”Does Isomorphism Legitimate?” där han genom användandet av matematiska formler finner ett 

positivt samband mellan isomorfism och flera olika typer av legitimitet. Han menar att 

organisationer som ligger i linje med andra organisationer uppfattas av myndigheter och 

allmänheten som mer legitima än de som avviker från normen(ibid). Deephouse (1996) nämner 

Suchman (1995) som en viktig forskare inom legitimitet. Deephouse (ibid) menar att legitimitet är 

det som mycket av den institutionella teorin är baserad på. Därför använder vi nästa avsnitt för att 

förklara legitimitet ytterligare. 

 

2.2.1 Legitimitetsskapande åtgärder 
 

För att undersöka vad företagen faktiskt gör åt problem eller vad de bygger på för möjligheter 

att skapa legitimitet måste man kvantifiera några av de åtgärder de tar till. Suchman (1995) 

beskriver legitimitet som följer: 

 

“...en generaliserad uppfattning eller antagande är att de åtgärder en enhet tar är åtråvärda, 

ordentliga eller lämpliga inom ett socialt uppbyggt system av normer, värden, tro, övertygelser 

och definitioner.” 

 

Suchman (ibid) förklarar vidare att ett proaktivt tillvägagångssätt behövs då man vill vinna 

förtroendet och stödet hos intressenterna som kan påverka ens företag. Det ter sig då naturligt 

att man, ifall man inte uppnådde den legitimitet man sökte, vill återfå legitimitet efter ett 

negativt inträffande. Suchman (ibid) menar att reaktiva åtgärder påminner om att bli legitim 

från början. Skillnaden är att reaktiva åtgärder krävs för att reparera sin legitimitet efter en 

oförutsedd negativ händelse.  

 

Även fast Suchman (ibid) inriktar sig på legitimitet och vi på rankingar finns det starka 

kopplingar mellan hur processerna ser ut. Dessutom antar vi att en prestigefull vinst skapar 

legitimitet för företaget. 
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3. Tidigare studier om priser 
 

3.1 Motivering 

Priser och rankingar är ett relativt nytt ämne inom forskning, specifikt eftersom dess 

arbetskategori, employer branding, också det är relativt nytt. Vi har valt att vända oss till 

Anthony L. Iaquinto som i sin artikel ”Win a quality award and lose your competitive 

advantage” utreder huruvida det kan vara dåligt att vinna det japanska Demingpriset men även 

hur man kan klara sig och bara få det positiva ur det. För att lägga grund till Iaquinto går vi 

igenom en motsägande, och grundläggande, studie av R. Ray Gehani som heter ” Quality 

Value-Chain: A Meta-Synthesis of Frontiers of Quality Movement”. Gehani påstår alltså att 

det bara finns positiva sidor med att vinna Demingpriset. Anledningen till att vi tar med både 

Iaquinto (1999) och Gehani (1993) är för att finna båda positiva och negativa sidor med att 

vinna ett pris.  

Priser och rankingar är två olika saker. Den största skillnaden är att ett pris bara har en 

vinnare, medan en ranking har flera deltagare som får sitt märke publicerat. Dock finner vi att 

dessa studier är de som har undersökt de mest intressanta effekterna för oss att jämföra vår 

studie med. 

 

3.2 Quality Value Chain: A Meta-Synthesis of Frontiers of Quality 

Movement 

R. Ray Gehani (1993) beskriver i sin artikel hur Deming gjorde Japan och i princip hela dess 

industri fokuserad på och förbättrad inom TQM/TQC. Total quality management är ett sätt att 

leda där företaget ständigt arbetar för att överträffa kundens behov, krav och förväntningar för 

så liten kostnad som möjligt. Total quality control i sin tur är att kontrollera slutprodukten i ett 

TQM system för att avgöra om den är godkänd eller inte. R. Ray Gehani (1993) påstår genom 

detta att Deming skapade ett ramverk för företagen som i alla former skulle vara positiv, att 

den ökade alla positiva egenskaper inom ett företag genom statistisk kontroll. Detta för att ge 

en så klar bild som möjligt av hur och varför företag bör göra som han själv sa.  
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3.3 Andra studier som påvisar positiva resultat 

R. Ray Gehani är inte den enda som studerade de positiva aspekterna av priser. Chen (1989) 

fann i sin egen studie, som föregår både Gehani och Iaquinto, att företag som vann 

Demingpriset bara blir bättre. Han fann att företagen ökade sin årliga försäljning med 14 

procent, medan genomsnittet av Japans industri hade en ökning på 12 procent. Det blir alltså 

en ökning av prismarginalen på tre procent, istället för en procent. Houston (1990) beskriver 

en vinst som ett viktigt verktyg inom PR och marknadsföring.  

3.4 Negativa aspekter av att vinna ett pris 

3.4.1 Win a quality award and lose your competitive advantage 

I och med att analysen i denna uppsats kommer handla om de bästa arbetsgivarna bör man 

kunna anta att en placering på rankingen är positiv. Dock finns det även nackdelar, specifikt 

organisatoriska problem som uppstår av att vinna eller att jaga rankingen. Iaquinto (1999) 

behandlar detta ämne med stor noggrannhet i sin artikel “Win a quality award and lose your 

competitive advantage”. Han gjorde en observationsstudie om Japanska företag som tävlar om 

det tidigare beskrivna Demingpriset. Metoden i artikeln var bland annat att föra intervjuer och 

att analysera årsredovisningar. Den parallell man kan dra är att vinsten, eller jakten efter 

vinsten, inte alltid gör företaget bättre. Tre saker tas upp, “The Danger of Simplicity”, “The 

winner’s curse” och “Winners that were winners”. Ur de tre är det endast den sistnämnda som 

tar upp positiva effekter. 

3.4.2 The Danger of Simplicity 

Iaquinto (1999) förklarar här varför jakten efter en vinst kan resultera i negativa effekter för 

företaget. Han menar att hotet mot framgångsrika organisationer inte alltid orsakas av ett 

misslyckande i att behålla sina kärnvärden. Istället beror det ofta på att de blir för fokuserade 

på en specifik kompetens och då glömmer att hålla sina andra i fokus. Miller (1993) beskriver 

detta som “De flesta enastående organisationer förfaller för att de har utvecklad en för vass 

egg. De förstärker och förlänger en specifik styrka eller funktion och försummar de andra.” I 

liknande mening har kritiker klagat på att jakten efter vinsten kan ta upp ledande 

befattningshavares tid till den grad att de glömmer av marknaden och andra aktiviteter de 

egentligen skulle behöva lägga ner mer tid på. Till exempel sa chefer från Fuji-Xerox att de 

under jakten på vinsten år 1980 blev intensivt involverade i processen av att vinna priset. Detta 

resulterade i en övervägande del tid spenderad på processer som skulle öka chansen för vinst, 
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vilket lämnade lite tid för annat viktigt arbete. (Iaquinto, 1999) 

 

3.4.3 The Winner’s Curse 

Till att börja med är det viktigt att förklara ett av resultaten Iaquinto (1999b) fick i sin 

undersökning, nämligen att han fann ett negativt förhållande mellan att vinna Demingpriset 

och förbättringar av firmans prestanda hos 70% av vinnarna. The Winner’s Curse är alltså ett 

samlingsnamn för de negativa effekter en vinst kan ha. Till exempel blev en stor del av 

företagens anställda utbrända och alkoholiserade på grund av den press företaget utsatt dem 

för. Det resulterar i negativa effekter för företaget då deras kompetenta personal plötsligt blir 

oanvändbar (ibid). Dessutom kan de monetära kostnaderna överstiga potentiella inkomster och 

omsättning som vinsten hade skapat. Kostnaderna slutar dessutom inte så fort priset är vunnet. 

Företag som har vunnit kvalitetspriset har dessutom som krav att dela med sig av vad de lärt 

sig under “resans gång”. Till exempel var cheferna för Motorola ute och gav 352 föredrag på 

events och hos andra företag, så långt bort som Moskva. Detta kostade pengar och tog 

chefernas tid i anspråk. Vidare har det en tendens att resultera i att företaget helt förlorar 

intresset av kvalitetspriser och att de således sjönk i anseende efteråt, vilket också blir en 

negativ effekt på företaget (ibid). En stor skillnad man dock måste nämna vid jämförelsen 

mellan Demingpriset och SBA är att det tar i genomsnitt tre år av formell tävlan för att vinna 

Demingpriset. SBA tar å andra sidan inte lång tid alls, det är bara för de anställda att svara på 

en enkät. 

Det finns flera grader av The Winner’s Curse. Iaquinto (ibid) säger att vinnarens förbannelse 

aldrig försvinner helt, utan bara kan minska i intensitet. Detta förklarar han som följer: “I en 

studie fann Hanson & Lott (1991) att genom att minska osäkerheten över ett föremåls värde 

minskar man även det pris vinnarna betalar. Därför verkar minskningen av osäkerhet ha en 

modererande effekt på intensiteten av vinnarens förbannelse.” Iaquinto (ibid) var dock inte 

klar där. Det finns nämligen aspekter som påvisar att erfarenheten av TQM och TQC påverkar 

hur mycket fokus som behöver läggas på jakten efter priset. Är det däremot ett mindre, nyare 

företag kan de få problem med det ovannämnda “The Danger of Simplicity.” 

3.4.4 Winners that were winners 

Iaquinto (1999b) fann dock en förklaring till varför vissa klarar sig bättre än andra genom 

dessa prisjakter. Han fann att de företag som har mer erfarenhet inom total quality 

management/total quality control, hädanefter TQM och TQC, har en mindre risk att hamna i 
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den nämnda “Winner’s Curse”. Han definierar de företag som har mer erfarenhet som större 

och äldre.  

3.4.4 Kulturella skillnader 

Slutligen, för att förklara eventuella skillnader mellan forskningsresultaten i Japan och Sverige 

använder vi Geert Hofstede (1983) som i sin artikel ”National Cultures revisited” beskriver 

olika grader av maskulinitet och feminitet i länders populationer. Han karaktäriserar dem som 

följer: En maskulin kultur värdesätter prestation, styrka, materiell framgång och tävlingsanda. 

En feminin kultur värdesätter vård, jämnställdhet, hur stöttande man är och medkänsla för dem 

som har det sämre. Hofstede (ibid) rangordnade länder som hade mer eller mindre inflytande 

av de karaktärsdrag som beskrevs ovan. På en skala från 0 till 100, där 100 är maskulint, på 

hans ”maskulinitetsindex” placerade han Japan på 95 och Sverige på 42. Därför kan man 

förvänta sig att företag i Sverige inte är lika tävlingsinriktade som de i Japan. 

4. Metod 
Metoddelen kommer gå igenom hur vi gjort denna studie. Inkluderat i detta diskuterar vi vårt 

tillvägagångssätt för att samla empirin, hur vi lagt upp intervjuerna, vilka våra intervjuobjekt har 

varit och hur vi har analyserat intervjuerna. I kapitlet om intervjuanalys genom legitimitet har vi 

ställt upp de saker vi har velat ta reda på genom att ställa frågor och jämföra med tidigare studier 

och forskning. Till sist har vi motiverat vårt val av företag, hur vi gjort intervjuerna och till slut 

har vi presenterat vad som är möjligt att missa genom vår metod. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att studera 8 svenska företag i vår kvalitativa studie. Varför vi har valt en kvalitativ 

studie är för att, som Repstad (2007) säger, vi har undersökt “det som finns” snarare än “hur 

ofta det finns”. Vill man undersöka det senare hade en kvantitativ, t.ex. en enkätundersökning 

varit bättre. De intervjuer vi genomförde var ungefär 30 minuter långa, alla per telefon. 

Anledningen var att de företag vi har undersökt har sina HR, employer branding och 

marknadsavdelningar utanför Uppsala. Flertalet av företagen i vårt urval är bland de större i 

Sverige vilket gör tillgången till kontaktinformation till viss del komplicerad. Mail gick därför 

till deras vanliga kundserviceavdelningar innan vi fick fram e-mails eller telefonnummer till det 

specifika intervjuobjektet. I vissa fall har vi dock fått tag i telefonnummer från respektive 

företags hemsidor vilket har underlättat kontakten mellan oss och respondenten. Därefter har vi 

skickat mail med en presentation av oss som studenter, vad vi vill undersöka, varför vi vill 

kontakta dem och vad vi vill ha utav dem. Vid positivt svar delgav vi respondenterna med 
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intervjuunderlaget (bilaga 1). Vi har även gjort observationer kring svaren, mailutskick och 

hemsidor för att se hur de har blivit påverkade av rankingen utöver svaren vi fått. 

4.2 Att göra intervjuerna 

Kvale och Brinkmann (2009) säger att intervjufrågor utformas efter syfte och forskningsfråga, 

varför det är viktigt att de är välformulerade. Dock finns det även en aspekt av att 

intervjufrågor ofta kan bli akademiska och till viss del abstrakta, vilket gör det fördelaktigt att 

ställa dem i mer vardagliga termer. Vid utformningen av vårt intervjuunderlag fanns detta med 

i beräkningen. Resultatet av detta blev att våra intervjufrågor var starkt anknutna till den teori 

vi använder, men även lättförstådda vilket underlättar det hela för intervjuobjekten. Dessutom 

resulterade det i att de svar vi fick även de är anknutna till teorin för att de så lätt som möjligt 

kan kvantifieras och kodas för att uppfylla syftet. 

 

Vidare måste utformningen av intervjun förklaras. Vi valde mellan strukturerade och semi- 

strukturerade och kom med hjälp av Repstad (2007) fram till att vi vill använda de senare. 

Detta eftersom det ger intervjuerna en sorts anpassningsbarhet och öppnar upp möjligheten för 

följdfrågor. Följdfrågor i sin tur var improviserade av oss, alltså vi som gjorde intervjuerna, och 

har på så vis fångat in viss information som en helt strukturerad intervju inte skulle kunna. 

Vidare är det viktigt att vara flexibel med intervjuunderlaget då det kan bli nödvändigt att 

anpassa den efter vilken respondent man har (Repstad, 2007). Detta var applicerbart på våra 

intervjuer då vi blev skickade till olika avdelningar på företagen, beroende på vilket företag det 

var. I vissa fall var respondenten chef för HR avdelningen men i andra företag har vi pratat med 

bland annat employer brand managers och marknadschefer. Dock undersökte vi samma sak hos 

alla företag, vilket gav oss möjligheten att använda de olika respondenternas svar till en 

gemensam slutsats. Det var också anledningen till att vi valde bort helt ostrukturerade 

intervjuer, då de kan bli alldeles för lössläppta för att kunna kvantifiera resultatet. I och med att 

vår metod är kvalitativ var den lätt att utforma så att vi fick med alla delar av teorin. Vidare, 

eftersom intervjuerna var semi-strukturerade förväntade vi oss djupgående svar, då 

intervjuobjekten fick tid till att formulera huvudsakliga svar på våra frågor. Efter det utökades 

de genom följdfrågor då en undersökning av vår natur inte borde sammanfattas, utan snarare 

förlängas för att få fram så mycket information som möjligt. 

 

Då vi ville besvara vår forskningsfråga så korrekt som möjligt var intervjuerna utformade för 

att uppfylla vårt syfte. Genom att ställa frågor kring företaget, specifikt den avdelning som 
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handhar arbetet om SBA, ville vi framhäva de effekter rankingen haft på dem och även vad de 

gjort för att förbättra sig. I vissa fall förväntade vi oss även negativa effekter, och då alltså vad 

de gjort för att åtgärda dem. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) berättar om fördelarna med att nyttja telefonintervjuer då vi inte 

har möjlighet att träffa respondenterna ansikte mot ansikte. Dock finns det även nackdelar, 

t.ex. att det krävs bättre kommunikation mellan respondenten och oss som gör intervjun då allt 

kroppsspråk försvinner. De vi intervjuade hade inga som helst problem med detta och vi 

känner att kommunikationen helt klart var till båda parternas nöje. 

 

4.3 Intervjuobjekt  

 
Våra intervjuobjekt bör med fördel arbeta inom de divisioner av företaget som har med priset 

att göra, dvs. t.ex. HR och employer branding. Detta eftersom “Sveriges bästa arbetsgivare” 

rangordnas genom att de anställda själva svarar på undersökningen. Det är viktigt att nämna att 

företag alltid, i varierande grad, ser olika ut organisatoriskt. Därför kunde vi inte garantera att 

respondenterna arbetar på likadana avdelningar i de olika företagen. Vi försökte dock få 

intervjua den som har hand om arbetet för employer branding på varje företag, om det inte var 

möjligt står dennes närmst underordnade näst på listan. Detta för att få fram en så lik 

ståndpunkt ur varje företag som möjligt 

 

4.4 Intervjuanalys 

I våra intervjuer sökte vi kopplingar mellan de olika företagen. T.ex. letade vi efter tendenser 

till förändring som var betingade av rankinglistan och företagens respektive positioner. 

Därigenom fann vi en naturlig ordning i hur man bäst bör koda materialet för att få det så 

överskådligt som möjligt. Vid analysen har vi valt att hålla respondenterna och deras 

respektive företag anonyma. Detta eftersom vissa av dem önskade det och då tänkte vi det är 

bättre att hålla alla anonyma så det inte finns något sätt att ta reda på vilka de är. Vi 

informerade även respondenterna att de kommer vara anonyma och filnamnen på de inspelade 

intervjuernas ljudfiler är alltså kodade från företag A till H. Anledningen till detta är att vi 

ville identifiera negativa aspekter av rankingens effekter på företaget och det kan vara svårt  

för en person att beskriva vad som är dåligt med det egna företaget utan anonymitet. Speciellt 

eftersom ett eller fler av företagen är statliga. Vi använde citat men även egna ord, specifikt 
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för att ha stöd för vår empiri i största möjliga mån. I struktureringen av analys och empiri 

hade vi alltid forskningsfråga och syfte i åtanke för att se till att vi har en tydlig röd tråd 

genom hela arbetet. 
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4.4.1 Intervjuanalys genom legitimitet 

I linje med vad Suchman (1995) beskriver om att skapa och återskapa legitimitet har vi satt 

upp ett antal åtgärder, både pro- och reaktiva till vad ett företag gör för att placera sig väl på 

SBA. De åtgärder vi följde upp är: 

 

Proaktiva åtgärder 

- Vad har företaget gjort för att förbättra sitt arbete med employer branding? Är det betingat av 

SBA? 

- Vilka av dessa externa åtgärder var betingade av rankingen och vilka var inte det? 

- Vilka av dessa interna åtgärder var betingade av rankingen och vilka var inte det? 

- Har de upptäckt och åtgärdat några problem/effekter med andra teoretiska grundlinjer som 

vår teori har tagit upp? Alltså t.ex. “The Danger of Simplicity”, “The Winner’s Curse” och 

“Strukturella likheter”. 

 

Reaktiva åtgärder 

- Har placeringen i rankingen betingat en förändring i företaget de inte upplevde som ett krav 

före rankingens undersökning? 

- Har rankinglistans position varit som förväntad, sämre eller bättre? Hur har då företaget 

reagerat på detta? 

- Har de först efter rankingen ges ut uppmärksammat problem/möjligheter med de nämnda 

effekterna “The Danger of Simplicity”, “The winner’s curse” och “Strukturella likheter”? 

- Har några delar av företaget blivit differentierade från resten på grund av mycket bra/dåliga 

effekter de haft på positionen företaget blev tilldelat? 

4.5 Val av företag 

I och med att vi ville hålla vår undersökning anonym kan vi inte nämna vilka företag vi valt. 

Det vi kan säga är att då rankingen har 45 platser valde vi företag i olika skikt av listan. Dock 

kan vi säga att samtliga är stora företag, de finns med på topp 45 av SBA och branscherna är 

helt spridda. Företagen i urvalet är spelutvecklare, ingenjörer, revisorer, fastighetsmäklare, 

banker och ett som arbetar med infrastruktur. Vi försökte hålla ett spridningsmått så att 

företagen kom från olika skikt av rankingen. Anledningen är att vi trodde att vi då kunde se 

större skillnader på reaktionerna på rankingen. Anonymiteten för företagen kan ge en mindre 
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specifik bild till vad som är skillnaderna i vilka branscher, dock finns det inte fler än en av 

samma bransch för vissa företag vilket gör det fel att presentera dem för noggrant. Dessutom 

behöver inte läsaren veta exakt vilken bransch respektive företag befinner sig i. Detta eftersom 

vi ämnar visa vilka effekter en ranking, med samma kriterier för alla deltagande, har på dem. 

4.6 Inspelning av intervjuer 

För att vi över huvud taget skulle kunna spela in våra telefonintervjuer var vi tvungna att ladda 

ner en applikation till telefonen vi kommer att använda i intervjuerna. Programmet vi använde 

heter helt enkelt “Automatic Call Recorder” och det fanns att hämta på Google Play, Androids 

applikationsaffär. För att försäkra oss om att det fungerade genomförde vi tester hemma med 

varandras telefoner och det gick utmärkt. Ljudinspelning användes till största del för att ha 

bevis på vår empiri. Dalen (2007) rekommenderar det eftersom det är viktigt att få med 

respondentens egna ord. Det är även viktigt då vi inkluderade citat från intervjuobjekten i vår 

empiri. 

4.7 Metodkritik 

Det finns alltid aspekter som är sämre, i alla fall så länge man använder en specifik metod. 

Våra kvalitativa intervjuer anser vi gav oss de djupa svar vi behövde för att få fram ett tydligt 

svar på vår frågeställning. Vanliga negativa tankar om kvalitativa intervjuer är dock t.ex. att 

urvalet blir för litet. Vi skulle ha svårt att statistiskt säkerställa våra resultat, vilket man skulle 

kunna göra ifall man hade mer tid och/eller en enkätbaserad undersökning med stort stickprov. 

Vidare finns en intervjuareffekt där respondenten försöker blidka intervjuaren genom att ge 

denna de svar den söker efter samt ger en förskönad bild av det diskuterade ämnet. Det kan 

även finnas en negativ effekt av att ha Sveriges bästa arbetsgivare som underlag eftersom 

företagen blir rangordnade av deras egna anställda. Eftersom den mänskliga faktorn är 

inblandad och att de anställda kanske gärna ser sin arbetsgivare som “Sveriges bästa” finns det 

ingen garanti på att listan ses som helt legitim. Dock hoppades vi att den mänskliga faktorn 

hölls till ett minimum då vi lovar anonymitet till respondenterna och deras företag så de kan 

tala fritt om alla aspekter. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi gå igenom vilka svar vi fått av våra respondenter. De kommer alltså 

presenteras ordagrant i så stor utsträckning som möjligt, dock i specifika ordalag då de måste 

kunna stämmas av med teori och tidigare studier. I analysen kommer tabeller uppvisas för att få 

en så bra översikt som möjligt.  

Företag A 
Vid förfrågningarna såg representanten för företag A inga problem liknande de tidigare studier 

vi förklarat för dem. De hade inga problem med att jaga en ranking, då de anser att employer 

branding är ett viktigt område som måste uppmärksammas. När de väl fått sin placering år 2013 

ändrade de sina mailsignaturer på grund av att de hade sjunkit i listan och valde då att inte 

publicera sin placering. I övrigt har de inte sett några negativa effekter av att hamna på listan. 

De tycker dock att det är positivt att se till dem som placerat sig högre på listan, specifikt de som 

ingår i samma bransch. De hämtar alltså inspiration från dem.  

 

Företag A har gjort en del förändringar i sitt employer branding arbete, dock säger de själva att 

de inte är betingade av SBA. De ökar hela tiden resurserna för detta arbete på grund av hur 

viktigt det är att synas på marknaden och attrahera talanger. De har skapat en intern grupp som 

kallas Ambassadörsgruppen som då knyter ihop employer branding arbetet med resten av 

företaget. Alltså att de kan nyttja alla delar av organisation när de åker ut på mässor och annat 

för att främja företaget.  

Företag B 
Företag B var de enda som såg någonting negativt i att jaga rankingen då deras egen 

medarbetarundersökning krockade med Universumglobals undersökning. De fann det dock 

positivt att hamna på listan, då de kunde använda ”sigillet” i alla former av kommunikation, för 

att främja både sitt externa märke och sin interna ”stolthet”. De finner det även positivt med 

ökade likheter då det är ett bra sätt att finna inspiration och idéer man själv kan applicera på sitt 

eget företag. 

 

Företag B ger ökade resurser till arbete med employer branding kontinuerligt. De säger att det 

inte är betingat av SBA utan att det alltid behövs. De arbetar även mycket med branding mot 

studenter då de är deras största målgrupp för framtida anställningar. Detta gör det genom att 

delta i mässor, tävlningar och studentdagar så de syns så mycket som möjligt. 
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Företag C 
Företag C fann det positivt att jaga rankingen. Specifikt eftersom de fann att en plats på 

rankingen gav intern stolthet vid en bra placering men ingen dålig effekt vid en sämre placering. 

Det spelar alltså ingen roll var de hamnar på listan, så länge de finns med är de nöjda, vilket 

också ger intrycket av att de finner det positivt. De finner det även positivt att hämta inspiration 

genom att se till andra företag, specifikt andra i samma bransch. De är alltså ett av de få 

företagen i vår undersökning som finner alla dessa jämförelser positiva. 

 

I branschen företag C befinner sig är det viktigare att behålla talanger än att attrahera dem. De 

ökar budgeten för employer branding kontinuerligt, dock används det på ett annat sätt än hos 

andra företag. Alltså att öka den interna nöjdheten som finns i företaget snarare än att blicka 

utåt. Det är heller inte betingat av SBA. I övrigt genomför de inte många uttalade förändringar 

förutom att de framhäver den position de fått på rankingen genom alla former av 

kommunikation. 

Företag D 
Företag D var det första företaget i vår undersökning som inte ansåg att de hade märkt av några 

av de effekter vi förklarade för dem. De såg alltså varken positiva eller negativa aspekter av att 

”jaga rankingen”, att hamna på listan eller att se till andra företag. De tyckte inte att de behövde 

se till sina konkurrenter under SBAs undersökning då alla andra företag i samma bransch 

hamnade lägre än företag D på listan. 

 

Likt de andra företagen i undersökningen ökar även företag D budgeten för employer branding 

kontinuerligt.  De deltar vid mässor och andra events och nämner att det är vid sådana tillfällen 

de applicerar konkurrenskontroll. Alltså att de ser till vad deras konkurrenter gör och ser vad de 

själva kan göra bättre. Företag D framhäver även sin placering på SBA genom 

kommunikationskanaler. 

Företag E 
Företag E har likt föregående företag inte märkt av några effekter liknande de tidigare studier vi 

frågade dem om. De nämner, likt de andra företagen, att employer branding är ett kontinuerligt 

arbete som inte påverkas nämnvärt av just SBA. De säger att de ser till konkurrenter, men inte i 

sammanhanget om just SBA. 

 

Företag E ökar kontinuerligt sin budget för employer branding då de finner det viktigt. De är ute 
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på employer branding event och ser till andra företag där, så de arbetar även de med 

konkurrenskontroll. Dock ser de inte till vad dom gjort generellt utan snarare ifall det är något 

spektakulärt. Därför anser de inte att de blir lika andra företag. 

Företag F 
Likt företag D och E ser företag F inga specifika effekter liknande tidigare studier, åtminstone 

inte angående SBA. De ser snarare det hela som ett arbetsredskap för att mäta sig själva både 

externt och internt. De ser alltså SBA som en liten del i deras generella arbete med employer 

branding. 

 

Företag F ökar sin budget för employer branding kontinuerligt då även de ser att de är viktigt för 

framgången för företaget. De bevakar omvärlden och sina konkurrenter men de utgår inte bara 

från Universums ranking, de ser bara till sin bransch och försöker hela tiden göra förbättringar. 

Företag G 
Företag G, tillsammans med företag C, är de enda två företagen som ser alla jämförelser med 

tidigare studier på ett positivt sätt. De finner motivation i att jaga en plats på rankingen, att 

hamna på listan och att finna inspiration och idéer från andra företag.  

 

De ökar kontinuerligt sin budget för employer branding och har även, likt företag A, skapat en 

speciell grupp som arbetar med området. Detta för att de fann att det var det bästa sättet att 

effektivisera arbetet. I och med att de finner inspiration och idéer från andra företag är de aktivt 

med på mässor och andra event. 

Företag H 
Företag H fann inga effekter liknande tidigare studier angående att jaga rankingen och att få en 

position på rankingen. De tyckte dock att finna inspiration och idéer från andra företag är något 

positivt.  

 

Likt alla föregående företag ökar företag H kontinuerligt budgeten för arbetet med employer 

branding. De deltar även vid officiella event, specifikt branschenliga, eftersom det är där de kan 

finna mest inspiration. De kommunicerar även ut sin placering på rankingen genom alla 

kommunikationskanaler. 
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5.1 Empirisk slutsats 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta företag ligger i linje med varandra i många delar 

av svaren. De finner inte rankinglistor, här SBA, som ett potentiellt problem för deras employer 

branding, varken före eller efter den ges ut. De har olika åsikter angående de tidigare studier de 

jämförts med, här är tre sammanfattande tabeller för att få en så klar bild som möjligt. 

Åtgärder för 

employer 

branding 

A B C D E F G H 

Ökade resurser X X X X X X X X 

Namngivna 

specialgrupper 

X      X  

Deltagande vid 

officiella event. 

(Som t.ex. 

careerdays.) 

X X  X X X X X 

Tabell 1. Vad företagen gör för att förbättra sin employer branding 

 

Organisatoriska 

åtgärder. 

A B C D E F G H 

Framhäva 

föregående års 

vinst 

 

X  X X    X 

Framhäva 2013 

års placering 

 X X X    X 

Fortsatt positiv 

inställning till 

rankinglistan 

X X X X X X X X 

Tabell 2. Vad företagen gjort som varit endast betingat av SBA. 
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Effekt Att jaga rankingen Att finnas på listan Ökad strukturell 

likhet 

Positivt C G B C G A B C G H 

Negativt B   

Ingen effekt A D E F H A D E F H D E F 

Tabell 3. Vad företagen och deras representanter svarade på frågor om tidigare studier och 

teorier. 

6. Analys 

Detta kapitel syftar till att utröna ifall tidigare forskning och studier har påvisat liknande eller 

motstridande resultat angående de teorier och studier som togs upp i inledning, teori och 

tidigare studier i uppsatsen. Nämligen employer branding i sin helhet, strukturella likheter och 

dess legitimitetsskapande åtgärder och ifall tidigare forskning inom rankingar, specifikt 

universitetsrankingar kan appliceras på SBA och dess deltagare. Tidigare studier av 

Demingpriset kommer användas för att se ifall vi kan påvisa negativa eller positiva effekter av 

att jaga en ranking och att placera sig på en prestigeful rankinglista. 

6.1 Anser företagen att employer branding är viktigt? 

Alla företagen i vår undersökning anser att employer branding är viktigt. Det kan man lätt se 

genom att se till tabell 1. Precis som Backhaus & Tikoo (2004) säger är employer branding ett 

växande område. Därför är det lätt att förstå varför alla företag i vår undersökning ständigt ökar 

budgeten för detta arbete. Vi antar att anledningen till detta är, likt Boxall (1996) säger, att det är 

för att förbättra och sprida företagets rykte. Alla företag utom företag C har uttryckligen sagt att 

de besöker events och andra arbetsmarknadsdagar för att ställa upp egna montrar där folk kan se 

själva vilket företag de är. Det syftar antagligen till att vidare sprida företagets märke och rykte, 

vilket flertalet forskare anser är bra för att skapa konkurrensfördelar på arbetsmarknaden 

(Barney, 1991, 2002; Dowling, 1994; Hall, 1992; Milgrom and Roberts, 1982; van Riel, 1997, 

alla i Walsh and Beatty, 2007).  

6.2 Blir företagen strukturellt mer lika varandra till följd av SBA? 

Alla företag utom D, E och F finner att en ökad likhet är positiv. D, E och F har sagt att de 

varken finner den positiv eller negativ. Det är intressant, då Meyer & Rowan (1977) säger  att 

strukturell likhet är negativ ur flera olika aspekter, en kan vara effektivitet. Dock kan vi i samma 
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andetag säga att Meyer & Rowan (ibid) tar upp en viktig punkt i sin artikel, nämligen att nya 

arbetsroller har blivit vedertagna. I vårt exempel är det just de anställda som har som specifik 

uppgift att arbeta med employer branding. Eftersom alla företag i vårt urval har anställda som 

tar hand om det är det helt i linje med vad Meyer & Rowan (ibid) fann. Alla företag utom D, E 

och F fann att man kunde hämta idéer och inspiration hos de företag som placerat sig högre upp 

i rankinglistan. Det är alltså hur vi antar att SBA påverkar strukturella likheter. Även fast alla 

åtta företagen argumenterade för att det var betingat av rankingar och undersökningar i sin 

helhet antar vi att detta påverkas i viss mån av just SBA. Då behöver vi gå djupare i strukturella 

likheter och se ifall företagen söker legitimtet genom arbetet med rankingar. 

6.3 Söker företagen då legitimitet genom strukturella likheter? 

Deephouse (1996) sökte att besvara den frågan i sin artikel ”Does Isomorphism Legitimate”. 

Isomorphism, eller på svenska isomorfism, är just strukturella likheter. Eftersom han påstår att 

organisationer blir sedda som mer legitima då de ligger i linje med andra organisationer, är väl 

frågan ifall det kan appliceras på vårt urval. Vi anser att våra intervjuobjekt håller med honom. 

Då vår metod beskriver arbetet med employer branding, närmare bestämt SBA, som en 

legitimitetsskapande åtgärd anser vi att Deephouse (ibid) har rätt. Företagen söker genom 

strukturella likheter legitimitet. Det styrks ytterligare av Suchman (1995) som beskriver ett 

proaktivt tillvägagångssätt för att öka legitimiteten i företaget. Eftersom företagen i vårt urval 

ständigt arbetar med att förbättra sin employer branding anser vi att de vidhåller ett proaktivt 

tillvägagångssätt. Till exempel kommunicerade företagen A, C, D och H ut sin vinst genom 

mailsignaturer i form av sigill som de fått av Universum Global. Suchman (ibid) beskriver 

vidare ett reaktivt tillvägagångssätt som något som vill återfånga legitimitet efter ett negativt 

inträffande. Dock ser vi inga tendenser till det betingat av endast SBA. Företag A slutade att 

använda Universum Globals sigill i sina mailutskick för de sjönk i rankingen och hade tekniska 

problem med sigillet. De reagerade alltså inte för att återfånga legitimitet, utan struntade snarare 

i det. Dock fortsatte C, D och H med kommunikationen och företag B som var med på 

rankingen för första gången i år började med samma typ av signatur. Vi kan bara anta att detta är 

ett kontinuerligt arbete för att ytterligare sprida företagets goda rykte och märke. Dock har alla 

företag i vårt urval en fortsatt positiv inställning till rankingen, vilket vi anser är en viktig 

ståndpunkt i att SBA faktiskt är viktig för företagen. Om nu strukturella likheter leder till ökad 

legitimitet bör vi kunna anta att detta även återspeglas i rankingteori, då rankingar, enligt 

Wedlin et al (2009) skapar legitimtet. 
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6.4 Rankingens påverkan på företagen. 
Innan vi börjar med detta avsnitt måste vi påminna läsaren om att studier på rankingar 

huvudsakligen har gjorts inom universitetsbranschen. Dock finns det stora likheter i området då 

den enda egentliga skillnaden är vad respektive undersökningar fokuserar på. I 

universitetsbranschen fokuserar de på till exempel studieresultat och hur bra studenterna trivs. I 

fallet av SBA undersöker de hur de anställda trivs på sina företag.  

 

Sauder & Nelson Espeland (2009) påstår att organisationer som inte följer en rankings ramverk 

kan skapa negativa följder i form av en lägre placering på rankingen. Det är likt de strukturella 

likheter som diskuterades tidigare. Samma aspekter finns inom undersökningen för SBA, som 

utvärderar intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Ifall företagen inte har ett visst fokus på dessa 

aspekter hamnar de inte heller högt upp i rankingen. Vi antar därför att alla företagen i denna 

studie har, oavsett ifall det är på grund av SBA eller inte, ett starkt fokus på dessa frågor. Vi 

anser att Backhaus & Tikoo (2004) styrker detta påstående i att employer branding är grundat i 

teorier om human resources, då det är just de anställda som är i fokus. Dock finns det en stor 

skillnad mellan vår studie och Sauder & Nelson Espelands (2009) då de påstår att rankingar har 

en lockande och en tvingande effekt. Företagen i vårt urval utsätts inte för en tvingande effekt då 

de betalar för att vara med på rankingen frivilligt. Det finner vi vara en indikator på att SBA 

faktiskt är viktigare för företagen än de säger att den är. Vi finner dock motstridande argument 

om man ser till Wedlin et al (2009). De beskriver universitetsrankingar som något som har en 

central roll för ledningen samt professorerna på universiteten. Om man lyssnar till 

intervjuobjekten i denna studie anser de inte själva att just SBA har en central roll för deras 

arbete med employer branding. Dock måste man minnas att SBA inte är den enda rankingen 

företagen i vårt urval deltar i. Vilka de andra är är inte vidkommande. Wedlin et al (ibid) 

beskriver, precis som Sauder & Nelson Espeland (2009), rankingar som en del av strukturella 

likheter. I intervjuerna ställde vi frågan ifall företagen, likt universiteten i Wedlin et al (2009), 

anställde rankingexperter. Inga av företagen i vårt urval hade gjort detta, vilket är anledningen 

till att det inte presenterades som en kolumn i tabell 1. 

6.5 Blir företagen i vårt urval påverkade likt de i tidigare studier? 

Inför denna del måste vi återigen klargöra att rankingar och priser är olika saker. De tidigare 

studier vi använt för denna del av analysen är gjorda på hur Demingpriset i Japan påverkade 

företagen enligt R Ray Gehani (1993), Chen (1989) och Iaquinto (1999). Dock undersöker 

Iaquinto (ibid) specifikt effekter som handlar om att 1. jaga ett pris, ”The Danger of Simplicity”, 
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vilket i vårt fall är att jaga en placering på rankingen. 2. Den negativa effekterna av att vinna ett 

pris, ”The Winner’s Curse”, vilket vi likställer med att placera sig på rankinglistan. 

 

I tabell 3 återfinns de effekter från tidigare studier om priser som vi förklarat och frågat 

företagens representanter om. Iaquinto (1996) beskriver jakten efter ett pris, eller i vår fall en 

ranking, som något negativt. Han menar att företagen lägger ner för mycket tid på att jaga efter 

sitt mål och har då en tendens att försumma andra, för stunden, viktigare göromål. Våra 

respondenter har inte sett alls lika stor effekter av detta som Iaquinto (ibid) fann. Företagen C 

och G ansåg endast att denna ”jakt” var positiv, för det gav fokus till de anställda som deltog i 

arbetet. Den enda som såg något negativt i det var företag B vars egen medarbetarundersökning 

krockade med undersökningen för SBA. Resterande företag märkte inte av några liknande 

effekter över huvud taget. Vi likställer alltså företag C och G med R Ray Gehanis (1993) 

påstående om att ett tydligt ramverk för företagen i alla former är positiv. Företagen A, D, E, F 

och H säger sig inte ha blivit påverkade av detta alls. Dock ser resultaten inte helt lika ut i frågan 

om att nå sitt mål och placera sig på rankingen. 

 

Iaquinto (1996) diskuterar här de negativa effekterna av att vinna ett pris, eller i vårt fall en 

ranking. Han fann ett negativt förhållande mellan att vinna Demingpriset och förbättringar av 

firmans prestanda hos 70% av vinnarna. När vi förklarade detta fenomen för våra respondenter 

var fallet inte alls likadant. Företag B, C och G ansåg det vara endast positivt att hamna på topp-

45 av SBA. Iaquinto (ibid) säger att vissa av de anställda på de japanska företagen blev utbrända 

och alkoholiserade på grund av den press företaget utsatt dem för. Vi såg inga liknande effekter, 

eller i alla fall inga våra respondenter talade om för oss. De säger heller inte att de monetära 

kostnaderna översteg de potentiella fördelarna, även de företag (A, D, E, F och H) som inte såg 

särskilt positiva effekter av att hamna på rankingen. Iaquinto (1996) beskrev dock processen 

som att inte vara över när vinnaren blivit utsedd. Då var det företagets ledning tvungna att resa 

runt och föreläsa om vad de lärt sig under tävlingsperioden. I vårt fall är det faktiskt liknande. 

Det företag som hamnar på första plats i undersökning SBA håller föredrag för de andra 

deltagarna under en kväll i Stockholm. Dock säger alla de respondenter att det var trevligt och 

att det inte alls var lika påfrestande som Iaquinto (ibid) påstod i sin studie. Det kan förklaras av 

Hofstede (1983) eftersom japans kultur, och därför också deras företagskultur och deras 

anställda, är mer tävlingsinriktade än företag i Sverige. Ytterligare en effekt Iaquinto (ibid) såg i 

sin undersökning var att företagen tappade intresset för att engagera sig i kvalitetspriser och dess 

tävlan och således sjönk i anseende efteråt. Våra respondenter från alla företag säger som i tabell 
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2 att de är fortsatt positivt inställda till rankingen, vilket motsäger de effekter Iaquinto (1999) 

fann. Sist men inte minst påstår Iaquinto (ibid) att ”The Winner’s Curse” eller som i tabell 3 

”Att hamna på rankingen” och dess negativa effekter aldrig försvinner. Dock yrkar vi för att han 

har fel, i alla fall när det gäller SBA. Kontentan är alltså att företagen i vår undersökning snarare 

styrker R Ray Gehani (1993), Chen (1989) och Iaquintos (1996) påstående om att en vinst, eller 

i vårt fall en placering på en ranking, endast är positiv. Vi likställer alltså vårt urval med 

Iaquintos (ibid) sista teori ”Winners that were winners” då företagen i vårt urval endast sett 

positiva, eller inga effekter alls av att jaga eller placera sig på rankingen. 

7. Slutsats 
Denna studie syftade till att se ifall företagen i urvalets arbete med employer branding påverkas 

av en enskild ranking, nämligen SBA. För att finna svaret har vi gått igenom olika exempel som 

inbegriper employer branding och dess framfart i västvärlden.  

 

Företagen i vårt urval finner employer branding som helhet mycket intressant och viktigt då de 

ökar budgeten för employer branding hela tiden. Frågan är då ifall deras arbete med detta har 

påverkats i stor mån av ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”. Hade företagen själva fått svara på 

frågan hade de sagt nej. Dock ser vi flera exempel på att de följer teorier kring det. De har, som 

Meyer & Rowan (1977) påstod för 37 år sen, skapat en arbetsroll som har hand om arbetet kring 

SBA. Det stärks ytterligare av att företagen gör precis som Deephouse (1996) och Suchman 

(1995) sa, där vi antar att de deltar i rankingen för att skapa legitimitet och att hålla ett proaktivt, 

kontinuerligt tillvägagångssätt i sitt arbete med employer branding. Det märks även då de 

använder Universum Globals sigill i sin kommunikation. Vidare, att Sauder & Nelson Espelands 

(2009) påståenden om att ett specifikt ramverk är viktigt att följa ser man inte minst hos företag 

B, som säger att deras medarbetarundersökning är mycket lik undersökningen för SBA. 

Dessutom, till skillnad från Sauder & Nelson Espelands (ibid) undersökning har inte SBA en 

tvingande effekt, då den är helt frivillig. Det är också ett argument för att företagen trots allt 

tycker den är viktig, då de frivilligt deltar i undersökningen. 

 

Jämfört med tidigare studier om Demingpriset i japan påverkar inte SBA företagen i lika stor 

utsträckning. De finner oftast inga effekter alls av att jaga en rankingplats eller att hamna på en 

rankingplats. Det går alltså i linje med R Ray Gehani (1993) och Chen (1989) snarare än 

Iaquintos (1999) påstående om att priser, i vårt fall rankingar, är dåligt. Dock förklarar vi graden 

av påverkan genom att hänvisa till Hofstede (1983) som påstår att japanska företag är mer 
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tävlingsinriktade än svenska. Det kan vara en av anledningarna till att företagen i vårt urval inte 

märker av markant påverkan av just SBA. 

 

Svaret på vår forskningsfråga ”Påverkar rankingen ”Sveriges bästa arbetsgivare 2013” ett 

företags arbete med employer branding? I så fall, hur?” finner vi är: Ja, i större utsträckning än 

vad företagen själva tror.” 

8. Framtida forskning 

Vi kan se många områden att forska vidare på samt aspekter som potentiellt skulle ge tydligare 

och mer markanta resultat. Först så är rankinglistan och/eller priset som undersöks viktigt. Vår 

hypotes är att den lista som skulle ge störst kopplingar till vår teori skulle vara en lista med 

företag i samma bransch då de verkar mest anpassningsbara gentemot varandra. Detta i och 

med att stora multinationella företag som många av företagen i SBA är kan vara fasta i rutiner 

och byråkrati. Det kan till exempel vara svårt för det svenska kontoret i en multinationell 

koncern att göra vad de vill. Många av företagen i vårt urval har dessutom pekat på att 

Universum Globals undersökning “Företagsbarometern”, som är mer inriktad på studenter, har 

påverkat deras organisatoriska funktioner och deras externa åtgärder mer än SBA. Vidare bör 

man se till fler aspekter än just kriterierna för vinsten, när man bestämmer vilket pris man ska 

undersöka, till exempel var det ges ut eller vad det konkreta priset faktiskt är.  
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10. Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag angående Universum Globals rankinglista “Sveriges Bästa Arbetsgivare 

2013”. 

 

Ärade respondent. Vi, Henrik Lillhage och Marcus Hjelm, delger härmed er de frågor vi 

kommer ställa under vår telefonintervju. Intervjun kommer ta uppemot 30 minuter, detta då 

följdfrågor som inte är inkluderade i dokumentet möjligtvis kan dyka upp. 

 

Fråga 1. Hur viktig är er position på rankingen för er? Är den en stor del av ert dagliga arbete 

eller blir den endast uppmärksammat runt tiden då rankingen ges ut? 

 

Fråga 2. Exempel på en effekt rankingar kan ha är att resurser placeras på jakten efter priset 

snarare än något som egentligen är viktigare för stunden. 

 

Har ni sett några tendenser till detta i er organisation? I så fall, hur upptäcktes och sedan löstes 

problemet? 

 

Följdfråga: Vilka är de viktiga cheferna i dessa beslut och processer? (Här behöver vi så klart 

inga namn, utan bara deras poster.) 

 

Fråga 3. En annan sak som kan påverka företaget är något som ofta händer efter rankingen ges 

ut. Det kan till exempel vara att den personal som arbetade med det blir överarbetade under 

“jakten efter priset” och på så vis förlorar den motivation de hade innan. 

 

Alltså, har ni på ert företag upplevt några liknande effekter? 

 
Fråga 4. Ofta ser företag till de som är högre upp på listan för tips om hur man själv skall 

placera sig högre. Är det något ni har gjort aktivt, eller har det bara hänt? Ifall ingetdera är 

sant, hur ställer ni er till de kriterier som utvärderas av Universum Global? 

 

Fråga 5. Ifall ert svar på fråga 1. var att denna ranking är viktig för er, gjorde ni aktiva val för 

att förbättra er position på listan, innan rankingen gavs ut? Gjordes detta arbete generellt på 
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grund av ert arbete med employer branding? 

 

Fråga 6. Sist men inte minst, är det några åtgärder ni har tagit, likt dem i fråga 5, efter 

rankingen gavs ut? 
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