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Sammandrag  

 
 
Uppsatsen undersöker hur attraktiva arbetsgivare integrerar sina anställda för att 

bygga en plattform där humankapitalet vill stanna kvar och utvecklas. Denna process 

sker via talent management där employer branding används som verktyg för att 

förstärka organisationens företagskultur.  

 

Studien är utförd hos en av Sveriges mest populära arbetsgivare hos ekonomi och 

juridikstudenter, och ger en beskrivande förklarning hur ett framgångsrikt företag 

effektivt implementerar employer branding.  

 

Fallstudien har fokuserat på kvalitativa intervjuer med högt uppsatt anställda inom 

organisationen. Utöver intervjuerna hos Fallföretaget har en intervju genomförts med 

en kunnig person inom employer branding som har yttrat sina åsikter och tankar kring 

ämnet och hur employer branding kan användas som verktyg och effektivt styrmedel. 

Resultatet från fallstudien visar att fallföretaget använder mycket av de teorier som 

ligger till grund för denna studie.  
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1. Bakgrund och problematisering 
Dagens samhälle karaktäriseras av utveckling och innovation, vilket har fört med sig 

en förändring av hur människor utför sina arbeten. Arbeten som utförs i dag är 

generellt svårare och mer komplexa än vad de har varit tidigare eftersom arbeten som 

utförs maskinlikt på rullande band i stor utsträckning har ersatts av teknologiska 

utvecklingar (Barrow & Mosley, 2007, s. 13-20).  Komplexiteten av arbetsuppgifterna 

har gjort det viktigt för företag att positionera sig som attraktiva arbetsgivare för att 

kunna rekrytera, men också behålla, kompentent personal, vilket även omnämns 

som ”talent management” (TM). TM är alltså den process företag tar fram för att 

utveckla och integrera nya anställda, utveckla och behålla de som redan är anställda 

och slutligen för att attrahera personer med hög kompetens att börja arbeta för 

företaget (Mandhanya & Shah, 2010).  

 

En populär strategi som idag används flitigt av företag för att öka en organisations 

attraktivitet är ”employer branding” (EB). Strategin beskrivs av Berthon: ”företags 

totala ansträngning i arbetet med att kommunicera till sina anställda och potentiella 

rekryter att det är en attraktiv arbetsplats” (Berthon et al., 2005). EB ses som ett 

nödvändigt verktyg för att minska det vidgande gapet mellan efterfrågan och utbud av 

kompetens (Kaliprasad, 2006). EB är en målinriktad och långsiktig strategi för att 

hantera nya, befintliga och blivande anställdas medvetenhet och är idag en högt 

prioriterad modell som användas i jakten av kompetens (Mandhanya & Shah, 2010). 

 

TM och EB är alltså två olika begrepp och processer men som kan kombineras för att 

nå dit ett företag vill med utvecklingen av sin personal.  

 

Jakten på kompetens har blivit en nyckelfråga för moderna företag: “trots att nästan 

400 000 personer studerar på eftergymnasial nivå i Sverige, jämfört med 30 000 för 

40 år sedan, hittar företagen inte tillräcklig kompetens” (Albinsson et al., 2013, s.17). 

Adam Smith lyfte tidigt fram betydelsen av utbildning, men det dröjde till 1960-talet 

innan det presenterades ett begrepp som beskrev detta: humankapital. Humankapital 

är, jämfört med finansiellt eller fysiskt kapital, svårt att separera och rangordna. 

Humankapital är kunskapen, färdigheterna, och hälsan hos individer. Dessa 

egenskaper är en tillgång och kan därför ses som kapital men är som nämnt svårare att 
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separera från varandra. Det de har gemensamt är att de kan generera avkastning på 

lång sikt. (Becker, 1964)  

 

Detta understryks i en undersökning som presenterades 2001 i ”Chief Executive 

magazine”. I denna studie förklarade drygt hälften av de tillfrågade cheferna att den 

svåraste uppgiften i dagens ekonomi är att hitta och behålla kompetent personal 

(Kaliprasad, 2006). Även Dyhre & Parment menar att “utbudet av kvalificerad 

arbetskraft matchar inte nuvarande och framtida behov” (Dyhre & Parment, 2013, 

s.12).  

 

Det är inte bara företagen som har svårt att hitta en matchning, även de mest 

kompetenta och skickliga personerna letar idag inte bara efter ett arbete som genererar 

en hög lön, utan de förväntar sig en arbetsplats som ger dem tillfredställelse med 

andra medel än monetära (Gadd, 2000, s.43). Det är därför viktigt för företag som 

marknadsför sig själva externt, att ha en attraktiv företagskultur1 som stämmer 

överens med dem budskap som kommuniceras (Dyhre & Parment, 2013, s.15).  

 

Det senaste decenniet har majoriteten av organisationer som implementerat EB gjort 

det med uppfattningen att konceptet endast är ett verktyg för att stärka eller förändra 

företagets yttre, ett externt arbete gentemot kunder och potentiella rekryter (Lomberg, 

2011). Även om denna externa jakt å ena sidan är viktig finns det å andra sidan alltid 

en risk att företaget kan (efter att anställt den rätta personen med det rätta 

intellektuella kapitalet) förlora dem. Detta resulterar i att en organisation förlorar två 

gånger eftersom företaget tappat det humankapital de tillförskaffat, samt att de 

behöver hitta ersättare. Det därför viktigt att arbeta internt med att skapa en trivsam 

arbetsplats för att behålla den införskaffade personalen (Kaliprasad, 2006). En trivsam 

arbetsplats går enligt författarna att finna hos en organisation med en attraktiv 

företagskultur. Exempel på ett sådant internt arbete kan enligt Kaliprasad vara 

möjligheten till intern utveckling och befordran inom organisationen (Kaliprasad, 

2006).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En attraktiv företagskultur är en kultur som arbetssökande kan sympatisera med och där de 
kan känna tillhörighet (Dyhre & Parment 2013, s.55-65).!
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Mycket forskning har under senare år skett inom området EB, vilken generellt har 

fokuserat på den externa delen av EB. Det finns dock bristfällig forskning kring hur 

EB används som ett internt verktyg för att förstärka den interna företagskulturen och 

de interna relationer som finns på en arbetsplats. Eftersom det i dag är nödvändigt för 

organisationer att skapa en arbetsplats där det humana kapitalet vill stanna kvar, är det 

intressant att undersöka hur EB kan användas som internt verktyg för att förstärka en 

företagskultur och på sätt få det humana kapitalet att stanna inom organisationen. 

(Jonze & Öster, 2012)  

 

Användningen av termen ”förstärka” syftar författarna till hur EB förstärker 

företagskulturen. Förstärka har i detta sammanhang inte en negativ klang, det vill säga, 

författarna utesluter i arbetet att en organisation som har en ”dålig” företagskultur 

skulle förstärka dess negativa sidor via implementering av EB. 

 

Med Gadd’s (2000) matchningsproblem i åtanke så räcker det idag inte med att 

rekrytera den personal ett företag efterfrågar. Ett företag måste också veta hur den 

rekryterade personalen ska tillfredsställas. Denna tillfredställning sker genom TM. 

Kontentan av problematiseringen blir att företag tillämpar TM som styrmedel och 

kommunicerar med EB som ett internt verktyg och stöd för att TM ska lyckas med sitt 

syfte att tillfredsställa personalen.  

2. Syfte & frågeställning 
Studien syftar till att undersöka processen hur populära arbetsgivare använder EB som 

ett internt verktyg för att tillämpa TM. För att besvara syftet har en fallstudie hos en 

av Sveriges populäraste arbetsgivare för ekonomi och juridikstudenter utförts. Genom 

fallstudien ämnar studien att besvara följande fråga: 

 

Hur använder organisationer “employer branding” som ett internt verktyg för att 

tillämpa “talent management”? 

3. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ämnar ge en teoretisk beskrivning hur EB kan användas som verktyg för 

att tillämpa TM.  



! 8!

3.1 Employer branding som instrument 
EB är ett nytt koncept om man ställer det i relation till traditionella 

organisationsteorier. Uttrycket nämndes för första gången i mitten av 1990-talet av 

Ambler och Barrow, då de beskrev termen i tidningen Journal of Brand Management. 

(Ambler & Barrow 1996)  

 

Enkelt förklarat kan man säga att EB är ett koncept som hjälper företag att positionera 

sig på ett attraktivt sätt på arbetsmarknaden. Det handlar om ett arbete som resulterar i 

att företag skapar en attraktiv arbetsplats. Organisationer som väljer att implementera 

EB och därmed lyckas forma en attraktiv arbetsplats vinner ett paket av funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar. Ett konkret exempel på hur en attraktiv 

arbetsplats är bra ekonomiskt förklaras i en studie utförd i Nordamerika 2003 av 

Towers Perrin. Studien visar att kostnaden för företag att anställa ny personal, (även 

om det endast är för att behålla samma arbetsstyrka) är väldigt stor. Studien 

demonstrerar att det lönar sig att ha anställda som vill stanna kvar. Vidare konstateras 

i ”UK retail bank study” gjord 2003, att det är relativt sätt färre sjukanmälningar på 

attraktiva arbetsplatser, vilket bidrar till lägre omkostnader för organisationen. 

(Barrow & Mosley 2007) 

 

Funktionella fördelar innefattar förenklingar i hur management kan fokusera på 

utvalda prioriteringar, det ökar produktiviteten, stärker rekryteringsförmågan och 

stärker de anställdas engagemang. Det finns en stark korrelation mellan grad av de 

anställdas engagemang till organisationen och förändringar i både rörelsemarginaler 

och nettovinstmarginaler. (Barrow & Mosley 2007) 

3.1.1 Karakteristiskt för framgångsrik Employer Branding 
EB är ett omdiskuterat ämne och begrepp som har fått flera olika definitioner. 

Backhaus och Tikoo (2004) presenterar den definition av ett framgångsrik EB som 

har fått störst genomslagskraft. Backhaus och Tikoo sammanfattar sina argument för 

ett framgångsrikt EB till tre viktiga punkter: 

1. Företaget definierar sina unika värdegrund genom att nyttja information gällande 

företagskultur, ledarskap och kompetensnivå som finns hos anställda. Företaget 

positionerar sig på marknaden genom att lyfta fram kvalitéer som finns inom 

organisationen som gör företaget unikt.  
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2. Företaget kommunicerar sin värdegrund till utvalda segment. Dessa kan 

exempelvis vara blivande rekryter som kommer att vilja stanna kvar och arbeta kvar 

inom organisationen. 

3. Integrering av företagets EB i företagets interna verkligheten. Marknadsföringen 

som genomförs ska bli en del av företagets identitet och återspeglas inom den interna 

verksamheten.  

3.1.2 Skifte från externt till internt fokus 
EB kan delas upp i två delar, internt och externt. Det interna arbetet syftar på det 

arbete som utförs för att forma en intern företagskultur som sedan genomsyrar 

organisationen och ger en extern bild som speglar denna kultur. Det externa arbetet 

karakteriseras av det arbete som genomförs för att stärka organisationens yttre bild 

mot potentiella kunder och rekryter. (Dyhre & Parmen, 2013) 

!
De bakomliggande orsakerna till varför företag valt att implementera konceptet EB 

har förändrats de senaste åren, både i teorin och i praktiken. EB har under de senaste 

tio åren gått från att vara begränsad till HR och dess externa arbete med att 

positionera sig på arbetsmarknaden på ett attraktivt sätt, till att vara mer 

organisationsarbete med specifikt fokus på engagemang och motivation inom 

företaget. (Kunerth & Mosley, 2011) (Mosley, 2007) 

 

2010 genomfördes en studie där 104 företag tillfrågades var fokus låg i arbetet med 

EB. Majoriteten av de medverkande företagen menade att fokus var lika mycket 

externt som internt. Undersökningen visar att företag som har en integrerad 

inställning till ”employer brand management”2 har goda möjligheter att öka graden av 

internt engagemang som ett komplement till en ökning av sitt varumärkes externa 

rykte. (People in Business, 2010)  

 

Figuren nedan visar resultatet av undersökningen gjord av People in Business. Svaren 

visar att EB fokus ligger (hos stora delar av de tillfrågade företagen) lika mycket 

internt som externt.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Författarna har valt att tolka begreppet employer brand management likställd med teorierna 

kring EB och med de analyser som studien drar av begreppet. 

!
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Figur 1 Internt kontra externt fokus vid implementering av employer branding 

(People in Business, 2010) 

3.1.3 Intern employer branding och företagskultur 
För att en organisations externa bild ska stämmer överens med dess interna verklighet, 

är ett internt arbete med EB nödvändigt för att arbeta fram en kultur som stämmer 

överens med bilden som organisationen vill kommunicera. (Berthon et al., 2005) 

 

Då en organisation väljer att implementera EB och fokuserar på det interna arbetet är 

det viktigt att ledningsgruppen som genomför arbetets struktur och tillvägagångssätt 

är införstådd med hur arbetsplatsen ser ut och fungerar i dagsläget. Man måste 

utveckla en förståelse för hur anställdas behov och organisationens struktur och kultur 

ser ut idag för att förstå hur och vad som bör förändras för att uppnå önskat mål med 

implementationen av EB. (Barrow & Mosley 2007)  

 

Denna förståelse för organisationen möjliggör att den interna företagskulturen, efter 

genomfört EB arbete, stämmer överens med den bild som företaget vill kommunicera 

externt (Berthon et al., 2005). En förändring av en organisations kultur som utformas 

av EB arbete är som mest effektiv när organisationen är enhetlig, och det finns en 

djupt rotad förståelse i det dagliga ledarskapet (Mosley, 2007). En organisation byggs 

inifrån och ut, vilket skapar ett starkt varumärke genom sina anställda vilket är 

avgörande för en långsiktigt hållbar organisation (Mandhanya & Shah, 2010).   

 

Forskning visar att anställda kommer att utföra sina arbetsuppgifter och lägga ner mer 

kraft och energi om det erbjuds frihet och om de anställda kan sympatisera med vad 
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organisationen står för, det vill säga om den externa bild av organisationen som 

kommuniceras återspeglar den interna kulturen (Barrow & Mosley 2007). 

3.2 Talent management 
I detta teoretiska avsnitt presenteras det hur man kan använda EB som ett internt 

verktyg för att TM ska tillämpas på ett effektivt sätt.  

 

TM myntades på 1990-talet och är enligt Mandhanya & Shah (2010) den process som 

företag går igenom när: 

1) nya anställda ska utvecklas och integreras in i organisationen  

2) anställda ska behållas och utvecklas  

3) företaget vill locka till sig nya anställda med hög kompetens.  

 

EB är ett nytt styrsätt att hantera organisationers talang och kompetens och ses som 

ett verktyg för att underlätta genomförande av ett lyckat TM. Mandhanya & Shah 

definierar EB som ett långsiktigt mål att hantera medvetenhet och uppfattningar som 

finns hos anställda, potentiellt anställda och stakeholders3 till den specifika 

organisationen. Genom att integrera EB i sin TM strategi kan en organisation 

förstärka sin företagskultur och identitet vilket bidrar till en starkare lojalitet hos de 

anställda. (Mandhanya, Shah, 2010)  

 

 
Figur 2 Händelseförlopp vid implementation av “Talent Management” med 

“Employer Branding” som verktyg. (Mandhanya & Shah, 2010) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Stakeholder är de som påverkas av organisationens beslut i det här fallet.!
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Figuren symboliserar händelseflödet när en organisation implementerar EB. Fokus i 

detta arbete är den interna delen av EB vilket betyder att den övre delen av figuren 

inte är aktuell för studien. Fokus kommer således vara den interna processen för att 

öka förståelsen för vad som händer i en organisation som använder EB. Vilken 

identitet organisationen skapar tillsammans med dess kultur kommer att skapa en 

lojalitet hos anställda som i sin tur resulterar i anställningsproduktivitet4. Ett företag 

måste börja med att analysera sin egen situation för att därefter utforma och designa 

en EB strategi. Utformningen sker enligt följande tre steg:  

1. Definition av företagets miljö, mål och vision, karriärmöjligheter, ledarskap, 

företagskultur och innovation.  

2. Företagets varumärke ska inte enbart ha ett internt fokus utan även en förbättring 

gentemot externa kunder och samtliga stakeholders. 

3. EB processen ska fokusera på att skapa en positiv balans mellan intern och extern 

miljö.  

När designen av EB är färdig ska den implementeras in i företaget och detta kan ske 

genom olika metoder. Det kan innefatta: plattform för karriärmöjligheter, intranät, 

nyhetsbrev, mallar för företagets policy och tillvägagångssätt, rekryteringsannonser 

och sponsorskap. Det sista steget för ett lyckat TM är att utvärdera och mäta 

resultaten från EB strategin. (Mandhanya & Shah, 2010)  

 

Schein (2010) nämner bland annat tre viktiga mekanismer som hjälper att styrka 

organisationskulturen, vilka är: 1. Skapa ett gemensamt språk och konceptuella 

kategorier 2. Definiera gruppgränser och identiteter 3. Fördela makt, auktoritet och 

status. Dessa tre kan kopplas till figur 2 och ”organization culture” och går hand i 

hand med hur EB används som verktyg inom TM.  

3.2.1 Skapa ett gemensamt språk och konceptuella kategorier 
Det är nödvändigt att skapa ett gemensamt språk och konceptuella kategorier för att 

forma en grupp och kunna förstå varandra inom gruppen. Schein illustrerar detta 

genom att hänvisa till en serietidning där en eskimåfamilj sitter utanför sin igloo och 

barnet läser ur en tidning: “Jack Horner satt i ett hörn, ätandes … Vad är ett hörn?”. 

Denna målande bild visar vikten av att ha ett gemensamt språk i en grupp eller 

organisation eftersom hur saker och ting definieras och uppfattas är relativt. Ett ord 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Egen översättning från employer productivity och syftar till de anställdas produktivitet.!
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som tolkas på ett visst sätt hos en person men kan uppfattas annorlunda hos 

mottagaren. Vidare menar Schein att språk även är en definition av hur människor 

beter sig. Olika uppföranden kan tolkas olika beroende på den kultur man befinner sig 

i. Vissa kulturer förväntar sig aggressivitet och initiativtagande medan ett sådant 

uppförande kan verka direkt otrevligt i andra kulturer där man förväntas bli inbjuden 

eller tillfrågad. (Schein, 2010, s.93-97) 

3.2.2 Definiera gruppgränser och identiteter 
Gruppen måste veta vem som är vem, och att alla medlemmar har en klar identitet. 

Detta involverar också rekryteringsprocessen då nyanställda direkt bör få en specifik 

position. Företag vill ha någon som passar i gruppen. Schein förklarar att personer 

inom grupper förflyttar sig inom hierarkin i tre steg. Först sker ett avancemang från en 

uppgift till en annan. Nästa steg belyser en vertikal förflyttning inom hierarkin, och 

slutligen går en medlem från att vara en “outsider” till att bli en “insider”. Det tredje 

steget förklaras genom att man flyttas längre och längre in i organisationen till att bli 

en avgörande del. Allt eftersom denna förflyttning sker anammar personen sig 

organisationens säregna koder och rutiner. (Schein, 2010, s.97-100) 

3.2.3 Fördela makt, auktoritet och status 
Alla har olika roller i en grupp, och den kanske viktigaste uppgiften en chef har är att 

skapa en kultur som främjar utveckling och en gemensam förståelse för hur makt, 

auktoritet och status behandlas inom såväl hela organisationen som inom den mindre 

gruppen. Goffman (1967) diskuterar hur organisationer bör sätta upp ett ramverk för 

hur man ska visa hänsyn och vilket uppförande som är acceptabelt inom grupperingen. 

Ett kritiskt moment för denna process är hur inflytande, makt och auktoritet ska 

fördelas inom gruppen. Problem som kan uppstå är exempelvis i en situation där en 

anställd inte tappar sin ranking trots att han/hon byter arbetsuppgifter, eftersom denne 

besitter en hög grad av makt. (Schein, 2010, s.101-104) 

3.3 Sammanställning teori     
Figuren nedan visar hur intern integration tillsammans med talent management 

bygger en grund för att använda EB som verktyg för att behandla humankapitalet på 

bästa möjliga sätt och på så sätt påverka och förstärka företagskulturen. Mandhanya & 

Shah (2010) förklarar vikten av TM och hur EB kan användas som ett verktyg för att 

maximera effekten av ett företags TM arbete. Författarna vill med figuren visa hur 

TM tillsammans med ett par valda mekanismer från Schein (2010) skapar en 
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gemensam plattform där EB kan utvecklas och hjälpa företaget att uppnå sina mål 

med personalen och den kompetens som finns inom företaget. Ett humankapital som 

trivs och behandlas på rätt sätt har möjlighet att utvecklas och bidra till såväl sin egen 

som organisationens utveckling. 

 
 

Figur 3. Egen sammanställning av humankapital (Becker, 1964), employer branding, 

talent management (Mandhanya & Shah, 2010) & intern integration (Schein, 2010) 

4. Metodologisk utformning 
Fallstudien är både av förklarande och beskrivande karaktär, och primärdata om 

fallföretaget har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Det bakomliggande 

intresset för studien är den bristfälliga forskning som finns kring hur EB som internt 

verktyg används för att förstärka en organisationskultur genom arbetet med TM. 

Enligt Foster et al. är det intressant att undersöka områden där det finns en saknad av 

empirisk forskning (c.f. Foster et al., 2010). 
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4.1 Vetenskaplig ansats 
Den forskningsmetod som har använts är en kvalitativ fallstudie. Yin (2011) 

rekommenderar kvalitativa undersökningar när målet är att undersöka verkliga miljöer, 

och Saunders (2009) menar att fallstudier ger en förståelse för miljön där studien 

utövas och ger svar på frågor som ”varför” och ”hur” (Saunders, et al., 2009, s.146). 

Vidare definierar Saunders en fallstudie som en strategi som involverar en empirisk 

undersökning för ett specifikt modernt fenomen i verkligheten, som stöds av flera 

bevisliga källor (Saunders, et al., 2009). En kvalitativ fallstudie blev därför relevant i 

detta fall då fokus har legat på olika fenomen av EB i en verklig miljö hos ett specifikt 

företag. 

För att presentera ett resultat har en kombination av induktivt och deduktivt 

resonemang används, då Saunders (2009) menar att man med fördel kan kombinera 

dessa två tillvägagångssätt. Induktivt resonemang betyder att en forskare drar 

slutsatser från empiriska observationer medan ett deduktivt resonemang är logiska 

resonemang där man förkastar eller accepterar en nuvarande teori. De deduktiva 

karakteristiska dragen som kan återkopplas till studien är att den har i stor 

utsträckning används sig av teoretiska begrepp för att samla in och analysera 

orsakssamband. Studiens kvalitativa data som samlats, har således bidragit till 

studiens induktiva del då författarna har använt oss av öppna frågor och tillåtit 

förändringar av forskningen under arbetes gång. (Saunders, et al., 2009, s.127) 

4.2 Urval av företag  
Valet av företag som används i arbetet skedde i två steg. Initialt ansåg författarna att 

det var viktigt att företaget som studerades var en attraktiv arbetsgivare. På så sätt 

kunde det dras en parallell mellan attraktiv arbetsgivare och attraktiv företagskultur.5  

Urvalet skedde således genom en granskning av de mest attraktiva arbetsplatserna i 

Sverige 2014 som presenteras i en undersökning gjort av Universum bland ekonomi 

och juridikstudenter (Universum, 2014). Efter flyktig kontakt med diverse 

arbetsgivare valde författarna att gå vidare och utföra fallstudien på en advokatbyrå, 

vilken härefter benämns som ”Alpha”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!En attraktiv företagskultur är en kultur som arbetssökande kan sympatisera med och känna 
tillhörighet hos. Resultat och prognoser visar att samspelet mellan privatliv och arbetsliv blir 
allt viktigare och arbetstagare prioriterar en social gemenskap bland medarbetarna (Dyhre & 
Parment 2013, s.55-65). !
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Valet av Alpha föll sig naturligt då de nyligen avslutat ett långt arbete med EB, som 

de utfört med syfte att förstärka sin företagskultur. Advokatbyrån har gått från att 

använda EB enbart i externt syfte, till att använda konceptet med ett internt fokus som 

ett verktyg för att förstärka företagskulturen.  

 

Alla advokatbyråer i Sverige, oavsett vilket område de väljer att praktisera inom, är i 

grund och botten organisationer som tillhandahåller tjänster. Byråerna säljer inte en 

fysisk produkt, utan kunder köper kunskap. Denna kunskap är ingenting som varken 

kommer snabbt eller billigt, utan för att få kalla sig själv advokat krävs det lång och 

kunskapsintensiv utbildning. En färdig advokat har alltså studerat sig till många år av 

kvalitativt humankapital. Fallföretaget Alpha som studerats i detta arbete är inget 

undantag. 

Valet att studera en advokatbyrå är i sig intressant eftersom advokater länge har varit 

en av de få yrkesgrupper som inte haft möjlighet att marknadsföra sig själva.  Det har 

visserligen inte varit direkt olagligt att arbeta med marknadsföring men 

Advokatsamfundet har haft direktiv som starkt avrått marknadsföring för advokater. 

För att få titulera sig som advokat måste man vara medlem i Advokatsamfundet och 

därmed också följa de riktlinjer och direktiv som finns, och eftersom samfundet avrått 

marknadsföring, har advokater historiskt sett inte heller arbetat med det (Schönbeck, 

2012). Under 2000-talet har det dock blivit allmänt accepterat bland advokater att 

arbeta med marknadsföring, och sakta men säkert har många ledande byråer börjat 

anpassa sig till de nya direktiven genom att bland annat implementera EB i sin 

marknadsföring och för det interna syfte som studien belyser. Implementerandet är 

intressant att undersöka eftersom humankapitalet på en advokatbyrå utgör en så pass 

vital del av företaget och är därför viktigt för byråerna att utveckla och behålla.  

4.3 Företagsrepresentanter  
Intervjuerna utförda hos Alpha skedde med två personer som arbetar på 

advokatbyrån, ”HR-ansvarig” och ”Managing partner” (MP). 

Författarna ville tala med personer på byrån som var med och utformade och 

implementerade EB arbetet, för att på det sättet forma en bild över hur 

arbetsprocessen sett ut. Enligt Barrow är HR avdelningen generellt ansvariga för att 

utveckla och kommunicera EB (Barrow, 2008). Därför var det av intresse att intervju 
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byråns HR ansvarige. Vidare förklarar Barrow & Mosely och Schein att en förändring 

måste ske genom att företagsledningen ställer sig bakom förändringen helhjärtat 

(Barrow & Mosley 2007; Schein, 2010). MP är den hösta titeln en delägare kan få på 

en advokatbyrå. Denne är ytterst ansvarig för samtliga beslut som fattas och spelar 

således en viktig roll i arbetsprocessen med EB.  

4.4 Christian Albinsson 
Christian Albinsson ( CA) startade och arbetar på en digital innehållsutvecklande byrå 

vilken han jobbar på idag, och tack vare sina erfarenheter och kunskaper inom EB har 

han bidragit med både information och legitimitet till studiens empiri. Exempel på 

hans kunskaper inom området är en av hans publicerade böcker, Guldklockans tid är 

förbi, som utgavs 2013. Boken behandlar EB och TM och hur organisationer 

framgångsrikt kan använda sig av det.  Informationen hämtad av CA används i 

studien som sekundärdata av dokumenterad karaktär och presenteras tillsammans med 

intervjuresultaten i empiriavsnittet. Christian Albinsson har ingen som helst relation 

till fallföretaget där fallstudien utfördes, vilket ger både CA och Alphas empiriska 

datainsamling legitimitet eftersom att deras svar och arbetsprocesser är oberoende av 

varandra.  

4.5 Intervjuprocessen 
Intervjuerna med Alpha utfördes av semistrukturerad karaktär, eftersom författarna 

hade ämnesområden som behövde diskuteras öppet med informanterna. Frågorna 

skulle vara tillräckligt öppna så att informanterna hade utrymme att utveckla sina 

tankar och inte känna sig låsta till att ge specifika svar till frågorna som ställdes. I 

intervjun bortsågs intervjuobjektets kön och hur länge de varit anställda på företaget, 

men det togs däremot i beaktning vilka arbetsuppgifter de hade. Detta eftersom de 

olika personerna har olika inblick i arbetet med EB och har därför djupare kunskap 

om vissa områden. Christian Albinsson intervjuades med semistrukturerad 

intervjukaraktär av samma anledning som advokatbyrån Alpha.  

Samtliga intervjuobjekt kontaktades i förhand för att fastställa intervjutid men också 

för att förklara anledningen till intervjuerna, samt vilka ämnen som författarna 

förväntades vilja diskutera. Detta gjordes eftersom informanterna då fick tid att tänka 

över sina svar och därmed kunde kvaliteten och trovärdigheten höjas (Saunders, et al., 

2009). 



! 18!

4.6 Bearbetning av data 
Intervjuerna som varande i 40-60 minuter spelades in med ljudupptagningsprogram 

för att sedan transkriberas med hjälp av VLC som är ett ljud och 

bildbehandlingsprogram för att användas i studiens empiri. Programmet användes 

eftersom det går att sänka ljudhastigheten, vilket gör det lättare att transkribera. 

Microsoft Word användes som ordbehandlingsprogram.  

4.7 Studiens begränsning och kvalitet 

4.7.1 Generalisering 
För att kunna generalisera ett resultat till en hel population krävs det att fler än en 

undersökning utförs (Yin, 2011; Kvale, 1997). Det finns däremot möjligheter att 

skapa en analytisk generalisering om förutsättningarna är tillräckligt starka. Detta 

skulle innebära att empirin knyts till teorin tillsammans med olika modeller och 

koncept som benämns. Den analytiska generaliseringen kan bidra till en generell bild 

av fenomenet i fråga och kan ses som ett vägledande mönster (Kvale, 1997). Genom 

att intervjua flera personer på olika positioner som HR-chef, MP och en EB kunnig 

person blir beskrivningen av fenomenet mer balanserat (Yin, 2011). Generaliseringen 

är i detta fall inte universell, och bör inte behandlas som statistik (Halkier, 2011). Den 

analytiska generaliseringen som den här studien kommer att skapa är utifrån ett 

specifikt antal teorier, en fallstudie samt en intervju med en kunnig person inom 

området. Studiens mål är att undersöka om det finns kopplingar mellan teorier och 

verklighet.  

 

Eftersom att studien och generaliseringen inte speglar en komplett bild av alla aktiva 

aktörer täcks inte alla möjliga fenomen, komplexiteter och mönster.  Detta resulterar i 

att generaliseringen blir en förenkling av verkligheten (Halkier, 2011). Bortsett från 

denna negativa aspekt kan studien bidra till ett vägledande mönster för liknande 

undersökningar eller en uppföljande studie av denna studies resultat.  

4.7.2 Validitet & Reliabilitet  
Validiteten beskriver ett orsakssamband mellan två variabler och huruvida det 

stämmer överens med verkligheten (Saunders et al., 2009, s.157). Ett möjligt 

validitetsproblem för studien skulle vara om det går att finna ett orsakssamband 

mellan utvecklingen av EB och en starkare och mer attraktiv företagskultur. Detta kan 

inte besvaras utifrån studien då resultaten från det implementerade EB arbetet inte går 
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att avläsa för än EB är implementerat fullt ut vilket kommer att ske senare under 2015. 

Validiteten stärks däremot av att Alpha som tidigare har arbetet med och värnar som 

sitt varumärke är en av Sveriges mest populära arbetsgivare (Universum, 2014).  

 

Semistrukturerade intervjuer som valdes tills studien kan föra med sig vissa 

konsekvenser. För att undvika att påverka intervjuobjekten valdes därför öppna frågor 

som gav de tillfrågade möjlighet att formulera sina egna svar och inte bli påverkade 

av en ledande formulering. Dessa svar tolkade författarna senare utifrån det valda 

teoretiska ramverk som studien baseras på. Eftersom att frågorna i efterhand kunde 

tolkas och analyseras genom valt teoretiskt ramverk anses validiteten vara hög. 

Vidare finns risken att anställda som innehar vissa positioner eventuellt väljer att 

uttrycka sig fördelaktigt för sin organisation snarare än ärligt. För att öka 

trovärdigheten hos informanterna anonymiserades svaren och fallföretaget. 

Anonymiseringen kan även förhindra att inga strategiska åtgärder plagieras och vidtas 

av konkurrenter. Utförandet av intervjuerna genomfördes på ett lämpligt och 

professionellt sätt, vilket bidrog till att reliabiliteten ökar. Författarna anser sig 

slutligen ha varit objektiva vilket ger undersökningen trovärdighet och resultatet 

skulle inte ha påverkats av en annan objektiv undersökare. (Saunders et al., 2009) 

4.7.3 Etiska aspekter 
Vid denna typ av studie är det viktigt att föra en diskussion kring de etiska aspekterna. 

Vid kvalitativa studier är det viktigt eftersom fallföretaget ofta lämnar ut privat 

information, att enbart ta hänsyn till anonymitet är därför inte alltid tillräckligt. 

Författarna uppträde professionellt och behandlade informationen och 

intervjuobjekten med stor respekt. Advokatbyråer arbetar ofta med konfidentiell 

information vilket kan göra det svårt för en advokat att öppna upp sig under en 

intervju. Det blev därför viktigt att se till att informationen som samlades in inte kan 

kopplas tillbaka till fallföretaget. Informanterna mottog ett informationsbrev där 

författarna gav en kort bakgrundsbeskrivning om sig själva, vad de ämnade undersöka, 

att resultatet från intervjuerna skulle behandlas anonymt och att det var frivilligt att 

när som helst avbryta intervjun eller ångra ett svar om det skulle bli för privat. Detta 

gjorde för att informanterna fick tid att tänka över sina svar och därmed kunde 

kvalitén och trovärdigheten höjas (Saunders et al., 2009). Intervjuobjekten fick även 
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reda på hur resultaten kommer att publiceras och hur de kan få tag på den slutgiltiga 

uppsatsen (Miles & Huberman, 2014). 

4.7.4 Operationalisering 
För att kunna hålla en avslappnad intervju och för att undvika att använda terminologi 

som informanten inte är familjär med, operationaliserades vissa koncept och begrepp. 

De frågor som användes i intervjuerna ligger som bilaga till detta arbete (Bilaga 1 & 

2). Viktigt att poängtera är att dessa frågor endast fungerade som ett ramverk, det vill 

säga, dessa frågor användes för att starta ett nytt ämnesområde som sedan kopplades 

på med följdfrågor. !

!
Vi bad informanterna beskriva processen och sedan analyserade vi deras svar utifrån 

studiens valda teoretiska begrepp och ramverk. Exempel på detta är frågan ”Vad är 

företagets syfte med att använda sig av EB?” Intresset bakom denna fråga låg i att 

undersöka två saker. För det första kunde en möjlig följdfråga lyda: ”vad var det som 

ni inte var nöjda med innan påbörjad process”. Denna fråga gav svar på om ledningen 

skapat en förståelse för organisationens kultur, det vill säga hur den såg ut innan EB 

arbetet påbörjades. Detta menar Mandhanya & Shah (2010) och Schein (2010) är en 

av grundstenarna till att framgångsrikt implementera en företagskultur. Processen 

kring hur EB implementeras fördelas i tre steg och presenteras i avsnitt 3.2. !
!
Det gavs även utrymme för informanterna att förklara vad de ville uppnå med arbetet, 

och svaren som gavs, exempelvis ”skapa en Alpha-anda” kopplades till att företaget 

syftade på att skapa ett gemensamt språk. Frågan ”Vilket är företagets syfte med att 

använda EB?” kunde efter informantens svar kopplas till de typiska karakteristiska 

dragen för ett framgångsrikt EB (Backhous & Tikoo, 2004). De tre valda 

mekanismerna från Schein (2010), Skapa ett gemensamt språk och konceptuella 

teorier, Definiera gruppgränser och identiteter och till sist Fördela makt, auktoritet 

och status, besvarades naturligt under intervjuns gång. De besvarades dels tack vare 

författarnas frågor kring anledningarna till utformandet av EB men även från 

generella frågor som hur det såg ut på arbetsplatsen idag och vilka mål och visioner 

Alpha har om sin arbetsplats.!
!
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I den kompletterade intervjun ställdes frågor kopplade till 3.2 första del som berör 

TM (Mandhanya & Shah, 2010), där MP fick svara på frågor som ”hur utvecklar 

företaget sina anställda?” och ”hur välkomnar företaget nyanställda för att de ska 

känna tillhörighet till företaget?”. Frågorna kunde i efterhand tydligt kopplas till TM 

och analyseras därefter. !
!
Den tredje och sista punkten som nämns under 3.2 ”företag vill locka till sig nya 

anställda med hög kompetens” behandlades inte under intervjun eftersom författarna 

har valt att fokusera studien mot det interna arbetet hos det valda fallföretaget. Detta 

bidrar till informanterna inte blir styrda av att i förhand veta vilket ramverk som 

studien kommer att använda som verktyg för analys. !
 

4.8 Kompletterande intervju 
Efter att ha sammanställd empirin och analyserat den utifrån valda teorier fanns det 

vissa luckor i empirin för att möjligöra en komplett analys av samtliga teoretiska 

begrepp. Det var framför allt empiriskt material som förklarar hur Alpha arbetar med 

TM. TM är inte någonting som Alpha uttryckligen arbetar med, därför blev det av 

större vikt att formulera frågorna så att de kunde besvaras av Alpha med deras egna 

ord och samtidigt möjliggöra för författarna att analysera efter valda teorier som 

förklaras i avsnitt 4.7.4. För att samla in ytterligare information om Alpha, och ställa 

frågor som uppkommit efter att den första intervjun skedde, gjordes en andra intervju 

med MP på Alpha. Frågeformuläret återfinns som bilaga 3.   

5. Empiri 

Detta kapitel består av två olika delar, dels intervjuer med två anställda på 

advokatbyrån Alpha och dels en intervju med Christian Albinsson. Dessa två delar är 

sammanflätade i kapitlet och presenteras parallellt. Alpha har under det senaste året 

genomfört ett internt EB arbete för att stärka byråns kultur. Alpha har tidigare använt 

sig av EB, men då nästan enbart i externa syften. Processen som är beskriven i 

empirin är ny för byrån, då de till skillnad från tidigare arbeten valt att fokusera på 

den interna processen. De har i och med arbetet försökt stärka varumärket externt, 

genom att arbeta inifrån. Alpha använder själva inte begreppet TM och det är därför 
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utelämnat ur den empiriska delen och tas åter upp i analysen där Alphas svar 

analyseras utifrån de ramverk studien har presenterat för TM. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Fallföretaget 
Fallföretaget som studerats är en av Sveriges största advokatbyråer. Byrån har sex 

kontor i Sverige, och undersökningen är utförd på det största av dessa kontor där cirka 

120 personer arbetar. Dessa 120 anställda innefattar delägare, advokater, biträdande 

jurister och administrativa avdelningar som ansvarar för exempelvis ekonomi, HR och 

IT.  

 

Byrån förändrade relativt nyligen sitt vinstdelningssystem till ”equal partnership”, 

vilket förenklat betyder att samtliga delägare delar lika på den vinst byrån gör. 

Tidigare hade man använt sig av ett system som man slarvigt kan kalla ”eat what you 

kill”, det vill säga att delägare tjänar dem pengar som de drar in individuellt. 

Förändringen gjorde det viktigt för ledningen att göra samtliga anställda motiverade 

att arbeta hårt tillsammans, att skapa en gemensam kultur som alla står bakom. Risken 

finns annars att vissa delägare drar ner på tempot och låter andra dra tyngre lass. Detta 

hoppas man uppnå genom att förstärka företagskulturen.  

5.2 Anledning till förändring 
Verkligheten för dagens advokatbyråer har förändrats ganska kraftigt under de senaste 

åren, mycket på grund av det faktum att förbudet för advokatbyråer att marknadsföra 

sig själva försvann för ett antal år sedan.  

 

Alpha arbetar med EB med en förhoppning att skapa en attraktiv arbetsplats och 

stärka den kultur som gör att anställda vill stanna kvar på företaget.  

”Det är lika viktigt för oss att attrahera som att behålla anställda” (HR- ansvarig) 

”Vi ska vara med och leda utvecklingen och vara en byrå man väljer och sedan 

stannar hos. Detta gäller både klienter och anställa, och uppnås via vision, strategi, 

organisation och framförallt företagskultur. Företagskulturen är mest fundamental, 

denna måste underbygga och stödja strategin och visionen för att våra mål ska nås.” 

(MP) ”… en företagskulturs positiva delar är en nyckel till framgång.” (HR- 

ansvarig) 
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Christian Albinsson (CA) intervjuades som kunnig person inom området för 

företagskulturer och EB. Han lyfte fram vikten av att företag behöver skapa en intern 

kultur som speglar den externa bild som sänds ut.  

”Det finns många anledningar till strategiska förändringar men en sak som alltid 

stämmer är att de bästa varumärkena kommer inifrån”(CA). Eftersom att de anställda, 

tillsammans med de produkterna/tjänsterna organisationen erbjuder, gestaltar 

varumärket är det viktigt att bygga sitt varumärke inifrån. CA hävdar att man inte 

behöver särskilja det externa arbetet med EB från det interna då dessa i stor 

utsträckning överlappar varandra. Det är snarare viktigt att det är en korrelation 

mellan det externa och interna.  Vidare förklarar han att det krävs en attraktiv image 

för att locka rätt personer till företaget.  

”70 % av vd:ar och personalchefer på stora världs-företag anser att attraktiviteten 

som arbetsgivare är avgörande för att nå organisationens mål” (CA) 

5.3 Vikten av humankapital  
Båda intervjuobjekten hos Alpha underströk vikten av humankapital för företaget, och 

menade att byråns delägare och anställda är byråns absolut viktigaste resurs. Byrån 

levererar inte någon fysisk produkt, utan säljer snarare kunskap. Det är därför vitalt 

för Alpha att locka till sig kompentent personal, men framförallt lyckas behålla den. 

”För att lyckas vara en topprankad advokatbyrå krävs det att man har advokater med 

stor kunskap inom specifika områden. Det är därför nödvändigt att arbeta externt för 

att “locka till sig” denna kunskap, och aktivt arbeta internt för att få den att stanna” - 

MP.   

På Alpha är det viktigt att nyanställda snabbt kommer in i organisationen. Detta är 

viktigt eftersom de vill att alla anställda, oavsett position, ska känna sig lika delaktiga 

i vad som händer på företaget. ”Om alla känner en sammanhållning och koppling till 

företaget tror vi att man kommer arbeta hårt för att man vill att det ska bra för Alpha. 

Idealet skulle vara att få alla anställda att känna att Alpha är en familj, där alla är 

villiga att lägga ner arbete för hjälpa varandra. Vi tror att medarbetare som trivs 

presterar ofantligt mycket bättre än de som inte uppskattar sin arbetsplats.” - MP.   

Alpha genomför regelbundet aktivteter på kontoret för att stärka sin sammanhållning 

och genom detta få anställda att trivas i varandras sällskap. ”Varje fredag har vi pub 

på kontoret, där vi spelar musik och umgås. På onsdagar har vi fikastund med diverse 



! 24!

bakverk. Det är inte obligatoriskt att närvara, men de flesta kommer förbi och umgås 

i alla fall en liten stund. Detta tror vi bidrar till att folk lär känna varandra och på så 

sätt känner tillhörighet till företaget” - MP. 

Vidare erbjuder även Alpha ett brett utbud av kurser för dem anställa. Dessa erbjuds i 

syfte att utveckla all personal, oavsett position. Exempel på dessa kurser är 

språkutbildningar och vidareutveckling inom specifika områden inom 

juridiken. ”genom att delta i de kurser byrån erbjuder, ökar byråns totala kunskap, 

men även möjligheten för personer att befordras internt och få nya arbetsuppgifter. 

Detta leder förhoppningsvis i slutändan till en chans att bli delägare” – MP  

5.4 Definition av employer branding 
Samtliga intervjuobjekt var överens om att EB är en term som är relativt svår att 

definiera.  

“det finns så mycket som kan falla inom området employer branding, det är därför 

svårt att kortfattat förklara termen” (HR-ansvarig). 

 CA definierade begreppet EB: “arbeta med en organisations varumärke som 

arbetsgivare, mot i första hand presumtiva medarbetare” (CA). 

Att EB är ett nytt koncept förtydligades i MPs definition av EB. ”Jag började med en 

tanke om att jag ville förstärka kulturen på byrån. Jag hade hört talas om employer 

branding förut, men jag visste egentligen inte vad det innebar. Jag kopplade det 

direkt till ett externt varumärkes arbete… Jag lade fram en ettårs plan som 

innefattade ett kontinuerligt internt arbete för att förstärka den dåvarande kulturen … 

Det var inte jag som kallade det employer branding, det var vår chef på HR 

avdelningen som förklarade att mina idéer och tänkta tillvägagångssätt faller under 

terminologin employer branding.” - Managing Partner - Alpha (MP) 

5.5 Tillvägagångssätt och implementation (ALPHA) 
Avsnittet kommer att beskriva processen som skedde då fallföretaget under ett års tid 

genomförde ett projekt som syftade till att förstärka den dåvarande kulturen genom att 

implementera den interna delen av EB. Det ska nämnas att Alpha även har ett 

extensivt externt arbete, men detta behandlas inte eftersom studien endast ämnar 

undersöka hur det interna arbetet är utfört.  
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Ledningsgruppen för Alpha startade gemensamt ett projekt med målsättning att 

identifiera konkreta exempel på beteenden och aktiviteter som organisationen skulle 

ta bort, behålla eller lägga till för att förbättras.  

”Jag tror inte man kan helt förändra en kultur. Det finns alltid någonting kvar i 

väggarna på företaget. Man kan dock ta bort och lägga till delar, och på så sätt 

förstärka de delar av kulturen som känns viktiga.” (MP)  

Processen startade genom att byrån gemensamt reste iväg över en helg. Genom att 

samla alla anställda på ett och samma ställe menar MP att ledningsgruppen fick en 

möjlighet skapa en uppfattning om hur den gemensamma synen på kulturen och 

miljön på kontoret såg ut i dagsläget. Ledningen presenterade sedan ett förslag på hur 

de tyckte att förändringsprocessen bör vara strukturerad, och lämnade sedan utrymme 

för samtliga anställa att komma med kritik och feedback på arbetet som skulle inledas.  

”Det är viktigt att alla anställda på byrån är delaktiga i arbetet med vår 

företagskultur och byråns större uppdrag.” (HR- ansvarig)  

Även ägarstrukturen gör att delaktighet och tydlighet är någonting man måste tänka 

på vid en förändringsprocess.   

”… ägarstrukturen ser ut som den gör, byrån ägs ju av flera advokater. På 

ett ”vanligt” företag kan ledningen säga att de vill att folk uppför sig på ett visst sätt, 

och om det inte passar kan man välja att lämna. Det fungerar inte på en advokatbyrå 

som har vårt styrelsesätt. Alla måste få komma med feedback och känns sig delaktiga 

i processen.” 

Väl tillbaka på kontoret delades arbetet upp i olika avsnitt, där varje enskilt avsnitt 

behandlade ämnesområden som ansågs viktiga och relevanta. Vad avsnitten döptes till, 

framkom inte under intervjuerna, men företagets HR-ansvarige beskrev vad som 

bland annat diskuterades under de olika avsnitten:  

 

• Hur strukturen ser ut på kontoret, hur är organisationen styrd, vem är det som 

gör vad? 

• Alphas icke-finansiella mål, vilka beteenden de förväntar sig av varandra och 

det egna ansvaret 
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• Vad det innebär att leda och ledas 

• Hur man bygger en ömsesidig lojal relation  

• Hur arbete och familj hör ihop 

 

Som en introduktion till varje avsnitt bjöds en inspirationstalare in och föreläste på 

kontoret. Efter introduktionen träffades samtliga medarbetare i grupper om 10 

personer och genomförde en workshop.  

”På en workshop diskuteras syftet med arbetet, varför är det viktigt för oss? Vad 

innebär det för oss? Hur åstadkommer vi det? … reglerna är enkla. Inga dumma 

frågor, alla får tala till punkt, alla representerar hela företaget … mobiler och 

datorer är avstängda.” (MP)  

 

Efter varje workshop träffade gruppen en skribent som transkriberade och 

sammanställde det gruppen kommit fram till under respektive pass. Gruppernas tankar 

och åsikter granskades därefter av ledning och sammanfattades slutligen i en bok som 

utkommer i början av 2015. Boken är tänkt att ligga som grund för företagskulturen. 

 

MP valde att lyfta fram ett exempel på ett beteende som förändrats på ett positivt sätt 

under projektet. Det framkom under ett av avsnitten att många anställda störde sig på 

att man på kontoret inte alltid hälsade på varandra, och att man generellt hade stängda 

dörrar till respektive rum. Detta togs upp vid workshopen och framfördes senare till 

ledningen. Ledningen tog i sin tur upp detta vid nästa tillfälle hela kontoret samlades, 

och idag är det en oskriven regel att hälsa på varandra. Alpha strävar efter att ha en 

öppen kultur där dörrarna inte hålls stängda.  

”det låter som en banal sak att hälsa på varandra, men det är viktigt att ett sådant 

beteende inte försvinner då det får personer att känna sig utanför, och på så sätt 

försämrar gruppdynamiken. Vi har lyckats skapa en Alpha-anda!” (MP)  

 

Nedan presenteras en överskådlig bild för att enkelt kunna följa Alphas 

implementationsprocess. Arbetsflödet sker horisontellt från vänster till höger och 

resulterar i företagets gemensamma förstärkta kultur. Figuren är inte Alphas, utan 

skapad av författarna för att smidigt sammanfatta processen. Författarna har valt att 

dela upp arbetet de sex olika steg som kunde utläsas från informanterna. Varje enskild 
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ruta har ett namn som syftar fungera som en rubrik till de specifika händelser som 

skedde hos Alpha under deras implementationsprocess av EB.  

 

 
Figur 4. Egen figur som sammanfattar den process som Alpha genomgått då de 

implementerat EB internt 

5.6 Strategi och implementation (CA) 
CA poängterade vikten av att rekrytera rätt person för att implementationen av EB ens 

ska vara möjlig. Den nyrekryterade måste inte bara uppnå kraven för en specifik tjänst 

utan den nyrekryterade måste även passa in i gruppen. På CAs kontor finns en mood-

manager vars uppgift är att sprida en god stämning på kontoret och anordna interna 

event för att sammansvetsa organisationens anställda och på så sätt skapa en bättre 

gruppdynamik.  

 

CA menar att en av de viktigaste metoderna för att nå den kultur man vill genom EB 

är att lyssna på sina anställda. De anställda måste få utrymme att ta upp och diskutera 

problem och förbättringar; anställda måste känna att deras åsikter blir hörda och tagna 

på största allvar.  

”Inget problem är för litet att ta upp” (CA).  

 

Avslutningsvis poängterar CA att en kultur inte behöver vara fast för evigt.  

”Det kan finnas spår av gamla ledare men på samma sätt som ett varumärke byggs 

inifrån så bestäms kulturen av de som jobbar aktivt inom organisationen. (CA)” 
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6. Analys 
!
6.1 Talent management 
Alpha kan genom ett lyckat arbete med EB, stärka sin varumärkeslojalitet och lyckas 

att hantera den talang och kompetens som rekryterats.  Enligt figur 2 kan EB 

användas som verktyg för att påverka kultur, identitet och lojalitet. Lojaliteten får 

anställda att stanna hos företaget och hjälper till att möjliggöra TM. (Mandhanya & 

Shah, 2010) 

Alpha gjorde nyligen förändringar i sitt vinstdelningssystem vilket å ena sidan skapat 

positiva möjligheter men å andra sidan också skapat en viss osäkerhet hos anställda 

och delägare, och det fanns därför en anledning till att stärka den gemensamma 

kulturen. Tidigare har mycket fokus av Alphas EB arbete varit riktat externt. Man har 

aktivt arbetat för att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare genom att 

koncentrera sig på saker som har inverkan på den externa bild som företaget ger ut. 

Detta har dock förändrats, mycket på grund av denna förändring av vinstfördelning då 

man insett vikten av ett extensivt internt arbete. Detta är Alpha inte ensamma om utan 

som figur 1 visar och som Kunerth & Mosley (2011) beskriver, har även många andra 

företag världen över skiftat sitt EB arbete från att vara nästan uteslutande externt till 

större fokus på den interna delen.    

Alphas inledande arbete med EB följer den första fasen i Mandhanya & Shah’s 

process för att använda EB i TM. Det ska tilläggas att Alpha inte själva använder 

begreppet ”Talent Management” utan i intervjuerna talade man snarare i termer om 

hantering av sin personal. Det har varit ett medvetet beslut att behålla ordet ”Talent 

Management” då det syftar på att hantera den talang företaget har tillförskaffat sig, 

men det ska poängteras att Alphas terminologi och författarnas bruk av TM syftar till 

samma beteende i studien.  

Processen som Alpha går igenom kopplas till TM då de tre punkter som Mandhanya 

& Shah (2010) tar upp för att definiera begreppet, återfinns hos företaget. Dessa tre 

punkter, som tidigare belysts i 3.2, är att en organisation ska se till att: 1) nya 

anställda utvecklas och integreras in i organisationen, 2) anställda behållas och 

utvecklas, 3) locka till sig nya anställda med hög kompetens. Alpha utvecklar och 

integrerar nya anställda i organisationen genom olika event, likt puben på fredagar 
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eller fika på onsdagar. Vidare utvecklar de även befintliga anställda genom att erbjuda 

kurser som ämnar utveckla kunskapen hos anställda. Slutligen vill Alpha självklart 

locka till sig nya anställda med hög kompetens, även om det inte behandlas djupare i 

detta arbete så är Alpha beroende av nytt stark humankapital för att vara en 

framgångsrik advokatbyrå. ”För att lyckas vara en topprankad advokatbyrå krävs det 

att man har advokater med stor kunskap inom specifika områden” (MP) 

Efter att Alpha analyserat sin egen situation började utformandet av EB strategin. 

Denna utformning gjordes under ett års tid och anpassades efter Alphas egna behov, 

mål och visioner, miljö, ledarskap och interna karriärmöjligheter som uppkom med 

det nya delägarsystemet. Under utformningen definierades konceptet och olika 

begrepp så det inte bara var tomma ord utan någonting som ledningen kunde stå för.   

Arbetet följer visserligen teoriers givna anvisningar, men en viktig del när man 

använder EB som verktyg i TM är att följa upp resultatet och effekterna från det man 

har implementerat (Mandhanya & Shah, 2010). Det har inte kunnat undersökas då 

Alpha slutför sitt EB projekt våren 2015. Den enda återkoppling som har skett är en 

kontinuerlig feedback från medarbetare till ledningen under utformandet av EB 

strategin som symboliseras i figur 4. 

 

6.2 Intern integration 
Genom att ha återkommande möjlighet för feedback och en öppen dialog med 

samtliga på kontoret under den inledande resan fick ledningen en tydlig bild av den 

dåvarande miljön och stämning som fanns på kontoret. Detta går i linje med Schein, 

som menar att total förståelse inom organisationens kultur krävs för att ordentligt 

kunna implementera en företagskultur, eftersom det förklarar hur den interna 

integrationen ska uppnås (Schein, 2010, s. 23-33). Även Barrow & Mosley pekar på 

att man måste utveckla en förståelse för hur anställdas behov och organisationens 

struktur och kultur ser ut idag för att uppnå önskat mål med implementation av EB 

(Barrow & Mosley 2007). Enligt Backhaus & Tikoo (2004) är en av de tre viktigaste 

punkterna för ett lyckat EB arbete att företaget definierar sina unika 

värdepropositioner genom att nyttja information gällande företagskultur, ledarskap 

och kompetensnivå som finns hos anställda. Alpha och CA arbetar med att föra en 

dialog med sina anställda. CA ger sina anställda utrymmen att ta upp och diskutera 
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problem och förbättringar och de måste känna att deras åsikter blir hörda och tagna på 

största allvar, att inget problem är för litet att ta upp. Detta har även Alpha tagit vara 

på i sitt arbete där de insett värdet av att det inte finns några dumma frågor att ställa.  

Barrow & Mosely menar att det finns en stark korrelation anställdas engagemang till 

organisationen och förändringar i både rörelsemarginaler och nettovinstmarginaler 

(Barrow & Mosley 2007). Alpha tror likt Barrow & Mosley att engagemang och 

trivsel ökar produktiviteten på företaget. 

Backhaus och Tikoo (2004) definierar vidare ett framgångsrikt arbete med EB att det 

sker en integrering av företagets EB i den interna verkligheten. Alpha uppfyller detta 

genom att samla den information som uppkommit i sitt arbete i en bok, som sedan 

ligger som grund för hur anställda på företaget skall agera. Det har skapats en 

förståelse för organisationen som möjliggör att den interna företagskulturen, efter 

genomfört EB arbete, stämmer överens med den bild som företaget vill kommunicera 

externt (Berthon et al., 2005). 

I de tre kommande underrubrikerna kopplas Scheins tidigare tre nämnda mekanismer 

för att skapa intern integration till Alphas implementationsprocess för att på så sätt 

stärka TM och den företagskulturella delen av figur 2 ”organization culture”.  

6.2.1 Skapa ett gemensamt språk och konceptuella kategorier 
Det är nödvändigt att skapa ett gemensamt språk och konceptuella kategorier för att 

forma en grupp och kunna förstå varandra inom gruppen, eftersom hur saker och ting 

definieras är relativt (Schein, 2010, s.93-97).  

Inom Alpha skapade man genom implementeringen å ena sidan nya jargonger och 

språk. Detta tack vare workshops som behandlade bland annat vilka beteenden de 

anställda förväntar sig av varandra och det egna ansvaret varje individ har. MP 

nämnde hur den nya oskrivna regeln om öppenhet mot varandra skapats och hur 

Alpha-andan formats. Å andra sidan menar MP att man inte helt kan förändra en 

kultur, utan det alltid finns någonting som sitter kvar i väggarna. CA har en annan 

uppfattning: gamla kulturer kan försvinna då nya kultur skapas. Han menar dock att 

det krävs hårt arbete för att helt sudda ut en tidigare kultur. För stärka den interna 

integrationen använder han sig av en mood-manager och personlighetstester som 
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bidrar till att involvera de anställda och se till att skapa en bättre gruppdynamik 

genom att alla ”talar samma språk”.  

6.2.2 Definiera gruppgränser och identiteter 
Det är enligt Schein viktigt att alla medlemmar har en klar identitet, detta involverar 

även rekryteringsprocessen då nyanställda direkt bör få en specifik position (Schein, 

2010). Hos CA framgår detta tydligt då han menar att den nyrekryterade på hans 

företag inte bara måste uppnå kraven för en specifik tjänst utan den nyrekryterade 

måste även passa in i gruppen. Likaså Alpha förväntar sig att anställda (genom att 

vara med i workshops) integreras i förändringsprocessen och på så sätt också i 

organisationen. Målet är att den anställda efter att ha genomfört processen blir 

en ”insider”, och därmed kan anamma organisationens säregna koder och 

rutiner. ”Det är viktigt att alla anställda på byrån är delaktiga i arbetet med vår 

företagskultur och byråns större uppdrag.” (HR- ansvarig). 

6.2.3 Fördela makt, auktoritet och status 
Schein understryker vikten av att skapa en kultur där det finns en gemensam 

förståelse för hur makt, auktoritet och status behandlas (Schein, 2010, s.101). I Alphas 

workshop behandlades det hur organisationen är styrd, och det tydliggjordes vem som 

gör vad. Då ägarstrukturen förändrats har fördelning av makt och status blivit ännu 

viktigare, MP förklarade att eftersom man använder sig av ett vinstfördelningssystem 

där alla delar lika på vinsterna krävs det att alla känner sig delaktiga och 

betydelsefulla. Det är alltså viktigt att de anställda som har bytt arbetsuppgifter inte 

gäller sig degraderade och mindre betydelsefulla.  

6.3 Avslutande sammanställning   
Alpha har genom sitt arbete med företagskulturen byggt en grund för den interna 

integrationen där många likheter kan kopplas till de tre mekanismer som Schein 

(2010) nämner. Mandhanya och Shah’s (2010) teorier kring TM har klara kopplingar 

till Alphas arbete där lojalitet är en av de viktigaste byggstenarna. Detta har 

möjliggjort att Alpha kan använda EB som ett effektivt verktyg för att behålla och 

utveckla sina anställda. Det som återstår för Alpha är en av de viktigaste punkter för 

att lyckat TM, vilket är återkoppling och uppföljning av det ramverk som nu 

implementeras på byrån.  
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7. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka processen som sker då populära arbetsgivare 

använder EB som ett verktyg för att tillämpa TM och på så sätt förstärker sin 

organisationskultur. Alpha, en av Sveriges populäraste arbetsgivare hos ekonomi och 

juridikstudenter, lyckas på ett framgångsrikt sätt använda sig av EB som ett internt 

verktyg för att förstärka sin företagskultur. Vi tror inte att deras framgångsrika arbete 

är den ända anledningen till att Alpha är en populär arbetsgivare, men vi anser att det 

är en vital del. Studiens slutsats är att Alpha arbetar efter många av de teorier som 

presenterats i studien. De har byggt en grund för intern integration där många likheter 

går att hämta från Schein (2010), och även teorier från Mandhanya och Shah (2010) 

finns i Alphas arbete. Slutligen uppfyller Alphas arbete Backhaus & Tikoos tre 

kriterier för ett framgångsrikt EB arbete.  

7.1 Praktiska implikationer  
Bristen av tidigare forskning kring ämnet som legat till grund för detta arbete gör att 

denna studie har potential att bidra som hjälpmedel till organisationer som vill 

tillämpa EB internt. Eftersom studien är utförd på ett verkligt företag i en samtida 

omgivning, och ger en beskrivande förklarning hur ett framgångsrikt företag 

implementerat EB finns det anledning att använda denna som en slags mall, vilket 

återspeglar den analytiska generaliseringen. Vidare understryker arbetet vikten av att 

skapa en attraktiv arbetsplats, och kan därför också användas i informerande syfte. 

 

8. Förslag till vidare forskning 
Då ämnet som behandlas i studien saknar omfattande forskning finns det anledning 

för vidare forskning inom ämnet. I studien har endast en byrå undersökts varför det är 

av intresse att göra en liknande undersökning men undersöka ett flertal företag, 

förslagsvis i olika yrkesområden för att se om det skiljer sig mellan olika yrken i olika 

miljöer.  

Det fanns en tid då människor stod på kö för att ta vilket jobb som helst. Arbetsgivare 

hade ett stort utbud av arbetskraft och behövde inte lägga ner kraft på att locka till sig 

personal. Dagens samhälle fungerar inte på samma sätt, utbudet av personal som 

passar till specifika arbetsuppgifter har minskat vilket har lett till att företag blivit 

tvungna att slåss mot varandra för att locka till sig kompetent personal. Arbetstagare 
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har tack vare detta fått möjligheten att ställa krav på sina arbetsgivare. De kräver idag 

inte bara en bra lön utan även en arbetsplats som lockar dem och passar deras identitet. 

För att hänga med i denna utveckling har företagen börjat använda sig av EB som ett 

verktyg för att skapa en attraktiv företagskultur för att på så sätt kunna locka till sig 

och behålla personalen.   

Man kan också ställa sig frågan vad som egentligen prioriteras av de anställda, 

prioriteras en attraktiv företagskultur före exempelvis en högre lön? Att jämföra två 

olika advokatbyråer som arbetar med olika inställning till vad som är en attraktiv 

företagskultur vore därför intressant. Prioriterar byråer olika i frågan om till exempel 

lön, kunskap på byrån eller en trivsam arbetsplats? 

Slutligen tycker vi att det vore intressant att undersöka hur fackföreningarnas roll 

kommer att te sig när humankapital är en bristvara och ses som den absolut främsta 

tillgången hos företaget. Kommer facken gå mer mot att vara till för arbetsgivaren 

snarare än arbetstagaren, för att på så sätt kunna hålla kvar anställda i större 

utsträckning nu när anställningarna blir kortare och anställda vill byta jobb i högre 

utsträckning i snabbare takt än tidigare. 

 

! !
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Bilagor 
Bilaga!1: intervjuprotokoll - Alpha 

Del 1 

Kort om oss 

Uppsatsämne och syfte 

Anonymitet behandlas  

 

Del 2 

Hur skulle ni beskriva konceptet empoloyer branding? 

Hur skulle ni beskriva att er arbetsplats ser ut idag och vilka mål och vision har ni i 

form av sammanhållning, grupperingar, auktoritet och status? 

Vilket är företagets syfte med att använda employer branding? 

Hur använder ni arbetet med EB på en strategisk/operationell nivå? 

Hur är ert EB designat? 

Hur används EB i rekryteringsprocessen? 

Vilka fördelar finns det att använda EB i rekryteringsprocessen? 

Hur har EB på ert företag förändrats över tid? 

 

Bilaga!2: intervjuprotokoll - expertintervju 

Del 1 

Kort om oss 

Uppsatsämne och syfte 

Anonymitet behandlas  

 

Del 2 

Vad gör företaget som du jobbar på? 

Vad har du för position på företaget? 

Hur länge har du jobbat med det som du gör nu? 

Vilket är ditt huvuduppdrag? 

Hur skulle du beskriva EB? Fokus på det interna arbetet. 

Hur jobbar ni för att implementera EB för en kund? 

Finns det flera olika strategier för EB? 

Har du sett förändringar över åren? 

Vilket är huvudmålet för era klienter att implementera EB? 
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Vad skulle du säga karaktäriserar ett lyckat EB arbete? 

 

Bilaga 3: Intervjuprotokoll - Kompletterande intervju 

Varför vill anställda stanna kvar hos Alpha?  

Hur lyckas ni få nyanställda att känna sig välkomna?  

Hur behandlar ni nyanställda för att få de att känna tillhörighet till företaget? 

Hur utvecklar ni era anställda i form av utbildningar, work shops etc.? 

 

 


