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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och att det finns en 

brist på kvalificerade arbetare. Arbetsgivarna har försökt att uppmärksamma detta problem 

genom att arbeta på sitt employer brand. Detta görs genom att skapa en attraktiv organisation 

samt genom att behålla de redan anställda med hjälp av att engagera och förstärka dem. 

Studiens syfte har varit att undersöka hur en större organisation (med ca. 1000 anställda) 

jämfört med en mindre organisation (med ca. 15 anställda) arbetar med employer branding. 

Frågeställningarna studien kommer att besvara är “hur arbetar en större organisation jämfört 

med en mindre organisation för att attrahera nya potentiella medarbetare?” och “hur 

arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation med att behålla sina 

medarbetare?”. Studiens syfte delades in i två delar: den externa delen som behandlar hur 

organisationer marknadsför sitt varumärke samt hur de attraherar nya medarbetare, och den 

interna delen som behandlar hur organisationen arbetar för att behålla sina nuvarande 

medarbetare med hjälp av feedback, socialt stöd, engagemang, utvecklingsmöjligheter samt 

trivsel.  

 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer från två 

olika organisationer inom rekryteringsbranschen. Alla valda intervjupersoner besitter en 

expertis inom området, därmed klassas samtliga intervjuer som expertintervjuer. Trots den 

semistrukturerade formen på intervjuerna var det viktigt för studien att ha med ett par frågor 

som var essentiella för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studiens resultat visade att 

båda organisationerna arbetar med sitt employer brand, dock hade de väldigt olika 

tillvägagångssätt med tanke på organisationernas olika storlek. Den större organisationen hade 

ett mer strukturellt och formellt tillvägagångssätt inom den interna delen. Medan den mindre 

organisationen använde sig av ett informellt sätt för utförande av de interna delarna. 

 

Nyckelord 

Employer branding, extern employer branding, intern employer branding, 

arbetsgivarvarumärke, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter 
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Inledning 

Utifrån Statistiska Centralbyråns rapport (2016) har individer med längre utbildning en större 

benägenhet att byta jobb än individer med en kortare utbildning. I samband med detta visar 

även tidigare forskning att rörligheten på arbetsmarknaden ökat eftersom allt fler byter jobb 

under sin karriär (Hallqvist, 2005; Parment m.fl., 2017). Vidare pekar även den tidigare 

forskningen på att det råder brist på kvalificerade arbetare inom vissa yrkesområden och att 

denna kompetensbrist förväntas att fortsätta stiga (Moroko och Uncles, 2008, 161). Utifrån 

detta har arbetsgivarna därmed svårare att behålla samt hitta kvalificerade medarbetare och 

har med tiden insett att kombinationen av rörlighet och kompetensbrist inte är lönsamt. 

Därmed har arbetsgivarna uppmärksammat detta problem allt mer. Genom att skapa strategier 

som utformar en attraktiv arbetsplats, blir det enklare att finna och rekrytera medarbetare som 

besitter de kvalifikationer som efterfrågas. Vidare har inte endast strategier för att finna 

lämpliga medarbetare vid nyrekrytering tillämpats. Utan också strategier som innebär att 

engagera och förstärka de redan anställda, vilket ger förutsättning för en mer långsiktig 

anställning hos arbetsgivaren (Parment m.fl., 2017, 7–19). 

 

Employer branding har under det senaste decenniet fått ett rejält uppsving i de ledande 

organisationernas strategiska prioritering. Begreppet introducerades särskilt av Simon Barrow 

och Tim Ambler år 1996 vid London Business School. De förklarade employer branding som 

“ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar en anställning innebär och 

som arbetsgivaren identifieras med” (Parment m.fl., 2017, 7). Därmed avser employer 

branding att bygga och utveckla arbetsgivarens varumärke och vad arbetsgivaren förknippas 

med ur olika avseenden. Exempelvis via upplevelser av arbetsplatsen, löner, 

karriärmöjligheter och förmåner. När arbetsgivare söker nya medarbetare gäller det att finna 

de rätta medarbetarna som kan leva upp till varumärket (Parment m.fl., 2017, 7–8). Insikten är 

att medarbetarna är en del av varumärket genom att vara en del av organisationens kultur, 

mål, trivseln och därmed känna sig som en självklar del av organisationen. Därmed kan också 

medarbetarna ses som en styrka i varumärket, eftersom det de säger om organisationen är 

betydelsefullt och trovärdigt. Nöjda medarbetare bidrar till en kontinuerlig kommunikation 

om arbetsgivarens “förträfflighet” med andra utomstående individer (Parment m.fl., 2017, 

28). Detta kan jämföras med arbetsgivare i svagare positioner, om det råder brist på 
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kandidater, måste de själva söka upp och övertyga kandidaterna om sin förträfflighet. Vidare 

kan det även behöva konkurrera med de starka arbetsgivarna genom att behöva höja sina löner 

eller sänka sina krav (Parment m.fl., 8–19). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur en större organisation jämfört med en mindre 

organisation arbetar med de interna och externa delarna av employer branding samt hur 

organisationernas medarbetare upplever effekterna av detta. Därmed utgörs studiens 

frågeställningar av: 

 

 Hur arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation för att attrahera nya 

potentiella medarbetare?  

 Hur arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation med att behålla sina 

medarbetare? 

 

Frågeställningarna kommer besvaras med hjälp av chefer och medarbetare från två olika 

organisationer inom rekryteringsbranschen. Studiens intervjupersoner besitter en praktisk 

expertis inom det valda ämnets område och därmed klassas samtliga intervjuer som 

expertintervjuer. Det bör även nämnas att intervjupersonernas svar inte kan generaliseras över 

dessa två organisationer som helhet, eftersom att antalet intervjupersoner i varje organisation 

inte var en tillräcklig stor andel för att representera hela organisationen. Dock anser vi att 

studiens material är ett tillräckligt brett för att kunna jämföra resultaten mellan 

organisationerna, detta genom att identifiera de huvudsakliga strategierna inom 

organisationernas arbete med employer branding både internt och externt.  

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer studiens teorier och tidigare forskning att redogöras. Det bör det 

nämnas att studiens val av teori och tidigare forskning är taget utifrån det som ansetts vara 

lämpligt och väsentligt till studiens syfte, detta då det inte finns en exakt likadan studie som 



 

 3 

denna. Vidare kommer studiens inramning ske med hjälp av Anthony Giddens teori om 

individens självidentitet och dess betydelse i arbetslivet.  

Självidentitet på arbetsmarknaden – A. Giddens 

Arbetet tar för de flesta individer upp en större del av vardagen än någon annan aktivitet 

under livets gång. Arbetet är sammanlänkat med individens självkänsla och skapar en struktur 

i vardagslivet, vilket i sin tur skapar ett välmående hos individen (Giddens och W. Sutton, 

2013, 191). Giddens (1991, 44) menar att individerna i det moderna samhället kopplar ihop 

sina personliga och sociala förhållanden till omvärlden och skapar utefter det sin 

självidentitet, vilket utgör en så kallad reflexiv process. Detta menar Giddens är karaktäristiskt 

för den otrygghet individen utsätts för i det moderna samhället. Detta i takt med att individen 

ställs inför fler alternativa livsval och livssituationer. Till följd av detta menar Giddens att 

individens självreflexivitet därmed ökat. Vidare bidrar en struktur i vardagslivet till en ökad 

trygghet hos individen, därmed är vardagslivet en viktig del i skapandet av individens 

självidentitet och med det även i arbetslivet. Giddens och W. Sutton redogör för att arbetet är 

mer än endast lönen. Även om lönen är en viktig resurs så är även aspekter som aktivitetsnivå, 

omväxling, tidsstruktur, sociala kontakter och den personliga identiteten grundläggande för 

en god självidentitet för individen på arbetsmarknaden (Giddens och W. Sutton, 2013, 191). 

Dessa aspekter betyder i närmare beskrivning att individen får möjlighet att utöva sina 

färdigheter samt utveckla sina kompetenser. Individen får även i samband med arbetet en 

känsla av riktning i vardagen och får möjlighet att befinna sig i andra miljöer. De sociala 

kontakterna på arbetsplatsen är även centrala, där aktiviteter på arbetsplatsen ger tillfälle för 

nya kontakter samt en känsla av sammanhållning. Om individen upplever sitt arbete som 

motiverande och utvecklande, bidrar det till en ökad självkänsla och en förbättrad 

självidentitet. Vidare har denna studie inom det interna arbetet av employer branding, som 

redogörs i senare del, riktat sig in på Giddens (1991) teori om självidentitet och Giddens och 

W. Suttons (2013) beskrivning om viktiga aspekter i arbetslivet. 

Extern employer branding 

Den externa aspekten av employer branding är en långsiktig strategi där organisationer skapar 

och bygger sitt arbetsgivarvarumärke för att uppfattas som attraktiv. Capelli (2001, 140) 

förklarar att den externa aspekten av employer branding kan jämföras med företag på 

produktmarknaden. Han menar att varumärken och rykten alltid har varit centrala för att 
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företag ska klara sig på den konkurrenskraftiga produktmarknaden, vidare menar han att detta 

numera även gäller på arbetsmarknaden. Capelli förklarar det med egna ord som: “job 

candidates today need to be approached in much the same way as prospective customers: 

carefully identified and targeted, attracted to the company and its brand, and then sold on the 

job.” (Cappelli, 2001, 140). Därmed är det huvudsakliga inom den externa aspekten att 

arbetsgivarna bygger och marknadsför sitt varumärke som i sin tur attraherar den målgrupp de 

söker till organisationen. 

Varumärke  

När det gäller den externa aspekten av employer branding och hur andra ser på 

organisationen, handlar det främst om “brand associations”, d.v.s. varumärkesassociationer. 

Varumärkesassociationer är enligt Backhaus och Tikoo (2004, 505) det konsumenterna tänker 

på när de hör namnet på en organisation. Dessa associationer avgör sedan hur organisations 

varumärket (brand image) ser ut, vilket är en samling associationer som även medarbetarna 

har om en organisation. Enligt Backhaus och Tikoo (2004, 505) ingår funktionella förmåner 

(functional benefits) i en organisations varumärke, dessa förmåner är bland annat lön, 

semester och andra förmåner inom anställningskontraktet. Sedan finns det också symboliska 

förmåner (symbolic benefits), vilket författarna menar är mer värdefullt än de funktionella 

förmånerna. Symboliska förmåner är de sociala fördelarna man får när man arbetar hos en 

organisation, exempelvis uppfattningen av organisationens prestige och andra sociala 

förmåner för arbetstagaren. 

Attrahera 

Backhaus och Tikoo (2004, 506) förklarar att de symboliska förmånerna (symbolic benefits) 

en organisation har, är något som potentiella arbetstagare värdesätter som attraktivt och 

intressant. Vidare menar författarna att de symboliska egenskaperna dessutom är av stor 

betydelse för de potentiella medarbetarna, detta eftersom skillnaderna på de funktionella 

förmånerna är väldigt minimala bland företag inom samma yrkesområde. På så sätt blir det 

svårt för arbetsgivarna att “sticka ut” med sina funktionella förmåner och väljer istället att 

konkurrera genom att ha de bästa symboliska förmånerna. På det sättet kan organisationer 

använda sitt employer brand för att attrahera lämpliga och kvalificerade arbetstagare. 

Ytterligare menar Parment m.fl. (2017, 28) att medarbetarna även är en viktig del av 

organisationens attraktion eftersom de redan är en del av organisationens mål, kultur och 

trivsel. Därmed är medarbetarnas kommunikation om organisationen en stor del av 

attraktionen. Backhaus och Tikoo (2004, 504) förklarar att organisationen måste rikta sig mot 
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att ge ut relevant information till de potentiella medarbetare, detta för att individerna själva 

ska kunna avgöra om de skulle passa i organisationen eller inte. 

 

Tidigare forskning om sociala medier visar att organisationer fått en ökad möjlighet att synas 

och kommunicera sitt varumärke via digitala kanaler och plattformar (Nisar, Prabhakar och 

Strakova, 2019, 265). Organisationer använder dessa plattformar för att kostnadseffektivt nå 

ut till ett brett omfång individer. Detta görs ofta genom organisationens egna sociala medier, 

exempelvis via bilder på deras Instagram profil eller en jobbannons på Linkedin. I en tidigare 

studie av Tanwar och Kumar (2019) fann författarna att användningen av sociala medier 

stärker organisationens varumärke och attraktion. Detta eftersom att organisationerna kan med 

hjälp av sociala medier visa upp sina förmåner såsom utvecklingsprogram eller utlandsresor 

som erbjuds på arbetsplatsen (Tanwar och Kumar, 2019, 805).  

Intern employer branding (behålla personal) 

Intern employer branding handlar främst om att arbetsgivaren ska motivera medarbetarna 

genom att öka arbetsglädjen och erbjuda förmåner. Detta bidrar till att organisationen anses 

vara en attraktiv arbetsplats med en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel på sådana förmåner är 

bl.a. utvecklingsmöjligheter, bra anställningsvillkor, lön och engagemang (Bergstrom och 

Anderson, 2001, 52). Vidare är det viktigt för arbetsgivaren att de anställda ser organisationen 

som attraktiv, då det leder till att de vill stanna kvar (Bergstrom och Anderson, 2001, 53–54). 

 Målet med intern employer branding är således att man ska behålla medarbetarna, vilket sker 

genom att vara en attraktiv arbetsgivare. En annan viktig del inom intern employer branding 

är att man behåller sina medarbetare genom att ge dem feedback. Enligt Parment m.fl. (2017, 

81) är feedback till för att cheferna ska kunna se över medarbetarnas arbetsprestationer och 

karriärmässiga mål, men även för att veta hur medarbetarna mår. Vidare är några av de 

viktigaste anledningarna till att anställda stannar kvar hos organisationen att de känner sig 

engagerade och har roligt på arbetsplatsen. Framförallt kännetecknar unga framtida 

arbetstagare detta som en attraktiv organisation. Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen är 

därför väldigt viktig, detta då det inte endast är en plats för jobb, utan också för att träffar nya 

människor. Därför är det sociala stödet från medarbetare och kollegor en viktig aspekt inom 

intern employer branding (Parment m.fl., 2017, 80). Det arbetsgivarna även vill åstadkomma 

med intern employer branding är att kunna erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter, 

med fokus på interna karriärmöjligheter (Parment m.fl., 2017, 81). 
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Feedback 

Hausknecht m.fl. (2009, 271) förklarar att när anställda får regelbunden feedback från sina 

chefer bidrar detta till en ökad chans att de stannar kvar inom organisationen. Tidigare 

forskning har även visat att det är mer troligt att anställda lämnar en organisation när de inte 

får tillräckligt med med feedback och uppmärksamhet eller när de behandlas illa av cheferna 

(Hausknecht m.fl., 2009, 271). Man ska som arbetsgivare även kunna erbjuda sina anställda 

rätt stöd för att de ska få möjlighet att utvecklas inom organisationen. Annars kan de söka sig 

till en annan organisation som erbjuder detta (Kaye och Jordan-Evans, 2000, 70–71). Det är 

en blandning av meningsfullt arbete, synliga utvecklingsmöjligheter och rätt support som 

leder till att man som anställd vill stanna kvar hos sin arbetsgivare (Hausknecht m.fl., 2009, 

275). Feedback är även extra viktigt för de unga och framtida medarbetarna eftersom att de 

sedan skoltiden är vana vid att bli utvärderade med individuella utvecklingsplaner (Parment 

m.fl 2017, 81). 

Socialt stöd 

Socialt stöd är en dimension som har lagts till i den klassiska krav-kontrollmodellen för att 

den ska förbättras (Engman, Nordin och Hagqvist, 2017, 613). Att få socialt stöd på 

arbetsplatsen bidrar till att individen känner sig delaktig i ett nätverk där ömsesidig 

förbindelse finns, samt att individen känner sig värderad och uppskattad (Cobb, 1976, 300). 

Socialt stöd innehåller flera komponenter som kan delas in i olika kategorier.  

House (1981, 23) förklarar följande kategorier av socialt stöd: emotionellt-, instrumentellt-, 

informativt- och värderande stöd. Emotionellt stöd är det stödet man får när individer visar 

kärlek, empati, omtänksamhet och förtroende (House, 1981, 24). Vidare förklarar House 

(1981, 24) att emotionellt stöd är den mest viktiga och vanliga typen av stöd, då det är den 

typen av stöd människor tänker på när de hör ordet “socialt stöd”. Instrumentellt stöd är det 

som skiljer sig mest från det emotionella stödet, då det handlar mer om att konkret hjälpa en 

person. Man kan ge instrumentellt stöd genom att hjälpa till med arbetsuppgifter eller genom 

att erbjuda pengar. Kortfattat handlar instrumentellt stöd om praktisk hjälp och att erbjuda 

olika typer av resurser. Informativt stöd innebär att ge stöd i form av hjälpsam information, 

som oftast har en vägledande avsikt. House förklarar det informativa stödet som att man 

hjälper någon att hjälpa sig själv. Värderande stöd är det stödet man får för att kunna 

utvärdera sig själv. Detta sker ofta genom att chefen ger medarbetaren feedback eller genom 

att berätta om vad som krävs för att göra ett bra arbete. Via värderande stöd får medarbetaren 

därefter själv avgöra om hen gör ett tillräckligt bra arbete eller inte (House, 1981, 24–26). 
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Engagemang på arbetsplatsen 

Organisations identitet (organizational identity) är en del som bidrar till employer brand 

lojaliteten, vilket är det de anställda betraktar som centralt, bestående och utmärkande för 

organisationen (Boers och Ljungkvist, 2018, 74). Organisations identiteten kan förklaras som 

den kollektiva bilden som utomstående har av företaget. Vidare vill individer gärna identifiera 

sig med organisationen de arbetar på. Ju mer positivt en organisations identitet bidrar med till 

individens självidentitet, desto mer kommer medarbetarna att identifiera sig med 

organisationen. Samt ju mer medarbetaren kan identifiera sig med organisationen, desto mer 

ökar engagemanget i företaget (Backhaus och Tikoo, 2004, 509). I Hausknecht m.fl. (2009) 

studie presenteras de mest förekommande faktorerna till att medarbetare väljer att stanna kvar 

hos sina arbetsgivare. Författarna kom fram till att arbetstillfredsställelse var den främsta 

anledningen till att de stannade kvar. Arbetstillfredsställelse innebär att medarbetarna är nöjda 

med arbetsuppgifterna de utför och att de har roligt på arbetsplatsen (Hausknecht m.fl., 2009, 

278). Det också viktigt att medarbetarna trivs med sina arbetskollegor och att de har en god 

relation med sin chef samt att de känner sig betydelsefulla inom organisationen (Hausknecht 

m.fl., 2009, 278). Vidare belyser Kaye och Jordan-Evans (2000, 57) hur viktigt det är för 

medarbetarna att känna sig delaktiga när det handlar om olika beslut som tas inom 

organisationen. Att de anställda vid vissa tillfällen deltar i olika beslut tillsammans med sina 

kollegor, bidrar till att de blir mer engagerade och känner att de gör något betydelsefullt och 

viktigt för organisationen de arbetar på (Kaye och Jordan-Evans, 2000, 57).   

 

En förbättrad arbetsmotivation och arbetsvilja leder till en bättre arbetsprestation. Detta leder i 

sin tur till en bättre relation mellan de anställda och därmed även med företagets kunder. Det 

bidrar också till ett starkare “brand equity”, vilket betyder ett starkt varumärke. Allt detta 

leder slutligen till en ökad motivation inom organisationen (Ambler och Barrow, 1996, 88). 

Det har även visats att de medarbetare som är mest engagerade i sitt arbete är de som mest 

troligt kommer göra det bästa arbetet, även om de är missnöjda med lönen, förmånerna eller 

övervakningen från chefer (Crewson, 1997, 508). Anställda tenderar även att stanna kvar hos 

en arbetsgivare som gör att de kan “balansera arbetslivet och familjelivet och inte tvingar dem 

att välja den ena eller andra” (Kaye och Jordan-Evans, 2000, 59).  

Utvecklingsmöjligheter 

Giddens och W. Suttons (2013) och Giddens (1991) menar att arbetslivet skapar en stor del av 

individens självidentitet och detta utgörs bland annat av att individen får möjlighet att utöva 
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samt utveckla sina färdigheter. Detta förstärks av tidigare forskning av Helldahl (2008), där 

författaren menar att en samverkan mellan individens kompetensutveckling och den 

personliga utvecklingen har kommit att betyda allt mer. Individen tenderar att alltjämt söka 

nya utmaningar som i sin tur ger möjlighet att erfara ny kunskap. Vidare finner individerna 

vanligtvis detta genom nya arbetsuppgifter eller att byta arbetsplats (Helldahl, 2008, 72). 

Därmed är tillgängliga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen centralt för 

individens behov av kompetensutveckling. Detta är även viktigt för ha rätt förutsättningar till 

att utföra sina arbetsuppgifter och kunna klara de utmaningar individen kan stöta på i sitt 

arbete (Thibault, Scheweyer och Whillans, 2017, 237).  

 

Om arbetet inte skulle uppfylla individens preferenser av ett meningsfullt arbete, finns det risk 

att individen söker nya karriärvägar. Därmed är det av stor vikt att arbetet kan förenas med 

individens identitet och vad denne anser vara betydelsefullt. Därför söker sig individen till 

företag som kan erbjuda kompetens- och karriärutveckling samt att denne kan likställa sig 

med företagets syfte. På så vis är det inte endast lönen som är det centrala när individer ska 

söka sig till de rätta jobben (Thibault m.fl., 2017, 231 & Giddens och W.Sutton, 2013, 191). 

 Det ställs även allt mer krav på att individen själv ansvarar för sin karriärutveckling och på så 

sätt bygga på sin anställningsbarhet. Anställningsbarheten är en produkt av den utveckling 

individen fått från tidigare och nuvarande arbeten. Vidare handlar det om individens upplevda 

resurser hen har för att kunna känna sig säkrad på arbetsmarknaden. Utvecklingsmöjligheter i 

arbetet ökar därmed den upplevda anställningsbarheten hos individen (Hallqvist, 2005, 3). Ur 

det interna perspektivet betonar Backhaus och Tikoo (2004, 511) hur individens 

utvecklingsmöjligheter inte bara är viktig för individen utan även för organisationen. Detta 

eftersom organisationer som erbjuder utvecklingsmöjligheter bidrar till en intern konkurrens. 

Utan en intern konkurrens skulle det kunna leda till att organisationens konkurrensnivå på 

marknaden avtar. En ytterligare fördel med att arbetsgivare erbjuder medarbetare interna 

utvecklingsmöjligheter är enligt Parment m.fl. (2017, 81) väsentligt för att medarbetarna ska 

stanna kvar i organisationen. Därmed är det även viktigt att arbetsgivarna informerar om 

utvecklingsmöjligheterna till sina medarbetare. 

 

Trivsel på arbetsplatsen 

Utifrån den tidigare studien av Hausknecht m.fl. (2009, 278) är trivsel den tredje mest vanliga 

anledningen till att anställda väljer att stanna kvar hos sin arbetsgivare. För att skapa en 
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trevlig arbetsmiljö för alla i organisationen, är det viktigt att arbetstagarna har roligt på jobbet 

och att de trivs. Det ska alltså inte endast vara en seriös arbetsmiljö, utan det ska också kunna 

kännas avslappnat. Risken för en alltför seriös arbetsmiljö är att arbetstagarna väljer att lämna 

organisationen (Kaye och Jordan-Evans, 2000, 109). Tidigare forskning visar även att 

anställda i en organisation med en trevlig arbetsmiljö är mer produktiva och att 

produktiviteten sjunker när arbetsplatsen är alltför strikt. Att ha utrymme för roliga aktiviteter 

under dagen bidrar till energi för att arbetstagarna ska klara av att vara så produktiva som 

möjligt resten av arbetsdagen (Kaye och Jordan-Evans, 2000, 115). 

Metod 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där syftet har varit att undersöka hur en 

större och mindre organisation arbetar med att attrahera nya medarbetare samt hur de arbetar 

för att behålla sina nuvarande medarbetare. Vidare har syftet även varit att undersöka 

medarbetarnas upplevelser av hur organisationen arbetar för att behålla medarbetaren. För att 

besvara studiens frågeställning har begreppet employer branding tillämpats, detta eftersom 

studiens frågeställningar är kopplad till begreppets teorier. Vidare har en komparativ 

forskningsdesign av två miljöer använts, då studien jämför hur två organisationerna arbetar 

med employer branding (Bryman, 2016, 102).  

 

Den kvalitativa metoden valdes för att få en ökad förståelse för hur fältets medlemmar tycker 

och tänker kring studiens ämne (Ahrne och Svensson, 2015, 8). Därmed har den sociala 

verkligheten för chefer och medarbetare studerats, eftersom intentionen har varit att förstå och 

tolka deras perspektiv och handlingar inom det valda ämnet (Aspers, 2011, 31).  

Därutöver har studien utformats utefter ett abduktivt förhållningssätt. Detta då studien 

inleddes med en deduktivt ansats genom att lämpliga begrepp och teorier valdes i samband 

med studiens intentioner och frågeställningar. Under studiens gång har ytterligare teorier och 

begrepp lagts till utifrån empirin, vilket innebär att en induktiv ansats tillämpats. Därmed har 

studiens förhållningssätt växlat mellan en deduktiv och induktiv metod (Aspers, 2011, 32). 
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Urval 

Med hänsyn till forskningsfrågan var det därmed givet att intervjuerna skulle ske med både 

chefer och medarbetare från två skilda organisationer. Detta bidrog till en möjlighet att kunna 

studera både likheter och olikheter inom ämnet samt att man närmare kan studera åt vilka 

förhållanden studiens resultat riktas åt (Ahrne och Svensson, 2015, 22). Därtill valdes sedan 

två organisationer som är verksamma inom rekryteringsbranschen. Den ena organisationen 

var mindre och har omkring 15 anställda, men är i en tillväxtfas, medan den andra 

organisationen var större och har omkring 1000 anställda. Samtliga medarbetare som 

intervjuades arbetar som rekryterare, medans cheferna besatt olika positioner inom HR (se 

figur 1). Vidare har studiens urval strävat åt att intervjua personer med motsvarande 

positioner i båda organisationerna. 

 
                                            Organisation “1”                  Organisation “2” 
                                                          Ca 15 anställda                             Ca 1000 anställda 

“Chefer” 
- En employer branding ansvarig 
- En teamchef 

“Chefer” 
- En employer branding ansvarig 
- En högre chef 

“Medarbetare” 
- Två medarbetare (rekryterare) 

“Medarbetare” 
- Två medarbetare (rekryterare) 

Figur 1. 

  
För att komma i kontakt med den mindre organisationen användes författarnas egna kontakter 

till en så kallad gatekeeper (Aspers, 2007, 119). Den första kontakten med gatekeepern i den 

mindre organisationen gjordes först via Facebook. Därigenom informerades kontakten om 

studiens syfte samt etiska föreskrifter. Genom detta gavs tillträde till organisationen och 

sammanlagt fyra intervjuer bokades in via ett snöbollsurval (Bryman, 2016, 254). Dessa 

intervjuer var med den ansvarige för employer branding, en teamchef samt två medarbetare. 

Samtliga intervjuerna skedde i organisationens mötesrum och varje intervju varade i omkring 

30–40 minuter. Inför kontakten med den större organisationen användes en kontaktperson 

som sedan gav information om kontakten med organisationens employer branding ansvariga. 

Den första kontakten med intervjupersonen gjordes via mail där hen informerades om 

studiens syfte samt de forskningsetiska aspekter studien följer. Denna intervju skedde över 

telefon och efter intervjun gavs ett tips om att kontakta en kollega till intervjupersonen, vilket 

betyder att urvalet fortlöpte via ett snöbollsurval. Resterande intervjuer med den högre chefen 

och medarbetarna gjordes under fysiska möten och sammanlagt intervjuades fyra personer. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen består av åtta semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Crang och 

Cook, 2007, 60). Detta innebär att intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide med 

särskilda teman och frågorna som ställdes hade inte några givna svarsalternativ. 

Intervjuguidens teman var kopplade till studiens tilltänkta begrepp och teorier, därmed 

utformades intervjuguiden utifrån ett deduktivt förhållningssätt. Vidare karaktäriseras 

samtliga intervjuer som expertintervjuer, detta då deltagarna besitter en praktisk expertis inom 

ämnet. Detta innebär att vi intervjuat personer som besitter kunskap och färdighet inom HR 

och rekrytering (Hagström, 1979, 28). Till studien utformades två olika intervjuguider, en för 

medarbetarna och en annan för cheferna (se bilaga 1). Genom öppna frågor som utgjorde 

basen för intervjuguiden, fanns det fortfarande utrymme att ställa lämpliga följdfrågor eller 

andra passande frågor vid behov. Detta med hänsyn till att expertintervjuer rekommenderas ha 

en låg struktureringsgrad, men bör samtidigt hålla sig till bestämda teman, detta för att 

expertintervjuerna inte ska bli för olika (Hagström, 1979, 32). En semistrukturerad 

intervjuform till expertintervjuerna ansågs därmed vara lämpligt, eftersom följdfrågorna 

bidrog till att få ut ytterligare information om ämnet. Med tillåtelse av intervjupersonerna 

spelades samtliga intervjuer in, detta för att underlätta och se till att all information kom med i 

transkriberingen. 

Analysmetod 

Efter samtliga genomförda intervjuer, transkriberades materialet för att sedan analyseras.  

Först delades materialet upp i två delar, där den ena delen innehöll medarbetarnas intervjuer 

och den andra innehöll chefernas intervjuer. Analysen påbörjades genom att skriva ut och läsa 

materialet med en öppenhet för att på olika sätt kunna närma oss och tolka materialet. Detta 

för att även kunna öppna upp för flera möjliga tolkningar och undvika att våra egna 

förutfattade meningar tillämpades (Aspers, 2011, 172). Därefter skapades ett kodningsschema 

för att sortera och reducera empirin. Koderna skapades i första hand utifrån de teorier som 

kändes till om ämnet. Dessa teorier bidrog till att kunna se materialet ur nya aspekter och 

därmed få ut ny kunskap om ämnet. Vidare var även studiens teorier centrala för att kunna 

begripa materialet med hänsyn till studiens syfte (Svensson, 2015, 208). Under 

analysprocessen kompletterades kodningschemat med nya koder i samband med de begrepp 

och uttryck som identifierats i materialet (Aspers, 2011, 31). Själva kodningen utfördes via 

marginalmetoden, vilket innebär att man med hjälp av färgpennor noterar koder mellan 
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marginalerna i det utskrivna materialet (Aspers, 2011, 184). För att sedan skapa en tydligare 

struktur i det kodade materialet, reducerades mängden genom en utsortering, men utan att 

skala av för mycket material. Detta för att inte tappa komplexiteten i det (Rennstam och 

Wästerfors, 2015, 220).  

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som forskare bör förhålla sig till. 

Syftet med dessa forskningsetiska principer är att ge normer för relationen mellan forskarna 

och informanterna så att man kan lösa konflikten mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Målet med studien har varit att kvalitativt utföra en god forskning 

samtidigt som intervjupersonerna skyddas (Vetenskapsrådet, 2002, 5–6). Informationskravet 

innebär att deltagarna ska vara informerade om forskningens innehåll, syfte samt om villkoren 

för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002, 7). Med tanke på att många av studiens teman berör 

känsliga ämnen, exempelvis organisationens interna arbete, var informationskravet av stor 

relevans. Därmed försäkrade vi att deltagarna fick denna information skriftligt i samband med 

förfrågan om deltagandet, samt muntligt kort innan intervjufrågorna ställdes. Samtyckeskravet 

handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

de informeras om att deltagandet är frivilligt. Om de vill avbryta sin medverkan ska de även 

få göra det (Vetenskapsrådet, 2002, 9–10). Eftersom att intervjuerna till denna studie spelades 

in, fick deltagarna även godkänna inspelningen i samband med att de godkände sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en undersökning skall vara helt 

anonyma om de önskar det samt att personuppgifter om undersökningsdeltagarna ska förvaras 

och hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte har möjligheten att ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2002, 12). Därför har vi kallat organisationerna för “den mindre” och “den 

större”, samt att inga namn nämnts då dessa personer och organisationer ska vara omöjliga att 

identifiera för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att uppgifter och material som har samlats 

under studien endast får användas till forskningen. Uppgifterna som har samlats in om 

enskilda individer ska inte heller användas för icke-vetenskapliga syften eller för beslut som 

direkt kan påverka den enskilda individen (Vetenskapsrådet, 2002, 14). Denna information 

fick deltagarna även ta del av innan intervjuerna startades.  

 

Vi har under studiens gång tagit hänsyn till alla dessa forskningsetiska principer. När vi 

kontaktade undersökningsdeltagarna fick de ta del av dessa principer skriftligen och innan 
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intervjuerna startade blev de informerade muntligen. Eftersom några av studiens teman ibland 

behandlar känsliga ämnen och information om organisationsmedlemmarnas känslor för vissa 

saker, var det av stor vikt för oss som forskare att informera om dessa principer noggrant, 

speciellt konfidentialitetskravet. Detta eftersom att det var viktigt för oss att deltagarna skulle 

känna sig trygga med att lämna dessa typer av uppgifter, och att de inte ska behöva hamna i 

någon obekväm situation i organisationerna. Vi har även erbjudit deltagarna att ta del av den 

fullständiga studien då det fanns ett intresse för det. 

Metoddiskussion 

Genom att använda sig av snöbollsurval finns det risk att man får intervjupersoner som har 

liknande sociala sammanhang eller bakgrund, vilket innebär att urvalet kan bli väldigt 

homogent (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015, 41). Dock kunde detta undvikas då studien 

ändå fick ett relativt brett material, detta genom att intervjupersonerna varierade i ålder, kön 

samt antal år hos organisationerna. Därmed varierade deltagarnas svar då alla inte hade 

samma typ av bakgrund. Vidare valdes en semistrukturerad intervjuform i syfte att strukturera 

frågorna. Detta bidrog även till en kontroll över vilka teman och frågor som togs upp, 

samtidigt som intervjupersonerna hade ett begränsat utrymme till att prata allt för mycket 

utanför ämnet (Aspers, 2011, 143). Att samla in material genom endast intervjuer har 

kritiserats för att de inte alltid ger en heltäckande bild av ett fenomen, därmed ska intervjuer 

helst kompletteras med andra metoder. Denna metod valdes med anledning till att intervjuer 

ändå ger ett relativt brett material, samt med avseende till studiens tidsram, är intervjuer en 

väldig tidseffektiv insamlingsmetod (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015, 54). Eftersom 

intervjupersonerna var experter inom studiens ämne fann vi under intervjuprocessen en 

svårighet att förutse följdfrågor till intervjuguiden, därmed fick följdfrågorna komma på plats 

under intervjuerna. Detta ledde till att konversationerna kunde bli väldigt olika med vissa 

intervjupersoner. Detta bidrog även till att andra ämnen utanför intervjuguidens teman kunde 

komma upp. En annan svårighet med expertintervjuer var att respondenterna hade en tendens 

att ta upp branschrelaterade och interna begrepp, som vi inte hade kommit i kontakt med 

tidigare. Därför blev det nödvändigt att många gånger ställa följdfrågor för att kunna förstå 

dessa begrepp. Dock bidrog detta till att materialet blev väldigt rikt eftersom vi fick erfara ny 

kunskap om både ämnet och organisationerna.  
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En annan reflektion är att man under studiens gång behövde ta hänsyn till att intervjupersoner 

kan använda intervjun som ett slags identitetsskapande där de vill visa fram sina “bästa sidor” 

samt att de vill presentera sig själva och sina upplevelser av ett fenomen utifrån hur de vill 

framstå (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 53–54). Det bör även tas till hänsyn att det kan 

ha förekommit en svårighet för organisationsmedlemmarna att prata negativt om sin 

arbetsplats under intervjuerna. Att studien endast använt sig utav åtta intervjupersoner, varav 

fyra från varje organisation kan även diskuteras. För att få ett djupare material och uppnå en 

s.k. mättnad av det empiriska materialet hade eventuellt fler personer behövts intervjuas. 

Däremot anser vi att studiens material har varit tillräckligt brett för att kunna göra en 

jämförelse mellan dessa två organisationer.   

Resultat 

I denna del kommer studiens huvudsakliga resultat från det insamlade materialet att 

presenteras. Redovisningen kommer att struktureras med hjälp av de teman som användes i 

intervjuerna samt utifrån tillkommande begrepp och teorier utifrån empirin. Således kommer 

resultatet att visas utifrån chefernas och medarbetarnas perspektiv från både den större och 

mindre organisationen med hjälp av citat från intervjuerna. Först kommer de externa 

aspekterna av employer branding att redogöras, följt av de interna aspekterna.  

Extern employer branding 

Den externa delen av employer branding handlar om hur arbetsgivarna marknadsför sitt 

varumärke samt hur de får kvalificerade medarbetare att söka sig till organisationen. Med 

hjälp av studiens teorier och teman kommer denna del av resultatet att behandla 

organisationernas arbete kring varumärket och hur de attraherar nya medarbetare.  

Varumärke 

Genom att fråga hur organisationen arbetar med sitt varumärke, talade chefen från den större 

organisationen bland annat om att de inte ska glömma bort sin riktning oavsett vad 

utomstående individer säger om organisationen:  

“Att vi utmärker oss, det får andra bedöma... i många fall. Det är ju snacket på stan som någonstans är 

temperaturmätaren, “vad säger de om oss?”. Ibland gillar man det man hör, ibland gillar man inte det 

man hör. Så får man inte vara för snabb eller för responsiv med vissa rykten, utan man måste våga tro 
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på sin egna riktning och vilket bolag man vill bygga. Vi vill ju inte bygga det bolaget som vi måste 

bygga för att korrigera kommentarer på stan. Utan vi tar en slev av kritiken som finns och sen tror vi ju 

fortsatt på det vi håller på med. Det tror jag är jätteviktigt annars blir man för svajig och svänger hela 

tiden, vilket jag inte tror på. Man behöver ta ut riktningen och våga hålla sig där.” 

Chefen uttrycker att organisationen inte ska tappa sin vision i samband med vad folk tycker 

och tänker om dem. Vidare belyser chefen att de kan ta till sig av omdömena andra har om 

organisationen, men att det inte ska påverka dem i den utsträckning att de ska ändra riktning. 

De tror på sitt egna rykte och detta bekräftas även av medarbetarna, då samtliga hade en 

mycket god bild av arbetsplatsen innan de började jobba där.  

 

I den mindre organisationen belyser majoriteten av intervjupersonerna att de stärker sitt 

varumärke genom att bland annat visa vilka välkända bolag de samarbetar med. Detta 

upplever dem bidrar till en starkare marknadsmedvenehet för organisationen. En annan viktig 

aspekt var att de vill synas mer i olika sociala kanaler, vilket de gör via digitala plattformar 

för jobbsökande samt via sociala medier: 

“Och för att jobba med oss själva, så skriver vi också vilka bolag vi jobbar med väldigt mycket. Ehh… 

sen försöker vi väl va personliga… alltså vi försöker ju nå ut i olika kanaler och vi jobbar mycket med 

såhär, i vilka kanaler, liksom vart vill vi finnas? Vart vill vi synas?”  

Överlag visade resultatet att den mindre organisationen i större utsträckning tänker på att nå ut 

till fler personer genom att synas mer på olika digitala kanaler och plattformar. Samtliga 

medarbetare från den mindre organisationen hade inte hört talas om bolaget innan den första 

kontakten med dem. En av medarbetarna förklarade att det var just organisationens logga som 

hen hade satt på minnet, just för att den genom sin färg var mer utmärkande i jämförelse med 

de andra organisationerna personen hade varit i kontakt med innan. Den mindre 

organisationen poängterade hur viktigt det var att utomstående får se vilka andra bolag de 

samarbetar med och vart de vill synas. Alla dessa aspekter kan kopplas till det Backhaus och 

Tikoo (2004, 505) förklarar med organisationsvarumärke (brand image). När en utomstående 

tänker på den mindre organisation så vill chefen att man ska tänka på vilka de samarbetar med 

och vart de syns.  

 

Sammanfattningsvis talar cheferna från den mindre och den större organisationen om vilka 

saker som associeras med deras organisationsvarumärke, men att de har olika strategier och 

tankar om vad utomstående tycker om dem som organisation. Det chefen från den större 

organisationens berättade om åsikter som utomstående har om organisationen kan även 

kopplas till Backhaus och Tikoos organisationsvarumärke (brand image). 
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Attrahera 

Resultatet visar att båda organisationerna använder sig av strategier för att attrahera 

medarbetare. Dock synliggörs olika tillvägagångssätt. En av cheferna i den större 

organisationen belyser hur viktigt det är att förmedla känslan av hur det är att jobba hos 

organisationen. Annars kan exempelvis jobbannonser bli för inriktade på kvalifikationerna 

som krävs för att vara en potentiell medarbetare: 

“Man vill ju förknippa det med en känsla, och jag tycker att det måste finnas en känsla av varför man 

ska börja jobba på bolaget. Säljer du en burk coca-cola så annonserar du inte innehållsförteckningen, 

utan du annonserar känslan med att dricka coca-cola eller smaken. Ehh... men jag tycker att bolag ofta 

går emot att ”bli” innehållsförteckningen, “vi tycker att du ska ha det, det och det. Vi söker det, det och 

det”. Det blir så jävla tråkigt! Du måste liksom ha en känsla som du förmedlar ut!” 

Chefen från den större organisationen menar med citatet ovan att de arbetar främst med att 

förmedla ut en känsla av hur det är att arbeta hos dem. I enlighet med Backhaus och Tikoo 

(2004, 506) är det de känslor och idéer som en organisation visar utåt som kopplas med den 

potentiella arbetstagarens personliga och sociala aspekter.  

 

En av cheferna i den större organisationen talar om att öppna konton på sociala medier kan 

vara till fördel för att förmedla en så ärlig bild av organisationen som möjligt. Dessutom 

berättar chefen att organisationsmedlemmarna även bidrar till mycket när de berättar för 

utomstående hur det är att arbeta på organisationen:  

“Jag tror det har varit väldigt mycket öppna konton på Instagram till exempel, där folk har, ja men vad 

vill man visa upp. Den där öppenheten tror jag någonstans visar den ärliga sidan, så får betraktarna 

själva bedöma om det här är attraktivt eller inte. Vi vill ju inte skapa en bild av bolaget som inte är 

korrekt bara för att den ska framstå som bättre, för då blir ju ändå folk besvikna när de börjar och 

undrar ... men såhär var det ju inte. Jag tror att vi säkert hade kunnat vara mycket mera strategiska och 

taktiska i de här sociala medierna och göra ännu mera ihop där för att kanske ännu mer lyckas. Men 

jag tror att nån stans snacket på stan med de som jobbar här tillsammans med dem som inte jobbar här, 

det är ändå det viktigaste.”  

Chefen talar om hur viktigt det är att deras medarbetare talar med andra individer som inte är 

anställda hos organisationen. Därmed blir det medarbetarna säger till utomstående en stor 

bidragande faktor kring varumärket och attraktionen i helhet, detta eftersom medarbetarna 

skapar en kontinuerlig kommunikation om organisationen. Om medarbetarna är nöjda med sin 

arbetsplats blir de som organisationens “ambassadörer” och bidrar därigenom till en attraktion 

(jfr Parment m.fl., 2017, 28). Därtill påpekar även den större organisationen att öppna konton 

på sociala medier kan få genomslagskraft, men att de kan bli mer strategiska och förbättras 

ytterligare inom det. Att förmedla en känsla och att ha öppna konton på sociala medier kan 
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kopplas till Backhaus och Tikoo (2004, 504) där de påpekar att organisationer bör ge ut 

relevant information till potentiella medarbetare för att de själva ska kunna avgöra om de 

passar i organisationen eller inte.  

 

I den mindre organisationen beskriver chefen att deras tillvägagångssätt för att attrahera och 

intressera nya medarbetare sker utefter en strategisk och analytisk metod. Detta genom att 

använda sig utav olika verktyg som hjälper dem nå ut till en större målgrupp i sin 

kommunikation utåt: 

“Sen så jobbar vi även med olika verktyg, när vi skriver våra annonser. Så att de låter rätt och är 

väldigt såhär “diversed” och ska attrahera alla typer av människor. Det man ofta inte vet, att det är 

mycket olika ord som man kan använda sig av som inte attraherar alla, utan bara attraherar män eller 

kvinnor till exempel. Så vi använder oss av ett verktyg som heter (...), där vi kan lägga in alla typer av 

text, de kan va annonser, mail, utskick, vad som helst som ska läggas ut liksom. Så kan den säga vilken 

typ av betoning det man skrivit har. Så fort vi gör en annons så lägger vi in det där och kollar så att den 

ser okej ut. (...) jag har även börjat lokalisera vilka tider vi ska publicera saker för att få mest 

genomslag. Exempelvis “okej men om jag lägger ut någonting nu, vid den här tiden på måndagar så är 

det bättre än det andra, för det visar statistiskt sätt.” 

Chefen från den mindre organisationen lyfter fram hur dessa verktyg hjälper dem att nå ut till 

en bredare målgrupp på ett mer effektivt sätt. Därtill förklarar chefen även att det finns en 

poäng med att strategiskt tänka på vilka dagar och tidpunkter kommunikationen utåt 

publiceras. Detta genom att analysera och bearbeta all typ av kommunikation de sänder ut. 

Enligt Cappelli (2001, 140) har användningen av olika verktyg för organisationer varit ett 

effektivt sätt att synas på digitala kanaler och plattformar när de vill nå ut till potentiella 

medarbetare. Därtill är sociala medier en viktig del i kommunikationen utåt, exempelvis via 

intresseväckande arbetsbeskrivningar i jobbannonser, som bidrar till en attraktion för 

potentiella medarbetare (jfr Tanwar och Kumar, 2019, 805).   

Intern employer branding (behålla personal) 

Utifrån Giddens teori om individens skapande av självidentitet, är det därmed viktigt att 

arbetet bidrar med mer än endast lönen. Detta eftersom arbetstagaren oftast värderar arbetet 

som betydande vid skapandet av en stabil social identitet (Giddens och W. Sutton, 2013, 191). 

Vidare underlättar arbetet det personliga identitetsskapandet, vilket Giddens (1991, 44) menar 

har blivit en utmaning i det moderna samhället. Utifrån studiens intervjuer, teorier och teman 

har det identifierats fyra huvudsakliga punkter som bidrar till att medarbetarna stannar kvar på 
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arbetsplatsen, bortsett från lönen. De teman som utformats är feedback, socialt stöd, 

engagemang, utvecklingsmöjligheter och trivsel. 

Feedback 

I samtliga intervjuer med medarbetare och chefer från den större organisationen framkom det 

att medarbetarna har fasta möten med sin närmsta chef. Resultatet belyser en strukturerad 

form av feedback, eftersom dessa möten sker regelbundet och innehåller samma typ av 

agenda. Detta bidrar till att medarbetarna upplever att de har rätt förutsättningar för att 

diskutera sin arbetssituation med chefen. En av cheferna från den större organisationen 

berättar att de ger feedback minst en gång i månaden:  

“Men vi började direkt med att följa upp en gång i månaden, ibland oftare. (...) Och... det i sig har nog 

lett till att vi är bättre än många andra bolag på att ge feedback. Men i förhållande till hur höga krav vi 

har, så tror jag att vi kan bli ännu bättre. Vi skulle behöva bli ännu bättre.”  

Chefen från den större organisationen talar om att de behöver satsa mer på feedback möten, 

även om de redan erbjuder det en gång i månaden. Detta på grund av hur viktigt det är att 

medarbetarna är medvetna om hur de ligger till med tanke på hur höga krav de har enligt 

chefen (jfr Parment m.fl, 2017, 81).  

 

En av medarbetarna i den större organisationen förklarar även att feedback sker en gång i 

månaden och att mötena handlar bl.a. om hur hen upplever att arbetet fungerar: 

“Jag har möte med min närmsta chef cirka en gång i månaden... då pratar vi mer ingående med hur 

arbetet går, hur jag trivs, vad jag vill förbättra, vad jag tycker är extra svårt och lite om att sätta nya 

mål. Men mycket handlar också om hur jag mår och upplever jobbet. Där får jag en möjlighet till att 

reflektera kring mitt arbete.” 

I enlighet med Hausknecht m.fl. (2009, 271) finns det en större chans att medarbetare stannar 

kvar i organisationen om de erbjuds regelbunden feedback från sina chefer. Resultatet från 

samtliga respondenter i den större organisationen visar att den feedback som ges bidrar till 

utveckling, då medarbetarna får möjlighet till att sätta nya mål och att reflektera kring arbetet. 

Utefter Kaye och Jordan-Evans (2000, 70–71) ger regelbundna möten med chefen ett starkare 

band till organisationen. Detta bidrar till att medarbetarna inte kommer vända sig till andra 

organisationer som istället erbjuder detta, eftersom de redan finner det på sin nuvarande 

arbetsplats.  

 

Resultatet från den mindre organisationen visar att feedbacken sker på ett mer informellt plan. 

Medarbetare och chefer förklarade att feedback-mötena är utformade individuellt samt utefter 
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behov. En av medarbetarna förklarar mer ingående hur feedbacken kan gå till i den mindre 

organisationen och hur ofta det sker: 

“Man får ju det lite informellt, alltså när man lyckats med ett uppdrag eller såna saker och ibland kan 

det vara liksom på väg från ett möte och då kan man få det spontant emellanåt... men kanske inte så 

ofta strukturerat (...) men jag tror andra har mer behov av det om man säger så... jag tror överlag i att 

företaget behöver bli bättre på, men jag själv ser inte att jag har ett jättestort behov av det.” 

Medarbetaren från den mindre organisationen förklarar i citatet ovan att feedbacken hos dem 

sker för det mesta informellt vid olika tidpunkter eller när något speciellt har skett. 

Respondenten berättar vidare att organisationen behöver bli bättre på att ge feedback även om 

denne inte har ett stort behov av det.  

 

Liknande resonemang bekräftas av chefen på den mindre organisationen som talar om att 

deras informella feedback-möten sker väldigt individuellt och beroende på vem som är i 

behov av det: 

“Då har alla gjort det lite mer personligt, så exempelvis vissa vill ha det en gång i månaden. Men det 

beror ju på från person till person. Så minst en gång i halvåret. Och därför blir feedbacken mer 

informell här och där.” 

 

Resultatet visar att feedbacken i den mindre organisationen inte sker lika tidsbestämt och 

strukturellt som i den större organisationen. Samtidigt visar det i den mindre organisationen 

att möten och feedback sker olika för alla, där medarbetarna som önskar eller är i behov av 

mer feedback, får det.  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd är en del av intern employer branding som bidrar till att det finns en gemenskap 

på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare i den större organisationen instämmer på att de alltid 

har någon att vända sig till på arbetsplatsen om något skulle kännas mindre bra, både gällande 

arbetet och det privata. Där är det vanligast att de vänder sig till sina kollegor eller sin 

närmaste chef för stöd: 

“Jag kan prata väldigt öppet med mina kollegor och närmsta chef... med min chef kan jag prata mycket 

med kring jobbet, hen finns där om något känns dåligt eller mindre bra... Jag tycker det där är 

jätteviktigt. Dels för min egen trivsel men framförallt för att jag ska kunna sprida trivsel omkring mig.” 

Medarbetaren från den större organisationen talar om hur de alltid har någon att vända sig till 

och prata med när det behövs, vilket chefen från den större organisationen håller med om. 
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Chefen förklarar att det är viktigt för medarbetarna att känna att de har någon att prata med, 

och att kommunikation är en essentiell del för en välfungerande organisation: 

“Det är som att proaktivt jobba med att medarbetarna är liksom glada på jobbet. Det tror jag är 

väldigt, väldigt viktigt, det är den fundamentala biten. (...) Glöm ALDRIG, aldrig att kommunicera med 

medarbetarna! Under både bra och dåliga tider. Det värsta man kan göra i sitt bolag är att lägga 

locket på och inte berätta liksom. Utan skapa delaktighet och informera ofta, det är det som är nyckeln 

till allt.”  

Denna typ av socialt stöd som chefen och medarbetaren från den större organisationen talar 

om i citatet ovan kan jämföras med det informativa stödet som House (1981, 25) beskrivit. 

Chefen från den större organisationen berättade att det är viktigt att tala med alla och 

informera dem om saker samt att medarbetaren berättar hen kan prata med chefen om 

arbetsrelaterade problem, vilket det informativa stödet även handlar om (House, 1981, 24).  

 

I den mindre organisationen var det vanligt att gå direkt till Vd:n för att prata om något inte 

känns bra i arbetet, även gällande privata sammanhang. Medarbetaren instämmer på att 

samtliga anställda i den mindre organisationen upplever att Vd:n finns där för alla: 

“Mm... då skulle jag gå direkt till min VD, för hen har haft den relationen till mig hela tiden och jag 

har gått till hen när det hänt saker (…). Så hen är den första att uppmuntra om att ta hand om sitt 

välbefinnande. Och gällande arbetssituationer är hen den första jag vänt mig till också.” 

Chefen från den mindre organisationen förklarar att de alltid försöker visa uppskattning för 

medarbetarna samt att chefen även förklarar hur viktigt det är att de har en rolig miljö. Detta 

på grund av att deras arbete kan bli ganska tungt eftersom att de kan råka ut för en del 

avvisanden som rekryterare:  

“Och deras arbetsuppgift är att de hör av sig till en massa personer, och det är en väldigt tung 

“rejection” roll. Så jag vill se till att vi har en kul miljö och omgivning. Vi har ju en hundvalp som 

springer runt, vi firar födelsedagar och så… Varje gång något bra händer, så vill jag se till att mitt 

team firar dessa vinster och vill också att de ska få beröm för det de har gjort. Så jag tror att det 

handlar om att vara beskyddande och se till att de känner att de tackas för arbetet de har gjort, det är 

också väldigt viktigt.”  

 

Socialt stöd visade sig förekommande i båda organisationerna. I den större organisationen 

talades det mer om att alla pratade med varandra, medan chefen från den mindre 

organisationen pratar om hur viktigt det är med en god miljö och uppskattning. I den mindre 

organisationen visar resultatet att alla på organisationen kan prata med varandra oavsett 

position. Vidare talade både chefer och medarbetare i den mindre organisationen om den typ 
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av socialt stöd som kan kopplas till en emotionell form. Eftersom att stödet man får och 

handlar mer om att visa empati, kärlek och att stötta varandra (House 1981, 24). 

Engagemang på arbetsplatsen 

Att medarbetarna känner sig engagerade i sitt arbete är betydelsefullt för arbetsgivare som vill 

förbättra sin interna employer branding. Detta då engagemang kan bidra till att medarbetarna 

vill stanna kvar på organisationen. En medarbetare från den mindre organisationen förklarar 

att engagemanget kommer ifrån att hen har en klar anledning till varför hen utför sitt arbete 

och att man har en god relation till alla medlemmar i organisationen: 

“Det handlar mer om kärnan, så var här av rätt anledning och gör det som förväntas av dig. Så får du 

allt det här tillbaka. Det tycker jag signaleras härifrån (...) Ja, men alla pengarna som vi genererar här 

återinvesteras också i personalen. Vi hittar på saker ihop, vi är ganska duktiga på att vi åker på resor 

en gång om året. Ja men det ska löna sig att vara här och det ska va trivsamt.” 

Medarbetaren från den mindre organisationen poängterar att engagemanget grundar sig i att 

de får tillbaka för prestationerna de gör i arbetet. Utifrån detta synliggörs de funktionella 

förmånerna (jfr Backhaus och Tikoo, 2004, 505) som i sin tur bidrar till engagemang, detta då 

de hittar på saker tillsammans, genom att exempelvis åka på resor.  

 

Chefen från den mindre organisationen berättar om hur hen får medarbetare att bli motiverade 

i sitt arbete. Detta kan ske genom att uppmärksamma medarbetarna och att vägleda dem: 

“Vi hade en medarbetare som ville lämna företaget några månader innan jag började. Det handlar om 

att ha små stunder med hen och vägleda hen till att bli något stort. Idag pratar alla om hur mycket hen 

lyser och hur mycket hen älskar sitt jobb! Så jag tror inte det finns någon specifik strategi mer än att se 

till att personer tas hand om.”  

Chefen i den mindre organisationen berättar om hur medarbetaren som inte ville vara kvar i 

organisationen till slut kände sig mer engagerad, vilket ledde till att personen även fick en 

förbättrad arbetsvilja. I enlighet med Kaye och Jordan-Evans (2000, 57) är det viktigt att 

medarbetarna uppmärksammas och känner sig delaktiga i organisationen samt att det visade 

sig att de mest engagerade medarbetarna, är de som gör det bästa arbetet.  

 

I den större organisationen beskriver medarbetarna att engagemanget bland annat kommer 

från firandet av framgångar och uppskattningen organisationens medlemmar får: 

“Men det är framförallt sammanhållningen samt att jag tycker att företaget är väldigt bra på att fira 

framgångar och sånt. Vi har exempelvis varje år en gala där priser delas ut. Väldigt mycket priser och 

uppskattning tycker jag vi som medarbetare hela tiden får vara med och sträva efter att vilja ha.” 



 

 22 

Detta liknar resonemanget från medarbetaren i den mindre organisationen, där medarbetarna 

får tillbaka för de arbete de gör. Däremot synliggörs ett medarbetarengagemang i form av 

firanden, priser och utmärkelser de får för ett bra arbete i den större organisationen. Detta då 

medarbetarna uppmärksammas och känner sig betydelsefulla vid framförallt goda 

prestationer.  

 

Chefen från den större organisationen beskriver hur engagemanget kan komma från alla 

möjliga faktorer, bland annat genom en god arbetsmiljö i form av justerbara skrivbord, 

fungerande lampor samt tillgängliga utbildningar inom organisationen: 

 “(...) att ledarna i sin tur kan skapa ett starkt medarbetarengagemang, som till synes leder till en högre 

performance. Såklart medarbetar engagemanget är ju allt... så att säga, allt vi gör och inget vi gör... aa 

det är allt från de lagstiftande delarna som ska sitta. Med allt från hygien-faktorer till arbetsmiljö. Med 

höj och sänkbart skrivbord, lampor som funkar, ljudnivåer till att man får utbildning till karriärvägar... 

så det är väldigt många olika delar.” 

Chefen konstaterar att medarbetarengagemang är centralt för organisationen och att det leder 

till en ökad prestation. När anställda är engagerade ökar även arbetsmotivationen (Backhaus 

och Tikoo, 2004, 509; Hausknecht m.fl., 2009, 278; Kaye och Jordan-Evans, 2000, 57). En 

god arbetsmiljö anser chefen i den större organisationen är något som är utmärkande för 

arbetsplatsen. Enligt Boers och Ljungkvist (2018, 74) känner medarbetarna sig engagerade 

genom att de kan identifiera sig med sin organisation, och det gör man genom att förstå vad 

som är centralt, bestående och utmärkande för organisationen. 

 

Samtliga medarbetare från organisationerna talade om att sammanhållningen med deras 

kollegor och att firanden gjorde att de kände sig engagerade i sitt arbete (jfr Hausknecht m.fl., 

2009, 278). Sedan talade cheferna från organisationerna att det är viktigt att man motiverar 

sina anställda, både genom att öka deras arbetsvilja och att de har en god arbetsmiljö (jfr 

Crewson, 1997, 508: Boers och Ljungkvist, 2018, 74). 

Utvecklingsmöjligheter 

Samtliga medarbetare från den mindre organisationen beskriver att utvecklingsmöjligheter 

finns inom organisationen. En av medarbetarna förklarar att ett större ansvar i 

arbetsuppgifterna leder till en utveckling: 

“Jag har ju utvecklats enormt mycket för att jag tar de mer avancerade roller hos kunderna... Därför 

blir det att jag får utmana mig själv kring att liksom förstå personligheterna mer och förstå mer hela 

organisationen hos våra kunder och såna saker. Därför utvecklas man enormt mycket hela tiden.” 
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Medarbetaren från den mindre organisationen berättar att hen kunnat utveckla sig internt 

vilket har lett till mer ansvar. Detta kan jämföras med det Parment m.fl. (2017, 81) hävdar 

med att arbetsgivaren erbjuder interna utvecklingsmöjligheter för att få medarbetaren att 

stanna kvar inom organisationen.  

 

Sedan berättade chefen från den mindre organisationen hur viktigt det är att lyssna på alla 

medarbetare för att ta del av deras utvecklingsmål:  

“Det handlar om att sitta ner och lyssna på alla och förstå vad de är ute efter och sen arbeta för att 

skapa en plan för att prata om dessa specifika mål. Eftersom att varje person skiljer sig så måste man 

hantera allting individuellt och inte bara skapa ett specifikt hanteringssätt och hoppas på att alla 

acklimatiserar sig till det.” 

Chefen berättar i citatet ovan om att det är hen som tar hänsyn till att medarbetarna kan ha 

individuella utvecklingsmål samt att det är chefens uppgift att tillhandahålla rätt hjälp.  

 

I den större organisationen förklarar samtliga medarbetare att de har utvecklingsmöjligheter 

och att det är en viktig del av organisationen. En av medarbetarna nämner även att de erbjuds 

utvecklingsprogram inom sin nuvarande roll:  

“Mina utvecklingsmöjligheter känner jag absolut till. Vi har utvecklingsprogram inom min roll och sen 

tycker jag överlag man lär sig mycket under tidens gång i arbetet (...) jag skulle säga att det finns 

väldigt mycket redskap hos oss internt som riktar in sig på utveckling.”  

Utvecklingsmöjligheter menar Thibault, Scheweyer och Whillans (2017, 237) är en viktig del 

av medarbetarnas behov av kompetensutveckling och för att klara av de utmaningar som kan 

komma upp i arbetet.  

 

En av cheferna från den större organisationen menar att i de flesta fall bör det vara 

medarbetarens ansvar när det handlar om utvecklingsmålen, detta eftersom att det finns 

många medarbetare samt många olika positioner inom organisationen. Sedan förklarar chefen 

att det därefter är deras ansvar att kunna uppfylla medarbetaren mål: 

“De kan fråga mig ibland "kan du berätta vilka karriärmöjligheter jag har?". Ja men det är ju så att du 

har lika många som det finns jobb här. Eller så kan du till och med komma med förslag på ett nytt jobb 

som du kan tycka vi behöver, sen förklara och sälja in det. På så sätt är det ju en utmaning att kunna 

visualisera alla jobbmöjligheter. Det är en del i det här med att... att få till den här utvecklingen eller 

den här utbildningen då för future possible positions.” (...) “Det gäller där att mötas halvvägs. 

Medarbetarna har lite eget ansvar för sin karriärutveckling, men vi hjälper mer än gärna till. Det 

gäller att medarbetarna kommer och berättar vad som vill ha, annars blir det mer en gissning från 

våran sida med vad alla vill ha liksom.” 
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I större organisationen förklarar chefen att det för det mesta är medarbetarnas egna ansvar när 

det gäller karriärutveckling och att det inte är den ansvarigas uppgift att göra, men att de gärna 

hjälper till. Detta kan vara på grund av att det är en stor organisation och därmed svårt att 

hålla koll på alla medarbetares utvecklingsmål. 

Trivseln på arbetsplatsen 

Att trivas på arbetsplatsen är ännu en anledning till att medarbetare stannar kvar hos sina 

arbetsgivare. Trivseln är viktig, eftersom att det skapar en arbetsplats som är mer avslappnad 

och som inte endast handlar om arbetet. En av medarbetarna från den mindre organisationen 

håller med om att de har en trevlig arbetsmiljö: 

“Förutom liksom att vi har väldigt roligt tillsammans, kollegorna liksom det, och sen är de variationen 

i hela jobbet och så…” 

Respondenten från den mindre organisationen talar om trivseln genom att berätta om hur 

roligt alla har tillsammans och att det även är ett varierande arbete (jfr Hausknecht m.fl., 

2009, 278). Chefen från den mindre organisationen beskriver med ett exempel på vad som 

görs för att det ska bli en trevligare arbetsmiljö och för att allt inte ska handla om arbetet: 

“Vi har två kultur-drottningar haha! Det är dem som ser till att det är en bra miljö här är kul och att 

folket här fortfarande firar födelsedagar och sånt. När någon fyller år så köper vi en massa 

födelsedagsdekorationer, vi fikar så mycket som möjligt och vi köper glass o så. Alltså… vi försöker att 

hålla saker roliga, det ska inte bara handla om jobb.” 

Chefen poängterar hur småsaker som att fira födelsedagar eller fika tillsammans bidrar till en 

trevligare arbetsmiljö som också blir mer avslappnad. Kaye och Jordan-Evans (2000, 109) 

hävdar att en mer avslappnad arbetsmiljö är något de flesta dras till då det finns en risk att 

man lämnar organisationen om arbetsmiljön är alltför strikt.  

 

Chefen från den större organisationen poängterar om hur viktig det är med trivseln och att alla 

tar hand om varandra. Chefen tror att många organisationsmedlemmar skulle hålla med om 

dessa påståenden: 

“Sen talar väl den lite för sig självt också då det är ju väldigt full fart på *bolaget* och man har kul 

tillsammans och det finns en ganska så stadig kultur och hur *bolaget* är… att ta hand om sina 

medarbetare i trivseln. Det är ju alltifrån afterwork till… aa men jag tycker att bara man går in till ett 

lunchrum så sitter väldigt många och käkar lunch tillsammans. Så det är min personliga uppfattning 

men det tror jag många skulle skriva under på. Och det är ju ett bra betyg till *bolaget*, att man 

känner att det är kul att gå dit, och att det inte bara är ett jobb som man gör bara för att, utan också att 

man känner att det är kul.” 
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Chefen talar även om att trivseln på arbetsplatsen är förekommande och man kan se detta 

genom deras afterworks och den goda sammanhållningen. Sedan förklarar chefen hur känslan 

av att trivas i denna arbetsplats kan ses som ett bra betyg till bolaget.  

 

En av medarbetarna i den större organisationen stämmer in med det chefen sa om trivseln: 

“Jag upplever att de skapar en stark sammanhållning mellan oss kollegor. Vi får massa tillfällen till att 

hitta på saker och få en massa fina och roliga minnen härifrån som jag alltid kommer bära med mig. 

Det är liksom blandat med höga prestationer inom jobbet och att samtidigt ha roligt, det är en av de 

främsta anledningarna till att jag väljer att fortsätta jobba här.” 

Medarbetaren från den större organisationen gör det tydligt hur trivseln är en av de främsta 

anledningarna till att personen har valt att stanna kvar inom företaget (jfr Hausknecht m.fl., 

2009, 278). Sammanfattningsvis menar båda organisationerna att trivseln är en fundamental 

del på arbetsplatsen och att det är något man alltid ska tänka på som chef. Kaye och Jordan-

Evans (2000, 109) förklarar att det är en stor chans att medarbetare som inte trivs med sitt 

jobb väljer att byta organisation, vilket en av medarbetarna i den större organisationen 

instämmer med. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar besvaras. Vi reflekterar också kritiskt kring 

vår studie. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur en större 

organisation jämfört med en mindre organisation arbetar med employer branding samt hur 

organisationernas medarbetare upplever effekterna av detta. Eftersom detta är en relativt ny 

ingång har mycket av studiens teorier och begrepp behövt pusslats ihop från flera källor för att 

få fram de mest väsentliga inom ämnet. Vidare har dessa val varit relevanta för att närma oss 

forskningsfrågan utifrån empirin. Studiens urval har begränsats till två organisationer som 

huvudsakligen arbetar med rekrytering. Utifrån detta har likheter och skillnader synliggjorts 

inom deras strategiska arbete med employer branding.  

Svar på forskningsfrågorna 

Hur arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation för att attrahera nya 

potentiella medarbetare? Utifrån studiens resultat från det externa perspektivet har vi fått 

fram att båda organisationerna tänker på vad de förmedlar med sitt varumärke, vilket är 
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centralt inom employer branding strategin (Backhaus och Tikoo, 2004 & Parment m.fl., 

2017). Det visade sig att organisationerna i vissa avseenden skiljde sig gällande arbetet kring 

hur de attraherar nya potentiella medarbetare. I den mindre organisationen använder de sig av 

andra välkända bolag de samarbetar med för att visa sitt värde. Således kan därmed 

associationen mellan den mindre organisationen och andra välkända bolag bidra till en 

kännedom om organisationen och därmed en attraktion för nya potentiella medarbetare. 

Vidare synliggjordes även ett mer analytiskt och strategiskt tillvägagångssätt i organisationens 

kommunikation via sociala medier och digitala plattformar. Detta då den mindre 

organisationen använder sig av olika verktyg för att analysera sina texter i syfte att nå ut till en 

bredare målgrupp. Våra egna reflektioner till detta är att den mindre organisation befinner sig 

i en tillväxtfas, således kan det vara betydande för dem att vilja synas mer och nå ut till en 

bredare målgrupp.  

I den större organisationen kände samtliga medarbetare till organisationen innan den första 

kontakten med dem. Detta kan bero på att det är en större organisation som har under en 

längre tid marknadsfört sig själva. Resultatet visar utifrån den större organisationen att mycket 

handlar om vad andra säger och tycker om organisationen. Vidare anser den större 

organisationen att det ligger en stor vikt i hur medarbetare talar om organisationen med andra 

utomstående individer, vilket är i enlighet med Parment m.fl., (2017). Därmed är det viktigt 

att deras egna medarbetare upplever organisationen som bra, då dem sedan kan tala gott om 

organisationen till andra och därmed skapa ett gott rykte. Våra egna reflektioner till detta är 

att den större organisationen litar på sin förmåga att skapa en bra arbetsplats med nöjda och 

engagerade medarbetare, vilket cheferna också tyckte var viktigt. Därmed anser dem att deras 

egna medarbetare är en stor del av organisationens attraktion. Den större organisationen 

poängterade att det är viktigt att förmedla en känsla av arbetsplatsen och att ha öppna konton 

på sociala medier, för att utomstående sedan själva ska får avgöra om det är en attraktiv 

arbetsplats eller inte. Detta kan bero på att organisationen alltid vill attrahera de rätta 

medarbetarna som i sin tur kan leva upp till varumärket. Det är därmed viktigt att de 

potentiella medarbetarna ska kunna känna sig som en självklar del av organisationen. Detta 

kan de potentiella medarbetarna avgöra genom att få ta del av känslan på arbetsplatsen via 

exempelvis sociala medier och sedan får de på egen hand avgöra om de skulle passa in i 

organisationen eller inte. 
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Hur arbetar en större organisation samt en mindre organisation med att behålla sina 

medarbetare? För att besvara studiens andra frågeställning kom studien fram till att båda 

organisationerna erbjöd feedback, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter samt att medarbetarna 

är engagerade och trivs. Resultatet visade även att organisationerna fungerar på olika sätt när 

det handlar om hur dessa förmåner erbjuds till medarbetarna. När det handlar om hur 

feedbacken går till så var det stora skillnader mellan organisationerna. Den större 

organisationen hade strukturerade och mer formella feedback-möten med sina medarbetare, 

jämfört med den mindre organisationen som hade mer informella feedback-möten och som 

inte skedde vid bestämda tillfällen. Dessa skillnader kan bero på att den mindre 

organisationen består av färre medarbetare än den större och därmed ses alla mer konstant på 

arbetsplatsen. På så sätt sker feedback-mötena väldigt informellt, då de har chansen att prata 

om mycket under tiden de sitter med varandra. Å andra sidan har en chef i en större 

organisation inte samma möjligheter, då det handlar om fler personer att ta hänsyn till. Därför 

visade resultatet att det är viktigare för cheferna i den större organisationen att ha formella 

feedback-möten med de anställda än det var i den mindre organisationen. Vidare visade sig att 

medarbetarna från både den mindre och större organisationen upplevde att det fanns ett socialt 

stöd på arbetsplatsen. Det sociala stödet i den mindre organisationen visade en mer emotionell 

form, eftersom att chefen talade om att det är viktigt att alla medarbetare ska må bra. Men i 

den större organisationen handlar det om ett mer informativt stöd som cheferna verkar ge med 

vägledande och informativ avsikt. Med tanke på att organisationerna skiljer sig i storlek är det 

förståeligt att en större organisation inte alltid kan ha lika emotionella förhållanden som en 

liten organisation kan ha, på grund av att det är fler medarbetare att “ta hand om”. Det är även 

allmänt mer högt i tak i den mindre organisationen, där chefer, medarbetare och Vd:n sitter i 

samma kontorsutrymme, och därmed har man mer tid att ge varandra emotionellt stöd i större 

utsträckning. Både engagemang och trivsel hade organisationerna väldigt lika åsikter om. 

Båda organisationerna tyckte att trivsel och goda relationer med kollegorna leder till en 

förbättrad arbetsmiljö, samt att båda organisationerna ville engagera sina medarbetare med 

hjälp av en god arbetsmiljö och aktiviteter tillsammans. Om arbetstagarna inte trivs på sin 

arbetsplats skulle det finnas en ökad risk att man väljer att lämna organisationen. Därför har 

båda organisationerna fokuserat mycket på sin arbetsmiljö för att undvika detta. 

  

Utvecklingsmöjligheterna var en aspekt som organisationerna behandlade på olika sätt. I den 

mindre organisationen berättade chefen att det var deras uppgift att skapa en plan för varje 

medarbetare och att alla skulle genom chefen uppnå sina utvecklingsmål. Detta är något som 
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inte är i enlighet med den tidigare forskningen som belyser att det istället handlar om att 

medarbetarna själva ska ha ansvar över sin karriärutveckling (Hallqvist, 2005, 3). Men en av 

cheferna på den större organisationen poängterar att det faktiskt är medarbetarnas ansvar att 

berätta när de vill finna nya karriärvägar och att organisationen sedan ska hjälpa dem att nå 

dessa resultat. Det är begripligt att dessa organisationer har olika tillvägagångssätt när det 

gäller medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. En mindre organisation har som tidigare nämnt 

inte lika många medarbetare som en stor organisation har och därför är det lätt för en ansvarig 

att hjälpa alla individuellt med sina karriärmål. Å andra sidan blir detta väldigt svårt att göra 

för en större organisation, då en ansvarig inte kan ha koll på så många medarbetares 

individuella önskningar.  

Sammanfattning 

Även om många organisationer arbetar med employer branding utifrån samma mall, finns det 

tydliga skillnader mellan hur företagen strategiskt går till väga för att nå dessa mål. Resultatet 

har visat att oberoende om en organisation klassas som “stor” eller “liten” är employer 

branding en viktig aspekt för en välfungerande organisation både kortsiktigt och långsiktigt. 

Det är tydligt hur den större organisationen har ett mer direkt tillvägagångssätt, då de har en 

person med flera års erfarenhet och en karriär inom employer branding som arbetar med dessa 

frågor. I det mindre företaget var det inte någon specifik person som hade det som en primär 

arbetsuppgift, utan employer branding var en indirekt del av organisationens arbete för att nå 

en god arbetsmiljö och för att vara en attraktiv arbetsplats.  

 

Däremot är den interna aspekten av employer branding starkt kopplad med psykisk och fysisk 

arbetsmiljö som säkerligen många av dagens arbetsplatser strävar åt, och därför visade 

resultatet att båda organisationerna fokuserade mycket på denna del. Därmed kan resultaten 

för framtida studier likna de teorier och begrepp vi tagit upp i vår studie. Som organisation 

verkar det vara effektivt att tydligt visa hur man arbetar med employer branding då 

utomstående ska förstå och kunna se deras vision när det handlar om att vara en attraktiv 

arbetsgivare, vilket även är hela idén med begreppet employer branding.  
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Studiens trovärdighet och förslag på framtida 

forskning 

Genom att tydligt redogöra för studiens tillvägagångssätt har vi strävat efter att uppnå en 

transparens. Detta för att läsaren ska kunnat ta del av hur vi resonerat och motiverat för 

studiens metodval, samt hur teorierna och begreppen använts och växt fram. Däremot är vi 

medvetna om att vi inte har använt oss av en triangulering eller återkopplat till fältet, vilket 

studien kan kritiseras för (Svensson och Ahrne, 2015, 25). Eftersom det inte finns en exakt 

likadan studie som denna har vi därmed inte kunnat jämföra våra resultat för att uppnå en 

generaliserbarhet. Däremot har vi genom att jämföra två miljöer kunnat se åt vilket håll 

studiens resultat riktar sig åt, vilket i detta fall är hur organisationer arbetar för att attrahera 

nya medarbetare samt behålla sina nuvarande medarbetare (Svensson och Ahrne, 2015, 27). 

Sedan är valet av studiens tidigare forskning något som kan kritiseras, då vi under studiens 

gång insåg att det inte fanns mycket kvalitetsgranskad forskning om hur employer branding 

fungerar i svenska företag. Det bör även nämnas att majoriteten av studiens teori och tidigare 

forskning har en positiv bild till employer branding och dess komponenter. Där framförallt 

fördelar med de olika begreppen tagits upp, har vi även funnit det svårt att hitta kritik till 

employer branding. Dock har studiens teorier och tidigare forskning kunnat återkopplas 

kontinuerligt i resultatredovisningen och därmed anser vi att dessa gett en bra vägledning 

överlag till vilka aspekter som kunde tänkas ha betydelse för de studerade organisationerna. 

 

Denna studie har endast använt sig utav semistrukturerade intervjuer för att jämföra 

skillnaderna mellan hur ett större och ett mindre företag arbetar med employer branding. Ett 

förslag för vidare forskning är att kombinera någon annan typ av undersökningsmetod. 

Exempelvis skulle resultatet kunna förbättras genom att kombinera semistrukturerade 

intervjuer med netnografi, detta för att även kunna studera organisationsmedlemmarnas 

beteenden genom att analysera hur de kommunicerar ut sitt varumärke via sociala medier. För 

en mer djupgående studie skulle man även kunna kombinera de semistrukturerade 

intervjuerna med deltagande observationer hos organisationerna. Detta för att över tid kunna 

observera det praktiska arbetet med employer branding. Om intresse finns att jämföra flera 

organisationer med varandra, kan man med hjälp av en kvantitativ metod nå ut till fler 

organisationer på en och samma gång genom att skicka ut enkäter. Med hjälp av dessa förslag 

till framtida forskning skulle det kunna leda till nyttiga bidrag till forskningen om hur svenska 

företag arbetar med employer branding.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 
Intervjuguide - Chefer 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat hos <organisations namn>? 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

- Berätta om din tjänst i organisationen. 

- Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 

Attrahera medarbetare: 

- Berätta lite om organisationen. 

- Hur arbetar ni med att utmärka er som en attraktiv organisation? 

- Hur arbetar ni för att få de rätta talangerna att söka till er internt? 

-  Finns det någon specifik målgrupp som ni riktar in er på? - Om ja: hur arbetar ni med att förstå denna 

målgrupp? 

- Hur ser er rekryteringsprocess ut? 

- Hur kommunicera ni ert employer brand? (Genom Linkedin, Instagram, Facebook osv?) 

- Hur jobbar ni med sociala medier? 

Behålla/Utveckla medarbetare: 

- Hur arbetar ni med att ”behålla” era medarbetare? 

- På vilket sätt erbjuds utvecklingsmöjligheter? Finns det program, eller dylikt? 

- Förväntas initiativen för vidareutveckling vara från organisationens sida eller från medarbetarens? 

- Hur arbetar ni med uppföljning av medarbetarna? (Har ni någon strategi för att ge feedback?) 

- Hur arbetar ni med att ge medarbetarna det stöd de behöver i sitt arbete? 

- Hur arbetar ni med trivseln på organisationen? - Hur följer ni upp detta? 

Intervjuguide - Medarbetare:  

Bakgrundsfrågor: 
- Hur länge har du arbetat hos <organisations namn>? 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

- Berätta om din tjänst i organisationen. 

- Hur kan en arbetsdag oftast se ut? 

Attrahera medarbetare: 

- Hur fick du reda på att organisationen sökte din (nuvarande) tjänst? 

- Berätta om vad som gjorde dig intresserad av att söka tjänsten och för att vilja arbeta hos organisationen? 

- Känner du till begreppet “employer branding”? 

Behålla/Utveckla medarbetare: 

- Hur upplever du dina utvecklingsmöjligheter inom organisationen? 

- Känner du till dina förutsättningar för en vidareutveckling? 

- Får du någon regelbunden feedback av ditt arbete? - Om ja: hur ofta / hur är det givande? 

- Känner du dig betydelsefull inom organisationen? 

- Vad (förutom lönen) motiverar dig till ditt arbete? 

- Om något känns mindre bra, har du någon du kan vända dig till? (Både kollegor, vän eller närmsta chef). 

- Har du ibland så mycket att göra att du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem? 

- Finns det något som skulle kunna förbättras på din arbetsplats (inom personalfrågor, arbetsmiljö osv)? 


