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Sammandrag  

Till en följd av den utmaning företag står inför när det kommer till att rekrytera och behålla 

anställda inom sin organisation har Employer Branding blivit en central del i företags 

strategiska prioriteringar. Studien syftar till att undersöka hur snabbväxande organisationer 

kan utforma sitt varumärke mot anställda för att skapa en attraktiv arbetsplats. En kvalitativ 

studie i form semistrukturerade intervjuer utfördes på det snabbväxande it-företaget IP-Only. 

Studien genomfördes på sex anställda på olika hierarkiska nivåer inom olika avdelningar för 

att skapa en generell uppfattning av organisationen i sin helhet. Resultatet visar att de värden 

som kan prioriteras när ledningen utformar sitt interna Employer Brand är främst 

stimulerande arbetsuppgifter, personlig utveckling, flexibilitet, uppskattning och delaktighet. 

Förutom att aktivt arbeta med och värna om personlig utveckling kan ledningen förmedla 

dessa värden genom internkommunikation och genomarbetade värderingar. Sociala aktiviteter 

och möjlighet till informellt umgänge på arbetstid är också av värde. Allt detta är viktigt för 

att framställa utveckling och förändring som något positivt i snabbväxande organisationer. 

Sammanfattningsvis behövs värden som uppfyller samtliga av de tre dimensionerna 

funktionella, ekonomiska och psykologiska inom Employer Branding för att de ska uppfattas 

som attraktivt för de anställda och för att organisationens EVP ska vara effektivt.  
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1.	Introduktion	

1.1	Inledning	
Konkurrensen bland arbetsgivare om att rekrytera de största talangerna är hård, 

branschöverskridande och allt mer internationell (Dyhre & Parment, 2013). För att attrahera 

rätt personal lägger företag i allt större utsträckning resurser på att framställa sig som ett 

varumärke gentemot potentiell arbetskraft. Målet med varumärkesbyggandet är att förmedla 

de värderingar och de attribut som bolaget vill associeras med. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Barrow och Mosley (2007) menar att några av de mest attraktiva associationerna ett företag 

kan ha ur arbetstagares perspektiv är att erbjuda höga löner, attraktiv arbetsmiljö och modern 

teknologi. Däremot är det inte så enkelt att det räcker med positiva associationer för att göra 

lyckade rekryteringar, det är minst lika viktigt att därefter lyckas behålla personalen inom 

organisationen. Ambler och Barrows studie (1996) resonerar kring vikten av att den externa 

förväntan av en anställning måste stämma överens med den interna verkligheten. Vidare 

menar de att det råder en hög efterfrågan på kompetent arbetskraft vilket innebär att en 

misslyckad rekrytering kan stå sig mycket kostsamt mot företaget. Tidigare studier inom 

området visar att en rekrytering där en anställd slutar på grund av att jobbet inte motsvarade 

förväntningarna kan kosta ett företag upp emot en miljon kronor. (Dyhre & Parment, 2013) 

 

Företag står därför idag inför en utmaning att utforma strategiskt effektiva varumärken både 

internt och externt för att kunna locka till sig och behålla personal. Inom forskningen 

benämns denna strategiska åtgärd som Employer Branding. Bergstrom et al. (2002) belyser 

vikten av att jobba med den interna delen av Employer Branding då endast en bra lön 

nödvändigtvis inte är en tillräckligt stark faktor för att behålla personal i längden. 

Arbetsgivare ska även erbjuda andra attraktiva värden och förmåner för att säkerställa att 

anställda effektivt utför sina arbetsuppgifter inom ramen för de policys som företaget har 

(Ambler & Barrow, 1996). Det band som arbetsgivare knyter med sina anställda berörs även 

av Barrow och Mosley (2007) där de menar att arbetsgivare ska erbjuda specifika värden till 

sina anställda. De kom fram till att värden som tillhörighet och uppskattning är ett resultat av 

vilka arbetsuppgifter anställda har, i vilken utsträckning de känner sig uppskattade av sina 

kollegor samt hur mycket de tror på produkten, syftet och värderingarna som företaget 

representerar. För att förmedla dessa förmåner och värderingar till anställda kan företag 

använda något som inom forskningen benämns som Employer Value Proposition. Det är en 
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sammansättning av värden arbetsgivare erbjuder sina anställda och kan ses som ett centralt 

meddelande hur företagets interna Employer Brand framställs och hur det är att arbeta inom 

organisationen. (Dyhre & Parment, 2013) 

 

De värden som företagen använder i sitt interna Employer Branding tycks alltså ha stor 

påverkan på i hur stor utsträckning anställda trivs på sin arbetsplats. Ur ett ledningsperspektiv 

är det därför av stort intresse att ha tillräcklig kunskap inom detta område för att kunna 

erbjuda rätt förutsättningar för att personalen ska känna sig manade att stanna inom 

organisationen och leverera goda resultat. 

 

1.2	Bakgrund	
Tidigare forskning som berör just hur företag arbetar med internt Employer Branding har sin 

grund i Ambler och Barrows (1996) vedertagna definition av begreppet Employer Branding. 

Studier inom området har visat på att allt fler företag arbetar med den externa delen av 

Employer Branding som innefattar de strategiska åtgärder som företag arbetar med för att 

framstå som en attraktiv arbetsgivare och således attrahera kompetent personal. Samtidigt 

visar studier på att det interna arbetet med att behålla personal inom organisationen inte får 

samma uppmärksamhet. (Chambers et al. 1998) Resultat från tidigare studier har även visat 

att det finns ett positivt samband mellan en etablerad strategi för internt Employer Branding 

och anställdas intentioner till att stanna inom en organisation (Matanda & Nbubisi, 2013). 

 

Relevanta studier som gjorts inom området har tenderat att rikta fokus mot stora och 

etablerade företag som har goda resurser till att utforma en strategi för sitt interna Employer 

Branding (Parment, 2013; Berthon et al. 2015; Sasson et al. 2012 & Bergstrom et al. 2012). 

Genomgående för studierna är att de gjorts på företag som agerar på en internationell 

marknad. Därför menar Berthon et al. (2015) att det är troligt att det råder kross-kulturella 

skillnader i vad anställda ser som attraktivt i ett internt Employer Branding, vilket innebär att 

resultat från tidigare forskning inte nödvändigtvis är applicerbart på svenska organisationer. 

 

Det tycks därmed finnas utrymme för att studera begreppet intern Employer Branding på 

mindre etablerade och snabbt växande svenska bolag. En bransch som kännetecknas av snabb 

utveckling och höga krav på rätt kompetens är IT-branschen, och arbetsgivare står inför en 

stor utmaning av lyckas behålla personal inom organisationen (Unionen, 2015). Dessa 
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tillväxtföretag kan enligt en artikel från Management Study Guide (2016) ses som trendiga 

och eftertraktade utifrån sett, men att en stor del anställda ändå föredrar den stabilitet som en 

större och mer etablerad organisation ofta erbjuder. Detta motiveras av att större företag har 

ett starkare Employer Brand som gör att de kan erbjuda mer förmåner och möjligheter till sina 

anställda. Därmed finner vi en intressant vinkel i att undersöka hur dessa snabbväxande 

företag bör utforma sitt interna Employer Brand för att erbjuda de förmåner och möjligheter 

som de anställda värdesätter i denna typ av organisationer.  

 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur snabbväxande företag kan utforma sitt interna 

Employer Brand för att få anställda att vilja stanna inom organisationen. Detta görs genom att 

undersöka vilka värden som kan ingå i organisationers Employer Value Proposition för att det 

ska uppfattas som attraktivt bland anställda. Syftet är även att skapa en förståelse för hur 

ledningar i snabbväxande organisationer kan förmedla sitt interna Employer Brand till 

anställda.  

 

1.3	Forskningsfråga	
Hur kan snabbväxande organisationer utforma och förmedla sitt interna Employer Brand för 

att lyckas behålla personal inom organisationen? 

 

1.4	Praktisk	och	teoretisk	relevans		
Som tidigare nämnt är det i dagsläget många företag som står inför ett problem när det 

kommer till att behålla arbetskraft inom organisationen, i synnerhet när det handlar om 

snabbväxande företag. Till en följd av en avsaknad för den här typen av studier inom dessa 

branscher bidrar vår undersökning till vidare kunskap kring hur ledningar i snabbväxande 

organisationer i praktiken kan utveckla sitt interna arbete med Employer Branding för att 

behålla anställda inom organisationen. På så sätt får studien praktisk relevans för liknande 

företag i samma situation.  

 

I och med att flera tidigare studier har angripit Ambler och Barrows (1996) modell om 

Employer Branding ur ett externt perspektiv bidrar vi till teoretiskt underlag för hur och på 

vilket sätt modellen är tillämpbar internt hos snabbväxande företag. Istället för att 

huvudsakligen fokusera på hur företag arbetar med att skapa ett varumärke riktat mot 
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rekrytering av personal lägger vi istället om fokus till att behålla befintlig personal. Där finns 

det en teoretisk lucka vilken vi ämnar delvis fylla. 

2.	Teoretiskt	ramverk		
Teoridelen inleds med en allmän redogörelse för begreppet Corporate Branding för att sedan 

kunna urskilja och fördjupa oss inom grenen Employer Branding. De olika delarna inom 

Employer Branding förklaras sedan mer ingående var för sig. Vidare går vi igenom Employer 

Value Proposition (EVP), ett verktyg som används för att sammanställa det centrala 

meddelandet av en organisations Employer Branding. Slutligen illustreras detta i en egen 

modell baserad på tidigare forskning.  

 

2.1	Corporate	Branding	och	Employer	Branding		
I dagens samhälle är inte bara konsumentvarumärken aktuella utan även arbetsgivare bör ses 

ur ett varumärkesperspektiv (Dyhre & Parment, 2013). Dessa två synsätt benämns som 

Corporate Branding och Employer Branding och trots att de båda bör vara konsistenta finns 

det skillnader att belysa för att undvika förväxling.  

 

Corporate Branding innebär att företag marknadsför ett flertal produkter och tjänster under ett 

och samma företagsnamn och på så sätt skapar värde för sitt varumärke (Small Business, 

2016). Corporate Branding är mer komplex och inkluderar flera marknadsaktiviteter då de når 

ut till fler olika intressenter. Employer Branding däremot, som vid direkt översättning kan 

benämnas som arbetsgivarvarumärke, har en tydlig och specifik målgrupp då de vänder sig till 

potentiella medarbetare och befintliga medarbetare inom organisationen. Employer Branding 

har alltså en extern och en intern målgrupp där målet är att förmedla en attraktiv, men 

framförallt konsistent och trovärdig bild av hur företaget är som arbetsgivare. (Meier, 2006) 

 

2.2	Tidigare	forskning	inom	Employer	Branding	
Employer Branding ses i jämförelse med de traditionella organisationsteorierna som ett 

relativt nytt koncept trots att de under de senaste tio åren fått ett starkt fäste i ledande 

organisationers strategiska prioriteringar (Dyhre & Parment, 2013). Begreppet myntades 1996 

av forskarna Simon Barrow och Tim Ambler och definierades då som “ett paket av 

funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som innefattas av en anställning och 

som arbetsgivaren identifieras med”. Författarna kom på idén att integrera HR med 
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marknadsföring och identifierade likheter i hur traditionella marknadsföringsaktiviteter likväl 

kan användas inom HR för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. (Ambler & 

Barrow, 1996) 

 

Vidare forskning har i sin tur levererat ett oräkneligt antal utvecklade definitioner som bygger 

på Ambler och Barrows (1996) ursprungliga definition. En av de senaste uppdaterade 

definitionerna från Chartered Institute of Personnel Development vilket förklarar Employer 

Branding som "en sammansättning av attribut som gör en organisation unik och attraktiv till 

dem, som känner en samhörighet med och presterar inom organisationen." (Rosethorn, 2009, 

s.18) Författaren har samlat en rad definitioner av de mest respekterade personerna inom 

området, och dessa kan till stor del jämföras med Ambler och Barrows (1996) initiala 

indelning av begreppet.  

 

2.3	Internt	Employer	Branding		
När Employer Branding riktas mot de anställda inom en organisation och inte syftar till den 

externa bilden av företaget benämns dessa strategiska åtgärder inom forskningen som internt 

Employer Branding. Begreppet innefattar hur organisationer upprätthåller det löfte och lever 

upp till de förväntningar som skapas mellan den anställda och arbetsgivaren vid 

rekryteringstillfället för att behålla denne inom organisationen. (Sengupta et al., 2015) Ambler 

och Barrow (1996) menar att anställda ska få valuta för pengarna på samma sätt som en kund 

får när den köper en vara. Företag bör därför arbeta aktivt med den interna delen av Employer 

Branding för att inte riskera att mista dem till en möjlig konkurrent på arbetsmarknaden 

(Sengupta et al., 2015).  

 

Berthon et al. (2015) berör det interna perspektivet av Employer Branding och hör till den 

allra senaste forskningen inom området. De kom fram till en femfaktorsmodell i syfte att 

identifiera mer konkreta attribut än vad tidigare forskning gjort. De faktorer som togs fram 

var development value, interest value, social value, economic value och application value. 

Dessa sorterades i sin tur in som underkategorier i Ambler och Barrows dimensioner inom 

Employer Branding. Vi kommer med utgångpunkt från senare forskning att mer ingående 

förklara och konkretisera Ambler och Barrows tre dimensioner som bör vara uppfyllda för att 

ett Employer Brand ska uppfattas som attraktivt.  
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2.3.1	Den	funktionella	dimensionen		
Den funktionella dimensionen av ett Employer Brand är uppfyllt om anställda upplever att de 

har möjlighet till individuell utveckling och att arbetsuppgifterna är stimulerande (Ambler & 

Barrow, 1996). Personlig utveckling får allt större betydelse för anställda och detta kan ske på 

olika plan. Det kan vara karriärsteg inom organisationen eller att den anställde upplever att 

den utvecklas intellektuellt av sina nuvarande arbetsuppgifter eller genom kompetenta 

kollegor. För många är det lika viktigt att ha en balans mellan arbete och privatliv och 

utveckling är inte alltid högsta prioritet. För att främja balansen kan en arbetsgivare 

exempelvis erbjuda flextid och andra smarta lösningar för ett mer självständigt arbetsupplägg 

som kan skötas hemifrån. Även andra personalförmåner som främjar hälsa så som friskvård 

och förmånlig semesterersättning kan ses som attraktiva. (Dyhre & Parment, 2013) 

 

Vidare behandlar den funktionella dimensionen själva arbetsuppgifterna i sig. Det är viktigt 

att den anställda finner sitt arbete intressant och roligt. De förväntar sig att få syssla med det 

som de verkligen är utbildade inom. Ett exempel på detta är att en person utbildad inom IT 

och programmering inte ska behöva fylla sina dagar med administrativt pappersarbete och att 

de verkligen får de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb. (Dyhre & Parment, 

2013) 

 

2.3.2	Den	ekonomiska	dimensionen		
Lönens betydelse har på senare tid minskat och ett yrke ses idag som något mer än bara ett 

sätt att försörja sig (Dyhre & Parment, 2013). Trots detta så har den ekonomiska aspekten 

fortfarande en stor betydelse och det finns ingen anledning att som anställd att inte vilja ha 

mer betalt. Lön har fortfarande ett stort symbolvärde och om den inte stämmer med den 

anställdes förväntningar så kan det leda till minskad effektivitet och engagemang på jobbet. 

Lön kan även anses vara en social status. (Asker, 2010) 

 

I den ekonomiska dimensionen är det inte bara lön som behandlas utan även andra finansiella 

värden. Den anställde ska uppleva trygghet i sin anställning i form av stadigvarande inkomst 

och även pensionsförmåner som säkerställer detta i framtiden. (Ambler & Barrow, 1996) 

Inom detta område tar Dyhre och Parment (2013) upp Handelsbanken som ett exempel av ett 

företag som arbetar mycket med att skapa en ekonomisk trygghet till sina anställda i sitt 
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Employer Brand. Varumärke utstrålar inte särskilt hög grad av nytänkande och trendighet 

men skapar de tillit och trygghet genom att erbjuda tydliga kollektivavtal och gemensamma 

pensionsfonder som ett incitament till att på lång sikt stanna inom organisationen. Även 

bonusar och provision kan användas som ett verktyg för att belöna och visa uppskattning 

gentemot anställda.  

 

2.3.3	Den	psykologiska	dimensionen		
Den psykologiska dimensionen handlar om hur emotionellt involverade de anställda känner 

att de är i sitt arbete. För att denna dimension ska vara uppfylld måste den anställda känna 

tillhörighet och meningsfullhet i sin arbetsroll och känna att det denne gör faktiskt fyller ett 

syfte, samt att organisationen bryr sig om och uppskattar den anställde. Genom att ge positiv 

feedback och ha en öppen dialog kan en arbetsgivare värna om hela individen och på så sätt få 

den att känna sig delaktig och meningsfull. (Dyhre & Parment, 2013) 

 

Ambler och Barrow (1996) samt Rosethorn (2009) benämner denna del som den emotionella 

dimensionen och menar att beroende på hur emotionellt starka band anställda har gentemot 

organisationen kommer de uppleva en stolthet och ett engagemang att arbeta för 

organisationens bästa. När en anställd kan identifiera sig med sin arbetsgivare och dess 

värderingar är det lättare att känna att ens arbete bidrar till helheten och fyller ett syfte. 

Känslan kan uppstå genom att den anställde känner en inre tillfredställelse av att utföra sitt 

arbete, att de känner sig uppskattade av sina kollegor eller att deras värderingar och visioner 

går i linje med vad organisationen står för. (Barrow & Mosley, 2007) Även den sociala delen 

av ett arbete spelar roll då det skapar gemenskap och sammanhållning. Detta kan främjas 

genom allt från trevliga lokaler, gemensamma fikaraster eller andra sociala aktiviteter både på 

och utanför jobbet. (Dyhre & Parment, 2013) 

 

2.4	Employer	Value	Proposition	(EVP)		
För att få struktur och tydlighet i sitt Employer Brand kan ett företag utforma ett 

sammanfattande medarbetarlöfte som de ger till sina anställda vilket inom forskningen 

benämns som Employer Value Proposition, vilket i fortsättningen kommer att benämnas som 

EVP. Kort sagt fungerar det som ett verktyg för att förmedla ett centralt meddelande hur den 

interna verkligheten ser ut inom organisationen och vad man som anställd kan förvänta sig. 

(Dyhre & Parment, 2013) Detta görs genom att företaget tar fram ett antal värdepropositioner 
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som de vill bli associerade med i syfte att skapa dragningskraft gentemot potentiella 

medarbetare och behålla samt engagera befintliga medarbetare (Ericsson, 2016).  

 

En organisation måste därför förstå vilka värdepropositioner som de anställda värdesätter och 

finner attraktiva inom ett EVP för att uppnå ett effektivt arbete med Employer Branding 

(Berthon et al., 2015). Rätt utformning av ett EVP kommer således resultera i att alla tre 

dimensioner av Employer Branding uppfylls. Modellen nedan sammanfattar vår teoretiska 

referensram och ligger till underlag för kommande metodavsnitt. 

 

Figur 1. Det teoretiska sambandet mellan Intern Employer Branding, Employer Value 

Proposition och de tre dimensionerna som undersöks. 

                                    
                                 

3.	Metod		
Avsnittet motiverar och presenterar val av metod och forskningsdesign. Tillvägagångssätt och 

strategi förklaras och utförs med hjälp av operationalisering av den teoretiska modell som har 

illustrerats ovan, vilken ligger till grund för både intervjufrågor och analys av empiri. Vidare 

framförs även tänkbar kritik och begränsningar i vår undersökning.  

  

3.1	Forskningsdesign	och	datainsamlingsmetod	
Vår undersökning kommer precis som Berthon et al. (2015) vara av abduktiv karaktär då vi 

ämnar ta avstamp från teoretiskt underlag för att sedan via intervjuer utveckla och precisera 

de teoretiska dimensionerna till konkreta attribut för snabbväxande organisationer.  
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Eftersom syftet med vår undersökning är att belysa meningar och innebörder snarare än 

statistiska samband kommer vi att använda oss av en kvalitativ studie. Alvehus (2013) menar 

att denna metod är lämplig när det kommer till att undersöka just människors uppfattningar 

och när syftet är att beskriva, förklara eller tolka något. Enligt Bryman och Bell (2015) 

möjliggör kvalitativa studier att respondenterna får fram vad de tycker är viktigt i ämnet och 

på så sätt förmedla deras egna verklighetsuppfattningar om hur det verkligen är. Då vi ämnar 

ta reda på vilka värdepropositioner en snabbväxande organisation bör förmedla till sina 

anställda finner vi denna metod vara relevant för vår studie.  

 

För att få fram respondenternas åsikter och ge utrymme att för egna formuleringar bedömde vi 

semistrukturerade intervjuer vara det mest lämpade tillvägagångssättet. Saunders et al. (2016) 

menar att den formen av intervju ger utrymme för en bättre förståelse för svarens innebörd i 

och med att den utgår från öppna frågor som sedan av respondentens svar inriktar sig mot mer 

specifika frågor. En rad utgångsfrågor utformades därför som grund för intervjun i syfte att 

täcka de tre dimensioner vi undersöker (Se bilaga 1). Beroende på utvecklingen av 

konversationen varierades valet av frågor i de olika intervjuerna och respondenten styrdes in 

på ämnen genom interaktion och följdfrågor. Syftet med detta var att få de anställda att prata 

så fritt som möjligt och fånga de eftersträvande aspekterna utan att lägga orden i munnen på 

dem. (Saunders et al., 2016) 

 

3.2	Operationalisering	
Vid genomförande operationaliserades vårt teoretiska underlag för att kunna översätta 

forskningsfrågan till en mer konkret och mätbar nivå (Saunders et al., 2016). 

Värdepropositioner och intern Employer Branding bröts ner för att undvika terminologi och 

begrepp som respondenterna möjligtvis inte är familjära med. Som ett verktyg för detta 

användes figur 2 (Se nedan), där varje dimension förklaras av underattribut som lättare kan 

relateras till den anställdes arbetssituation. Vid val av underattribut inspirerades vi delvis av 

företagets egna hemsida där de ingående beskriver företagets arbete med Employer Branding 

och vilka värderingar, förmåner, visioner som de vill förmedla (IP-Only, 2016b). Exempelvis 

skriver företaget att de förutom friskvårdsbidrag erbjuder diverse sociala aktiviteter för att 

skapa gemenskap och visa uppskattning gentemot de anställda. Syftet med det 

tillvägagångssättet är att avståndet mellan teori och verklighet ska bli så litet som möjligt för 

att stärka reliabiliteten i vår studie (Lantz, 2012). 
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Modellens utformning bygger till stor del på tidigare forskning och är en sammanvägning av 

Berthon et al. (2015), Rosethorn (2009) och Sengupta et al. (2015) försök till att förtydliga 

Ambler och Barrows grunddefinitioner av Employer Branding. Exempelvis genererade 

Sengupta et al. (2015) en tabell över potentiella attribut som kan beskriva ett företags interna 

arbete med Employer Branding där flera värden och förmåner inhämtades. Modellen 

användes som ett underlag för de öppna frågorna där vi sedan fick möjlighet att bocka av de 

områden och få inspiration till följdfrågor. Svaren tolkades utifrån vilka värden som togs upp 

och hur de kan användas för att uppfylla respektive dimension. På så sätt fick vi möjlighet att 

analysera vilka värden som anses uppfylla respektive dimension. Vid behov målades även 

scenarion upp där vi bad den anställda ta ställning när två värden ställdes mot varandra och 

motivera detta.  

 

Intervjuerna inleddes med den öppna frågan “Vad värdesätter du hos en arbetsgivare?” för 

att identifiera respondenternas första association vilket kan tänkas vara den som är av störst 

vikt. För att få djupare och förklarande svar följdes detta sedan upp med följdfrågor med stöd 

från underattributen. Exempelvis ställdes frågan “hur vill du bli uppskattad för dina 

prestationer?” för att utläsa om den anställde främst värdesätter sin lön som belöning eller 

om exempelvis ett erkännande från ledningen eventuellt påverkar mer. Beroende på utfallet 

från de öppna frågorna anpassades således intervjufrågorna något till respektive respondent.  

 

Figur 2. Teoretisk Operationalisering av Ambler och Barrows tre dimensioner 
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3.3	Val	av	studieobjekt	
Vid val av studieobjekt söktes ett snabbväxande företag i en kunskapsintensiv bransch där 

tidigare studier visar på problem med att behålla personal med rätt kompetens. Då IT-

branschen uppfyller de kriterier utfördes studien på IP-Only i Uppsala. IP-Only är ett svenskt 

it-bolag och en av Nordens främsta leverantörer av tjänster som fibernät, internet, datacenter 

och serverkapacitet. Efter det att IP-Only blivit uppköpta av EQT 2013 har företaget växt 

lavinartat efter en något rörig och ostabil expanderingsperiod. 2014 utsågs de till Årets Bolag 

på telekomgalan med motiveringen att de haft en imponerande tillväxt och att de vågar satsa 

högt på framtiden. (IP-Only AB, 2016a) Eftersom snabbväxande organisationer inte 

undersökts i lika stor utsträckning som mer etablerade organisationer inom det här området 

ansåg vi i enlighet med Yin (2009) att det var lämpligt att utföra studien på en organisation 

snarare än flera.  

 

I och med tillväxten blir internt Employer Branding en viktig fråga hos den typen av företag 

för att lyckas behålla personal och kompetens inom organisationen (Rosethorn, 2009). Valet 

av en snabbväxande organisation motiveras ytterligare genom att de inte har studerats i 

samma utsträckning som stora och etablerade bolag. Dessa har en fördel gentemot företag i 

tillväxtfas eftersom de har starkare resurser till att etablera ett väl fungerande Employer Brand 

och därmed ha möjlighet erbjuda mer förmåner och möjligheter till sina anställda. 

(Management Study Guide, 2016) 

 

3.4	Urval	
Till skillnad från en kvantitativ undersökning så är inte målet att göra ett slumpmässigt urval 

som syftar till att generalisera och representera en hel population (Alvehus, 2011). Istället var 

målsättningen att välja en specifik datainsamlingsenhet och nå de anställda som ger relevanta 

svar för studiens ämne, vilket inom kvalitativ forskning kallas avsiktligt urval (Yin, 2009). 

Vidare menar Yin (2009) att en prioriterad del i urvalet är att enheterna omfattar sådana som 

kan ge motstridiga svar med syfte att generera ett så brett spektrum av data som möjligt för att 

kunna dra mer generella slutsatser för hela organisationen.  

 

Med bakgrund till ovanstående samt för att undvika att hamna i en krets som möjligtvis har en 

enad syn på frågorna (Alvehus, 2011) valdes intervjupersoner på olika hierarkiska nivåer på 

olika enheter i organisationen. HR-ansvarig på företaget skickade därför ut allmänna 

förfrågningar via intranätet för att nå de anställda som självmant ansåg sig ha synpunkter och 
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uppfattningar inom studieområdet. Antalet respondenter avgjordes med bakgrund till hur 

fylliga svar vi fick under våra första intervjuer. Totalt genomfördes sex intervjuer där samtliga 

respondenter hade olika befattningar inom organisationen. Målet var att nå en mättnad i våra 

insamlade data, det vill säga att liknande information återkom i varje ny intervju som utfördes 

(Alvehus, 2013).  

 

3.5	Genomförande	
Två provintervjuer utfördes för att testa oss själva som intervjuare samt att se till att 

intervjuguiden fungerade i förhållande till den avsatta tiden. Utifrån de reaktioner vi fick 

under provintervjuerna gjorde vi förändringar i våra initiala frågor för att skapa större 

tydlighet och på så sätt uppnå ett bättre flöde under intervjuns gång (Dalen, 2011). 

 

Intervjuerna genomfördes på företagets huvudkontor under ordinarie kontorstid i syfte att få 

respondenterna att känna sig bekväma. Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen där 

varje intervju var 30 minuter lång. För att motarbeta det tänkbara scenariot att de anställda var 

obekväma i att yttra åsikter och nämna delar av jobbet som kan förbättras inleddes samtliga 

intervjuer med att nämna vilka vi var, vad vi gjorde där, vad som skulle ske med materialet 

och hur återkoppling och publicering skulle ske. Det nämndes även att intervjun var anonym 

för att försäkra oss om att svaren vi fick var uppriktiga. (Dalen, 2011) 

 

Vidare spelades samtalen in och transkriberades för att säkerställa att vi inte missade någon av 

respondentens svar, samtidigt som koncentrationen kunde riktas mot att lyssna och observera 

intervjupersonen. Genom att använda ljudupptagning så stärks validiteten och precisionen 

eftersom data omedelbart och ordagrant fångas in, vilket är fördelaktigt i analysfasen då 

minne och anteckningar kan tendera att förvränga svaren i efterhand. (Yin, 2011) 

 

3.6	Metodkritik	
Eftersom kvalitativ forskning omfattar individuella variationer är vi medvetna om att det inte 

med full säkerhet går att applicera våra svar på andra företag eftersom urvalet vi gjort främst 

kan generaliseras till det företag vi valt att studera (Bryman & Bell, 2015). Däremot 

argumenterar Esaiasson et al. (2012) för att studier med litet urval trots det är intressanta för 

framtida forskning så länge de ämnar att generalisera till mer abstrakta fenomen och inte till 
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större populationer. Detta genom att exempelvis lyckas identifiera tankegångar om Employer 

Branding och tolka uppfattningar inom det fenomenet.  

 

Till en följd av att den kvalitativa intervjuformen bygger på mänskligt samspel ställs det krav 

på att de uttalanden som respondenten gör ligger så nära personens upplevelser och förståelse 

som möjligt (Dalen, 2011). Det är möjligt att respondenterna anser det vara känsligt och 

privat att prata om sin arbetsgivare vilket gör att de väljer att undanhålla eller förvränga sina 

personliga åsikter. För att motverka detta var frågor utformade på ett sätt där det inte gavs 

utrymme till att kritisera eller bedöma företagets arbete med deras interna Employer 

Branding, utan istället riktade vi frågorna mot vad respondenterna anser vara det viktigaste i 

ett företags värdepropositioner i allmänhet.  

 

I jämförelse med en kvantitativ metod där det utformats speciella och standardiserade sätt att 

mäta validitet och reliabilitet är det svårare att mäta trovärdigheten för kvalitativ forskning på 

samma sätt (Dalen, 2011). Därför krävs det mer av oss som intervjuare för att uppnå en så hög 

reliabilitet som möjligt, eftersom denna form har en lägre grad av standardisering. Vi är 

medvetna om vår eventuellt begränsade intervjuteknik men var noggranna med att försöka 

undvika vanliga misstag som kan försämra utfallet av intervjun. För många följdfrågor, styrda 

frågor eller den personkemi som uppstår under intervjun är exempel på faktorer som kan ha 

påverkat resultatet (Trost, 2010). I de lägen som följdfrågor ändå var nödvändiga var vi noga 

med att vara bra lyssnare och ställa väl avvägda frågor (Yin, 2011).  

4.	Empirisk	undersökning		
Data från empirin syftar till att fastställa vilka värdepropositioner snabbväxande 

organisationer kan prioritera och hur de skapas inom organisationen enligt de anställda. 

Resultatet från de sex respondenterna sammanställs och förtydligas av citat för att återge en så 

trovärdig och korrekt bild som möjligt. Genom att strukturera data efter de tre dimensionerna 

skapas en tydlighet inför kommande analys. De värden som tas upp under respektive 

dimension var de värden som var återkommande och som respondenterna självmant lyfte 

fram under intervjun.  
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4.1	Den	funktionella	dimensionen	

4.1.1	Stimulerande	arbetsuppgifter	
Den första associationen till vad som värdesattes på arbetsplatsen var oftast stimulerande 

arbetsuppgifter, dock fanns det olika vinklar på vad det innebar. Majoriteten av 

respondenterna såg den höga tillväxttakten som en möjlighet till att själva vara med och 

utforma sina arbetsuppgifter med syfte att både trivas och utvecklas. Eftersom arbetsuppgifter 

och rutiner förändras lika fort som de skapas är det ingen idé att följa någon arbetsplan utan 

friheten i arbetet är en förutsättning för utveckling, menar en av respondenterna. Ett 

återkommande ord i respondenternas resonemang var ordet ”fyrkantigt”, och flera var överens 

om att lösare ramar och flytande arbetsuppgifter är en förutsättning för att de ska trivas och 

kunna utföra sitt jobb på ett stimulerande och roligt sätt.  

 

“Jag gillar när det finns mycket varierade uppgifter, när det inte finns några fyrkantiga 

ramar utan det är högt till tak.” 

 

Vi försökte här få respondenterna att resonera kring hur de ser på att alltför lösa ramar och att 

hög tillväxttakt kan skapa otydlighet i organisationen i längden. De var medvetna om 

problemet och ansåg att det krävs en tydlighet i form av kommunikation och information från 

ledningen för att man ska känna sig delaktig och se hur arbetet bidrar till helheten.  

 

”Så länge internkommunikationen fungerar kan jag stå ut med en kaosartad miljö. För mig 

personligen är det viktigaste att min arbete fyller en funktion och att jag själv utvecklas. Det 

är spännande att se vart denna storm kommer leda oss!” 

 

Respondenterna menade vidare att arbetsuppgifterna i anställningsavtalet nödvändigtvis inte 

är det viktigaste så länge man tar på sig arbete som bidrar till bolagets framfart. Ibland kan det 

innebära att göra mer jobb än vad som krävs, men samtidigt utvecklas man personligen i takt 

med företagets utveckling vilket är den positiva aspekten, enligt en av respondenterna.  

 

4.1.2	Personlig	utveckling	och	karriär	
Det som respondenterna även resonerade kring gällande lösare ramar och snabbväxande 

organisation var möjligheterna till personlig utveckling och karriär. De flesta menade på att 

tillväxttakten är en möjlighet ur ett karriärshänseende för dem, som vill, men att det i sig inte 

är något avgörande för att man ska drivas mot att klättra inom organisationen. 
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”Att göra karriär inom organisationen är något man ska ha möjlighet till om man vill, men 

som arbetsgivare ska man inte ta för givet att alla vill det.” 

 

Flera respondenter uppgav att de för närvarande inte arbetade för att utvecklas i den meningen 

att de ämnade göra karriär inom organisationen, utan snarare var det viktigaste att de 

upplevde att de hela tiden lärde sig nya saker. Det ansågs varken prestigefullt och förknippat 

med status att klättra på karriärstegen, utan majoriteten av respondenterna förklarade att det 

var kompetensutvecklingen som räknades.  

 

“För mig är det viktiga i personlig utveckling att jag utvecklas för mig själv snarare än i ett 

karriärshänseende.” 

 

Vid vidare diskussion kring kompetensutveckling framkom det att utveckling av 

arbetsuppgifter kan ske utan att man går under en ny titel, eftersom man hela tiden blir 

tilldelad nya projekt som kräver nya färdigheter trots att personens tjänst på pappret inte har 

förändrats.  

 

4.1.3	Balans	mellan	arbete	och	privatliv	
Samtliga respondenter var enade om det viktiga i att arbetsgivaren uppmuntrar en balans 

mellan arbete och privatliv. Flera resonerade kring att det skapar ett förtroende åt båda hållen, 

det vill säga att den anställde kände ett förtroende att ha möjligheten att exempelvis sluta 

tidigare och att ledningen kan förlita sig på att arbetet ändå utförs. Vidare beskrevs effekten 

av förtroendet från arbetsgivaren att man som anställd kände sig manad att göra ett extra bra 

jobb för att visa att man kan hantera det utan missbruk. Ett återkommande uttryck i 

resonemangen under våra intervjuer var ”frihet under ansvar”, och flera menade att det var en 

mycket viktig förmån inom organisationen som ledde till både bättre resultat och trevligare 

arbetsklimat. 

 

”Det är viktigt med frihet under ansvar, man har sina uppgifter och man ansvarar själv för 

att lösa dem. Att ha exempelvis flextid som förmån bidrar till att jag vill lägga det där lilla 

extra för att visa att jag faktiskt drar mitt strå till stacken.” 
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Flera respondenter menade att man trots frihet under ansvar ska försöka förhålla sig till 

ordinarie kontorstider i största möjliga mån, men att det inte är hållbart under vissa stressiga 

perioder. Vidare menade de att de höga kraven som ställs skulle vara ouppnåeliga om det inte 

fanns någon möjlighet till att själva kunna påverka när arbetet ska utföras. Det skulle då få en 

negativ effekt på balansen mellan arbete och de anställdas privatliv.  

 

4.2	Den	ekonomiska	dimensionen		

4.2.1	Lön	
När respondenterna resonerade kring hur de såg på ekonomi och trygghet i och med sin 

anställning var lön det första som togs upp. Samtliga respondenter menade att lönen var en 

självklarhet som kom med en anställning, men de ansåg även att lönen i sig inte var en 

tillräckligt stark anledning till att trivas på sin arbetsplats. Den allmänna synen hos 

respondenterna var att så länge man trivs på sin arbetsplats i helhet så tänker man inte aktivt 

på hur mycket man tjänar varje dag.  

 

“Varje gång man ställer sig frågan om det går att tjäna mer pengar någon annanstans, slutar 

det alltid med att de andra positiva aspekterna med mitt nuvarande jobb väger tyngre. Jag 

har svårt att tro att högre lön skulle göra mig gladare på måndag morgon!” 

 

Vidare menade respondenterna att för mycket fokus på lön är ett tecken på att man inte trivs 

med sina arbetsuppgifter eller sin arbetsplats, vilket inte är hållbart i längden. De flesta ansåg 

att stimulerande arbetsuppgifter väger tyngre än att ha ett tråkigare och mer monotont arbete 

för en högre lön. 

 

“När jag anställdes tänkte jag mycket på lönen, men sen blir det som en aha-upplevelse när 

man inser att man kanske skulle acceptera en mindre lön i och med att arbetsuppgifterna och 

att utvecklingen är så rolig!” 

 

Flera av respondenterna menade även att det viktigaste är att lönen är rättvis och motsvarar 

den anställdes prestationer. En av respondenterna menade att i och med att man utvecklas 

med sin anställning ska den ekonomiska kompensationen motsvara utvecklingen, vilket 

uttrycks av citatet nedan.  
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”Om man jobbar på en arbetsplats där man hela tiden har uppsatta mål för att utvecklas så 

blir man bättre i sin befattning, då tycker jag det är rimligt att lönen med tiden följer med i 

den riktningen som ett slags bevis. Annars känns det som att ledningen inte bryr sig om jag 

utvecklas eller inte.” 

 

4.2.2	Andra	ekonomiska	värden		
Andra tänkbara aspekterna så som pensionsförmåner, kollektivavtal och föräldralön var inget 

som de aktivt reflekterade över trots att de såg det som bra förmåner. Vissa menade att de inte 

ens visste vilka avtal de hade och att tankar på framtiden inte förekommer i så stor 

utsträckning så länge en rimlig lön kommer in på kontot.  

 

“Jag bryr mig verkligen bara om min månadslön i dagsläget och tänker nog inte alls på 

någon ekonomisk trygghet i framtiden, jag vet knappt vad vi har för avtal pinsamt nog. 

Förhoppningsvis värdesätter jag pensionsförmåner mer när jag blir äldre.”  

 

“Kollektivavtal och pension är ju egentligen grymt viktigt och borde vara en självklarhet. Jag 

tror dock inte så många aktivt tänker på dessa förmåner och utgår från att det är samma på 

alla jobb.” 

 

En allmän uppfattning hos de flesta respondenterna är att arbetsgivare erbjuder i princip 

samma pension, föräldralön och kollektivavtal. Det är därför inget som värdesätts i och med 

anställningen och inget man har tid eller ork att reflektera över, menar en av respondenterna.  

 

4.3	Den	psykologiska	dimensionen	

4.3.1	Delaktighet,	tillhörighet	och	uppskattning		
Flera av respondenterna refererade självmant till företagets värderingar. En anställd berättade 

att värderingarna har tagits fram genom fokusgrupper bland de anställda för att stämma med 

den interna verkligheten så bra som möjligt. Denne menade vidare att de anställda verkligen 

lever efter värderingarna och vill jobba efter dem, till skillnad från andra arbetsplatser där de 

ofta bara blir tomma slagord.  

 

“Värderingarna sitter i väggarna här, det märker man mycket tydligt som nyanställd då man 

genast omsluts av detta. Vi är värderingarna, vi vill jobba efter dem!” 
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En annan del som ansågs viktigt bland respondenterna var att känna sig sedda och 

inkluderade. En respondent uttryckte detta genom att betona vikten av att hela tiden få ta del 

av information och framtidsvisioner av ledningen. En annan respondent beskriver hela 

organisationen som ett pussel där det är viktigt för honom att se vart just hans bit bidrar. 

Samtliga respondenter kunde relatera sin insats till helheten, även om vissa menade att det 

ibland kunde kännas något rörigt när organisationen blir aningen kaosartad och mycket faller 

mellan stolarna. I dessa stunder är det extra viktigt att bibehålla känslan av gemenskap och 

samarbete, uttrycker en av respondenterna.  

 

”Att få ta del av framtidsplaner och visioner skapar tillhörighet och gör att i alla fall jag kan 

se hur mitt arbete bidrar till helheten, då är det lättare att göra det där lilla extra!” 

 

“Självklart är det kaosartat ibland och det känns som alla gör allt och ingenting, då får man 

tänka att vi är inne i detta tillsammans. Alla sitter i samma båt!” 

 

Gällande hur respondenterna såg på uppskattning diskuterades det både ur ett långsiktigt och 

kortsiktigt perspektiv. En av respondenterna menade att det inte behövs så mycket 

uppskattning och uppmuntran eftersom det viktigaste för honom är att man känner en inre 

tillfredställelse. Vidare menade personen att genom att uppnå de mål man har får man 

bekräftelse och känner att ens jobb har en mening. En något mer återkommande syn på 

uppskattning var dock att den fyller en viktig funktion och är som effektivast när den ges på 

flera olika nivåer inom organisationen. Med det menades att det är viktigt att uppskattning 

kommer både från chefer och kollegor, vilket uttrycks genom följande citat:  

 

“Uppskattning måste ske på alla olika nivåer inom organisationen och gälla både små och 

stora prestationer. En dunk i ryggen från en kollega ger mer energi för stunden, medan 

feedback från ledningen ger mer långsiktig motivation.”  

 

4.3.2	Gemenskap	och	kollegor		
Majoriteten av respondenterna uttryckte att gemenskap och kollegor var mycket viktigt i deras 

arbete. Trots att företaget erbjuder många sociala aktiviteter för att främja gruppdynamiken 

var det flera av respondenterna som menade att de informella stunderna oftast genererar mer 
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sammanhållning. Genom att ha tid för gemensamma fikapauser, luncher och tillgängliga 

umgängeslokaler så lär man känna varandra på ett informellt plan vilket senare underlättar det 

formella arbetet och samarbetet, menade en av respondenterna.  

 

“Man känner aldrig att man stör när man frågar om hjälp och det är aldrig jobbigt att fråga 

om saker till någon man känner bra. Om man skämtat om helgens fotbollsmatch i fikarummet 

är det inte lika jobbigt att be om den där tjänsten tio minuter senare.” 

 

”Jag är inte den optimala människan att passa in i ett tillväxtbolag, men att ha en stabil bas i 

mina kollegor blir väldigt viktigt för mig. Jag tror att känslan av att kunna prata av sig och 

bolla idéer är nödvändigt.” 

 

Flera av respondenterna menade att de sociala aktiviteterna som företaget anordnar är bra, 

även om de inte alltid deltar. Vissa menade att det beror på tidsbrist medan andra menade att 

aktiviteten i sig inte ligger i deras intresse, även om det vore kul att umgås med kollegorna. 

En respondent uttryckte att aktiviteterna är ganska ointressanta, men att det ändå är mycket 

viktigt att de finns. Detta motiverades av att det uppfattas som en gest från ledningen som 

visar att de bryr sig om sina anställda och att personalens gruppkänsla och välmående är 

viktigt 

 

“Jag blir glad varje gång något event styrs upp även om jag inte alltid hinner gå. Det visar ju 

att ledningen värnar om oss och ser till att vi har kul tillsammans.” 

 

“Det erbjuds exempelvis spinning vilket jag kanske inte alltid gillar att delta i, men känslan i 

sig av att det görs någonting för att bygga en kultur är värdefull. Den får mig att känna mig 

sedd!” 

5.	Analys		
Vid analys bearbetar vi våra data genom att utgå från att de värden som de anställda aktivt 

valde att prata om var de värden som ansågs vara av störst vikt. Därmed kan de värden som 

inte nämndes under intervjun anses vara av mindre betydelse och därför ligga lägre ner i 

organisationers prioritering av värden i sitt EVP. 
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5.1	Den	funktionella	dimensionen		

5.1.1	Stimulerande	arbetsuppgifter	genom	lösa	ramar	i	organisationen		
Respondenternas svar pekar på att stimulerande arbetsuppgifter är ett mycket viktigt värde att 

förmedla från ledningens håll för att de anställda ska uppskatta arbetsplatsen och se dess 

interna Employer Brand som attraktivt. Det resonemanget bygger på att arbetsuppgifterna 

oftast var den första associationen och det som diskuterades mest då respondenterna talade 

om vad de värdesatte högst hos sin arbetsgivare. Resultatet stämmer överens med Ambler & 

Barrows (1996) teori som menar att stimulerande arbetsuppgifter är av stor vikt för att den 

funktionella dimensionen ska uppfyllas. Då företaget erbjuder stimulerande arbetsuppgifter 

som ett värde i sitt EVP uppfattas de som en attraktiv arbetsgivare som de anställda vill 

fortsätta jobba för.  

 

Som redan nämnt uttryckte flera respondenter att lösa ramar och flytande arbetsbeskrivningar 

är faktorer som bidrar till stimulerande arbetsuppgifter, då de ständigt får lära sig nya saker. 

Vid djupare analys kan denna frihet och möjlighet till utveckling ses som en förutsättning för 

att det ska vara möjligt att driva en snabbväxande organisation framåt. Fyrkantiga ramar och 

strama rutiner kan tänkas bromsa utvecklingen och leda till frustation hos de anställda om de 

upplever en begränsning i arbetet. Parment (2013) menar att det är viktigt att de anställda får 

de förutsättningar och möjligheter som krävs för att utföra arbetet och i snabbväxande 

organisationer tycks just flexibilitet och möjlighet till utveckling vara lösningen till detta. 

Genom att inkludera dessa värdepropositioner inom företagets EVP kan ledningen framställa 

hög tillväxttakt som något spännande och nytänkande istället för rörigt och problematiskt.  

 

5.1.2	Frihet	och	stimulerande	arbetsuppgifter	leder	till	förtroende	och	samhörighet		
Som ovan nämnt är värdepropositioner som stimulerande arbetsuppgifter och flexibilitet 

viktiga inom snabbväxande organisationers EVP för att den funktionella dimensionen ska 

uppfyllas. Vid analys tenderar flexibilitet och stimulerande arbetsuppgifter även vara viktiga 

för att den psykologiska dimensionen ska uppfyllas, vilket gör dem till extra viktiga värden 

för att arbetet med intern Employer Brading ska ses som attraktivt. När anställda känner 

samhörighet och att de bidrar till en meningsfull helhet uppstår enligt Barrow och Mosley 

(2007) en känsla av inre tillfredställelse. Respondenterna menar att känslan av att göra nytta 

och se helhetssyftet i det man gör är ett resultat av att arbetsuppgifterna är stimulerande och 

upplevs som värdefulla.  
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Att anställda i en snabbväxande organisation värdesätter lösa ramar och samtidigt en känsla 

av samhörighet och mening i sitt arbete kan upplevas lite motsägande, då otydlighet ofta 

skapar en känsla av meningslöshet. Det blir därför extra viktigt för ledningar att vara tydliga 

med att de vill förmedla ett förtroende och hängivenhet till anställda när det gäller att fatta 

egna beslut och driva egna projekt. Samtidigt krävs det tydlig internkommunikation för både 

arbetsgivarens och personalens skull för att skapa en känsla av samhörighet så att 

arbetsuppgifterna kan relateras till helhetsperspektivet.  

 

5.1.3	Personlig	utveckling	och	karriär	
Som många av respondenterna antydde så sätter snabbväxande organisationer höga krav på 

utveckling. Efter framställningen av våra data kan det konstateras att personlig utveckling och 

karriär inte nödvändigtvis går hand i hand i detta fall. Vid analys framgår det att möjligheten 

till personlig utveckling är av betydligt större vikt än att göra karriär och bli direkt befordrad i 

snabbväxande organisationer. Personlig utveckling behöver alltså inte synas på pappret i form 

av högre befattningar utan det är snarare känslan av att man utvecklas som individ som 

eftersträvas och värdesätts. Då snabbväxande organisationer saknar tydlig hierarkisk struktur 

kan det vara svårare att definiera en tydlig karriärväg uppåt i organisationen, vilket gör att 

utveckling sker och erbjuds på andra sätt. Detta resonemang stärks av att många hade svårt att 

definiera sin tjänst med en titel då de menar att de ständigt får nya projekt och ny 

kompetensutbildning som förändrar arbetssättet utan att de nödvändigtvis byter befattning.  

 

Då de anställda värdesätter möjligheten till personlig utveckling högt kan det kopplas till 

kompetensutveckling och den inre känslan av utveckling istället för social status och 

befordringsmöjligheter. En anledning till att befordring inte lockade kan kopplas till att de 

ekonomiska värdena var av mindre betydelse, vilka kan tänkas vara incitament till varför man 

vill bli befordrad. Då ledningen utformar sitt EVP för att förmedla ett attraktivt internt 

Employer Brand kan de därför arbeta med värden som kompetensutveckling och inre 

personlig utveckling. Det är inte av lika stor vikt att ha en tydligt utformad karriärstege och 

hierarkisk utvecklingsplan. Det kan tänkas att uttalade karriärstegar är av större vikt i mer 

etablerade och stabila organisationer där befattningar och nivåer är tydligt satta och 

kravprofiler för varje befattning finns definierade.  
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5.1.4	Vikten	av	flexibilitet	för	balans	mellan	arbete	och	privatliv	
Att organisationen värnar om en balans mellan privatliv och arbete tycks vara en förmån som 

är av stort värde för anställda, vilket kan tänkas vara en allmän uppfattning inom alla typer av 

organisationer. Respondenternas svar tyder trots det på att känslan av flexibilitet är extra 

viktigt för anställda inom snabbväxande organisationer. Till skillnad från Dyhre & Parment 

(2013) var inte friskvård och semester något som togs upp bland våra respondenter i lika hög 

grad som flexibelt arbete. Att ha möjligheten till flexibel arbetstid tycks därför vara en central 

del i arbetet för att man som anställd ska både vilja och faktiskt orka arbeta inom en snabb 

och aningen turbulent utvecklingstakt under en längre tid. Balansen anses vara viktig av 

respondenterna men det går att utläsa mellan svaren att det är minst lika viktigt att hålla 

deadlines och se till att projekt drivs framåt och når avslut, vilket ibland kräver långa 

arbetsdagar. Snabbväxande organisationer lider av tidsbrist som då kan skapa obalans i de 

anställdas liv och ledningen måste hitta en lösning så att det inte drabbar de anställda negativt.  

 

Våra data visar att en lösning som uppskattas av de anställda kan vara flextid, förtroende och 

arbete som präglas av frihet under ansvar. Den snabba tillväxten kan tänkas göra det svårare 

för arbetsgivaren att ständigt följa upp och granska samtliga anställda och samtliga projekt, 

vilket gör förtroende till ett faktum. Eftersom de anställda upplever att de arbetar med frihet 

under ansvar kan det också konstateras att det skapar en vilja bland anställda att leverera goda 

resultat.  

 

Förutom frihet under ansvar bidrar flexibilitet till att skapa lojalitet och till att stärka 

förtroendebanden mellan arbetsgivare och anställd, något som Dyhre & Parment (2013) 

menar är viktigt för att uppfylla den psykologiska dimensionen. Därmed uppfyller 

möjligheten till flexibilitet mellan arbete och privatliv både den funktionella och den 

psykologiska dimensionen, vilket gör det till ett viktigt värde inom snabbväxande 

organisationers EVP.  

 

5.2	Värden	under	ekonomiska	dimensionen				
Barrow och Mosley (2007) menar att några av de mest attraktiva värdena ett företaget kan bli 

associerade med är höga löner, attraktiv arbetsmiljö och modern teknologi. Här skiljer sig 

resultatet från respondenterna något från tidigare forskning då hög lön inte värdesattes i 

samma utsträckning. En viktig aspekt som studien visar är dock att lönen måste fungera som 

en rättvis belöning, det vill säga som motsvarar den anställdes prestationer och förändras i 
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takt med kompetensutvecklingen. Det kan tolkas som att lön som värdeproposition i ett EVP 

måste förmedlas som tillräckligt attraktiv för att den anställde ska känna sig uppskattad och få 

ett erkännande för sin prestation. I motsägelse till teorin ses inte lön som social status i denna 

typ av bransch utan då är det snarare kompetens som är en statussymbol. Resultatet visar på 

att lön inte bara är relevant för att uppfylla den ekonomiska dimensionen utan är minst lika 

viktig för att skapa värden under den psykologiska dimensionen, men då i form av 

uppskattning och erkännande och inte social status.  

 

Det bör poängteras att trots att lön och andra former av ekonomiska värden fick minst 

utrymme i respondenternas svar kan det tänkas ha större betydelse än vad som initialt kan 

utläsas från svaren. Lön och ekonomi är något som många generellt sett inte vill prata om och 

möjligheten finns att en person som bara prioriterar pengar i och med sin anställning väljer att 

tona ner detta då den inte vill framstå som illojal och omotiverad. Precis som Dyhre & 

Parment (2013) menar kan en annan förklaring vara att lönens betydelse i allmänhet har 

minskat och att anställda upplever att deras yrke är något mer än ett sätt att försörja sig, vilket 

kan relateras till vår undersökning där många prioriterade sina arbetsuppgifter framför lön.  

 

Vidare tyder våra data på att andra ekonomiska värden som trygghet och stabilitet i framtiden 

inte är något som respondenterna värdesätter. En respondent citerades då han menade att han 

inte visste vad han hade för avtal och att lönen som kom in på kontot varje månad var det 

enda han reflekterade kring. Svaren tyder på att de anställda utgår från situationen i dagsläget, 

vilket kan vara ett resultat av att framtiden tenderar vara oviss i snabbväxande organisationer. 

Ekonomiska värden förknippas ofta med trygghet för framtiden, vilket tycks vara viktigare i 

stabila organisationer där utveckling och flexibilitet inte ryms i samma utsträckning. 

Resultatet visar således att så länge den anställda får en rimlig lön så värdesätter de inte de 

andra värdena under den ekonomiska dimensionen i samma utsträckning. 

 

5.3	Värden	under	psykologiska	dimensionen	

5.3.1	Samhörighet	och	delaktighet		
Snabbväxande organisationer riskerar att bli röriga och osammanhängande under 

expansionsfaser, vilket flera av respondenterna uttryckte. I dessa situationer kan det tolkas 

som att värden som samhörighet och delaktighet blir extra viktiga att utstråla i det interna 

arbetet med Employer Branding jämfört med mer stabila organisationer. En respondent 
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uttryckte att man kan stå ut med en rörig organisation så länge ledningen informerar om 

varför det är rörigt och var prioritering av organisationen sker för tillfället. Känslan av att sitta 

i samma båt och arbeta mot gemensamma visioner stärks således och kommunikation och 

information från ledningen blir en viktig byggsten för att uppfylla den psykologiska 

dimensionen och för att motverka de negativa effekterna av snabb tillväxt. Ett genomgående 

tema i respondenternas svar var att de uppskattade tydlig internkommunikation just i detta 

avseende, eftersom de skapade en stark känsla av delaktighet. Med tanke på att 

kommunikationen även spelar en viktig roll för att skapa värden under den funktionella 

dimensionen blir detta ett mycket viktig verktyg för ledningen då det gäller att förmedla 

värden som organisationens EVP bygger på.  

 

Precis som Rosethorn (2009) visar vår studie på vikten av genomarbetade värderingar. 

Respondenternas uppfattningar pekar på att ledningens arbete med värderingar fyller en viktig 

funktion då det bidrar till att de anställda känner samhörighet och att de därför kan identifiera 

sig med sin arbetsgivare. I snabbväxande organisationer där ledningen inte alltid hinner göra 

uppföljningar eller ge nyanställda en lång introduktion kan det tänkas att värderingar fyller en 

extra viktig funktion för att de anställda inte ska känna sig bortglömda. Nyanställda nås då 

snabbt av värden som gemenskap och samhörighet och det kan skapa emotionella band i ett 

tidigt stadie, vilket med stöd av tidigare forskning bidrar till att de anställda väljer att stanna 

inom organisationen.  

 

Resultatet visar således att genomarbetade värderingar är ett viktigt verktyg för att skapa 

värden som samhörighet och gemenskap; två till synes viktiga värdepropositioner inom 

snabbväxande organisationers EVP. Värderingarna bidrar således till att uppfylla den 

psykologiska dimensionen av organisationens interna Employer Brand.  

 

5.3.2	Kollegor	och	sociala	aktiviteter	
Organisationen erbjuder en hel del sociala aktiviteter för de anställda vilket samtliga 

respondenter ser som positivt. Vid djupare analys tycks det däremot inte vara aktiviteterna i 

sig som värdesätts, utan snarare känslan av att ledningen erbjuder dessa och aktivt värnar om 

de anställda, vilket återigen bekräftar vikten av uppskattning och erkännande i 

organisationens EVP. Själva utformningens av aktiviteterna är därav av mindre betydelse, 
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men tillgängligheten och att de erbjuds ger en känsla av uppskattning och uppfyller således 

den psykologiska dimensionen av Employer Branding.  

 

Om ledningen snarare vill förmedla gemenskap och gruppkänsla tyder resultatet på att detta 

oftast skapas i mer informella sammanhang som på lunch och fikaraster eller genom 

småpratet i korridoren. Genom att ge bra förutsättningar för detta behövs det nödvändigtvis 

inte organiserade gruppaktiviteter, utan gemensamma fikaraster och bra lokaler för umgänge 

fungerar minst lika bra. Detta kan tänkas vara urskiljande för just snabbväxande 

organisationer i och med den tidsbrist som enligt respondenterna präglar arbetsklimatet. Det 

kan då tänkas att man vill förena nytta med nöje och hellre bygger relationer med kollegorna i 

situationer mellan arbetsuppgifterna då denna typ av socialt umgänge inte tar upp mer tid från 

arbetet än nödvändigt.  

6.	Slutsats		
Till skillnad från stor del av tidigare forskning som belyst hur företag kan utforma ett externt 

Employer Branding har denna studie undersökt hur svenska snabbväxande organisationer kan 

utforma ett lyckat internt Employer Branding. Syftet med studien var att förstå hur 

snabbväxande organisationer kan utforma och förmedla sitt EVP för att skapa ett så pass 

attraktivt internt Employer Brand att anställda väljer att stanna inom organisationen. Precis 

som tidigare forskning indikerat visar vår studie på att samtliga tre dimensioner är relevanta 

för att uppnå ett lyckat internt Employer Branding och få anställda att vilja stanna inom 

organisationen. Teorin är således applicerbar även på snabbväxande organisationer, men det 

som kan skilja sig är vilka värden som faktiskt uppfyller dessa dimensioner i olika typer av 

organisationer och hur de skapas.  

 

Det som utmärker våra resultat är att den ekonomiska dimensionen inte får samma utrymme 

som de andra två dimensionerna när det kommer till snabbväxande organisationer. Så länge 

lön ses som en rättvis belöning sett till prestation, behöver inte andra värden inom den 

ekonomiska dimensionen förmedlas i en snabbväxande organisations EVP i samma 

utsträckning. Den funktionella och den psykologiska dimensionen är mer komplexa då flera 

värden kan falla under båda dimensionerna samtidigt.  

 

För att den funktionella dimensionen ska uppfyllas kan snabbväxande organisationer utforma 

ett EVP som bygger på stimulerande arbetsuppgifter, flexibilitet och möjlighet till personlig 
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utveckling. Dessa värden skapas bland annat genom att ledningen förmedlar ett arbetsklimat 

som präglas av frihet under ansvar. Genom att ha flytande arbetsuppgifter och möjlighet till 

flextid upplever de anställda ett förtroende från ledningen och vill då leverera goda resultat. 

För att ändå upprätthålla en struktur i arbetet krävs tydlig och frekvent internkommunikation 

för att anställda ska se helheten i sitt arbete.  

 

Snabbväxande organisationers EVP kan även innehålla värden som samhörighet, delaktighet 

och uppskattning för att ses som attraktivt och för att den psykologiska dimensionen ska vara 

uppfylld. För att ledningen ska lyckas förmedla dessa värden krävs en tydlig 

internkommunikation som dels gör att de anställda känner sig inkluderade, och dels som ett 

sätt att visa uppskattning gentemot anställda. Vidare bidrar genomarbetade värderingar till en 

känsla av samhörighet och delaktighet, vilket skapar gemenskap bland kollegorna och tillit till 

organisationen. Informella sociala sammanhang på arbetstid bidrar också till samhörighet och 

uppskattning då det anses vara viktigt för att skapa en bra gruppdynamik.  

 

När en snabbväxande organisation lyckas förmedla de värden vår studie resulterat i, skapas ett 

attraktivt internt Employer Brand som uppmanar anställda till att stanna inom organisationen.  

7.	Förslag	till	vidare	forskning		
Då utmaningen att behålla personal inom organisationer fortsätter att växa är det högst 

aktuellt och relevant att fortsätta forska inom området. Vår studie är relevant då den bidrar 

med förståelse för hur just snabbväxande organisationer kan utforma sitt arbete med internt 

Employer Branding och vad anställda i de organisationerna värdesätter. Resultatet är således 

relevant för organisationer i liknande situation i framtiden och det vore intressant att se om 

det skiljer sig mot andra företag i branschen. För att utvidga studien ytterligare bör vidare 

forskning fokusera på hur arbetet med internt Employer Branding kan skilja sig i andra 

sammanhang. Hur skiljer det sig mellan olika branscher? Hur kan startups tillämpa internt 

Employer Branding? Och hur fungerar det i statliga organisationer? Det finns flera aspekter 

att undersöka och utvecklingen tyder på att Employer Branding kommer vara en viktig 

prioritering även i framtiden.  
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8.	Källdiskussion		
För att öka studiens giltighet lades mycket tid på att med medveten och kritisk inställning leta 

efter relevanta och tillförlitliga originalkällor för vår teoretiska referensram. Saunders et al. 

(2016) menar att material från böcker ofta är mer organiserat och berör ett bredare spektrum 

av sammankopplade teorier, vilket gör det lämpligt att utgå från dessa källor initialt för att 

definiera forskningsfrågan. En väl använd källa är Dyhre & Parments bok, som ingående 

förklarar och definierar samtliga begrepp i vår teori. Boken hade även en lång lista av 

relevanta och rekommenderade artiklar inom ämnet som vi hade stor nytta av för att hitta nya 

artiklar inom området. Det var nödvändigt att komplettera med artiklar och andra rapporter då 

böcker som källor kan bli inaktuella redan innan de går i tryck. Artiklar bidrar på så sätt med 

mer detaljerade rapporter vad tidigare relevant forskning har resulterat i. (Saunders et al., 

2016) 

 

Vid bedömning av relevans och tillförlitlighet i de artiklar vi använt utgick vi dels från hur 

välciterade artiklarna är inom området och dels i vilken typ av tidskrift de publicerats. 

Journals of Brand Management och Journal of Marketing Management är exempel på två 

topprankade forskningstidsskrifter vi använt, där artiklarna är skrivna och även granskade av 

professionella akademiker inom området för att säkerställa kvalitet och trovärdighet. 

(Saunders et al., 2016) Även publiceringsår var relevant för att kunna bekräfta teoriernas 

giltighet och identifiera de forskningsfrågor som är aktuella idag.   

 

Ambler och Barrow (1996) var en självklar källa att referera till då de ses som grundarna av 

begreppet Employer Branding, samt att deras arbete är frekvent återkommande i andra 

vetenskapliga artiklars referenslistor. Vidare kompletterade vi med nyare källor, främst 

artiklar och rapporter, för att få en överblick var forskningen befinner sig i dagsläget och på så 

sätt förstå hur vår forskningsfråga kan bidra och vara relevant för framtida forskning. De 

senare rapporteringarna, exempelvis Sengupta et al. (2015) och Berthon et al. (2015) har riktat 

fokus med den interna delen av Employer Branding, vilket stärker det faktum att 

forskningsfrågorna ligger rätt i tiden.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 

1. Berätta kort om dig själv och din bakgrund. 

2. Vad värdesätter du hos en arbetsgivare? 

3. Vad är det absolut bästa med ditt arbete just nu? 

4. Hur ser du på framtiden i ditt jobb? Vad är dina personliga förväntningar? 

5. Hur vill du bli uppskattad för dina prestationer? 

6. Hur ser du på de ekonomiska aspekterna med ditt arbete? 

7. Vad tycker du är viktigast för att du ska trivas på din arbetsplats? 

8. Berätta om hur du tänker kring personlig utveckling? Hur ska företaget främja det? 

9. Vad skapar lojalitet på en arbetsplats? 

10. Vad tycket du företag kan göra för att skapa gemenskap bland kollegor? Vilket sätt 

tror du är effektivast? 

11. Berätta vad som gör att du känner uppskattning på ditt jobb? 

12. Berätta om dina tankar kring er snabba tillväxt. Hur påverkar det ditt jobb? Kan 

ledningen underlätta detta på något sätt om organisationen får “växtvärk”? 

 

 


