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Sammanfattning  

Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att arbetsgivare inom flera 

branscher har svårt att hitta potentiella medarbetare med rätt kompetens. Detta har gjort att 

arbetsgivare i större mån investerat i employer branding, ett arbete som avser att öka 

arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare. För att säkra organisationens 

framtida utveckling har många arbetsgivare valt att inrikta sig på en särskild målgrupp. 

Målgruppen är den nya generationens medarbetare som består av unga och kvalificerade 

individer som nyligen trätt in på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats var att ge en 

inblick i ett specifikt företags arbete med employer branding samt att undersöka hur det 

uppfattas av medarbetarna inom organisationen. Företaget som uppsatsens undersökning 

baserats på har specialiserat sig på den nya generationens medarbetare. Tidigare forskning har 

visat att employer branding kan användas för att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och 

behålla medarbetare, framförallt bland den nya generationens medarbetare. Uppsatsens 

teoretiska ramverk bestod av sociologen Parsons teori om sociala handlingssystem, human 

resource management litteratur som behandlar employer branding samt Scheins teori om 

organisationskulturens dimensioner.  Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes för att ge 

ett chefs och medarbetarperspektiv av företagets arbete med employer branding och den 

rådande organisationskulturen. Resultatet visade att företagets arbete med extern employer 

branding uppnådde en viss önskad effekt och upplevdes som positivs av medarbetarna. 

Resultatet visade även att organisationskulturen hade en avgörande betydelse för det interna 

arbetet med employer branding. Företagets interna arbete med employer branding och 

organisationskulturen upplevdes som både negativ och positiv av medarbetarna. Denna 

uppsats avser att bidra med insyn och förståelse på de fördelar och problem som employer 

branding kan medföra.  

 

Nyckelord 

Employer branding, Arbetsgivarvarumärket, Organisationskultur, Attrahera medarbetare, 

Behålla medarbetare, Den nya generationens medarbetare, Arbetsmarknad. 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 1 

Presentation av Företag X ......................................................................................................... 2 
Syfte och frågeställning ............................................................................................................ 3 
Uppsatsens avgränsning och disposition ................................................................................... 3 

Teori ............................................................................................... 4 

Talcott Parsons - Sociala handlingssystem ................................................................................. 4 
Employer branding - arbetsgivarvarumärket ............................................................................. 6 
Extern och intern employer branding ........................................................................................ 8 
Organisationskulturens tre dimensioner ................................................................................... 9 

Tidigare forskning ........................................................................... 10 

Att attrahera potentiella medarbetare .................................................................................... 10 
Att behålla medarbetare inom organisationen ........................................................................ 11 

Metod och data ............................................................................... 12 

Val av metod och urval ........................................................................................................... 13 
Datainsamling - intervjuer med medarbetare och chefer ......................................................... 14 
Transkribering och analys ....................................................................................................... 15 
Forskningsetiska principer ...................................................................................................... 17 
Metoddiskussion .................................................................................................................... 17 

Resultat och analys ......................................................................... 19 

Extern employer branding ...................................................................................................... 19 
Intern employer branding ....................................................................................................... 20 
Organisationskulturen ............................................................................................................ 23 

Diskussion ..................................................................................... 25 

Bilagor .......................................................................................... 27 

Bilaga 1 - Informationsmail ..................................................................................................... 27 
Bilaga 2 - Informationsblankett ............................................................................................... 28 
Bilaga 3 - Intervjuguide: Chefer ............................................................................................... 29 
Bilaga 4 - Intervjuguide: Medarbetare ..................................................................................... 29 

Referenslista .................................................................................. 30 

bookmark://_Toc30433441/#_Toc30433441
bookmark://_Toc30433442/#_Toc30433442
bookmark://_Toc30433443/#_Toc30433443
bookmark://_Toc30433444/#_Toc30433444
bookmark://_Toc30433445/#_Toc30433445
bookmark://_Toc30433446/#_Toc30433446
bookmark://_Toc30433447/#_Toc30433447
bookmark://_Toc30433448/#_Toc30433448
bookmark://_Toc30433449/#_Toc30433449
bookmark://_Toc30433450/#_Toc30433450
bookmark://_Toc30433451/#_Toc30433451
bookmark://_Toc30433452/#_Toc30433452
bookmark://_Toc30433453/#_Toc30433453
bookmark://_Toc30433454/#_Toc30433454
bookmark://_Toc30433455/#_Toc30433455
bookmark://_Toc30433456/#_Toc30433456
bookmark://_Toc30433457/#_Toc30433457
bookmark://_Toc30433458/#_Toc30433458
bookmark://_Toc30433459/#_Toc30433459
bookmark://_Toc30433460/#_Toc30433460
bookmark://_Toc30433461/#_Toc30433461
bookmark://_Toc30433462/#_Toc30433462
bookmark://_Toc30433463/#_Toc30433463
bookmark://_Toc30433464/#_Toc30433464
bookmark://_Toc30433465/#_Toc30433465
bookmark://_Toc30433466/#_Toc30433466
bookmark://_Toc30433467/#_Toc30433467
bookmark://_Toc30433468/#_Toc30433468
bookmark://_Toc30433469/#_Toc30433469


 

 1 

Inledning 

Inom sociologi har man alltid varit intresserad av att undersöka förändringar i samhället. Dels 

genom att förklara vad som gett upphov till förändringar men även genom att skapa förståelse 

kring den påverkan de har på individer och samhället. Denna uppsats ämnar att belysa en del 

av de förändringar som präglar arbetsmarknaden och dess påverkan på marknadens aktörer. 

Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att det idag råder brist på 

kvalificerad arbetskraft inom många branscher (Turner, 2006, s. 7). 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv uppger att majoriteten av deras 

medlemsorganisationer har svårt att attrahera potentiella medarbetare med rätt kompetens. 

Detta har orsakat problem för många företag eftersom de inte haft möjlighet att expandera och 

utvecklas som planerat (Marmorstein, 2018). Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 

har belyst samma problematik och indikerar på att detta bekymmer kommer kvarstå även på 

lång sikt. Många organisationers framtida utveckling och överlevnad tycks därför kretsa kring 

att attrahera och behålla rätt medarbetare (Arbetsförmedlingen, 2019, s. 7). Begreppet rätt 

medarbetare avser de arbetstagare som besitter kvalifikationer i form av utbildning, kunskap 

och kompetens som arbetsgivare efterfrågar (Backhaus, 2016, s. 196). Bristen på kvalificerad 

arbetskraft har resulterat i att allt fler arbetsgivare inkluderat employer branding i sitt 

strategiska arbete. Employer branding avser ett företags arbete med sitt arbetsgivarvarumärke 

och omfattar en dubbelsidig process. Den externa processen avser att attrahera potentiella 

medarbetare och den interna processen avser att behålla rätt medarbetare inom organisationen 

(Backhaus och Tikoo, 2004, s. 501). Trots att employer branding är en väletablerad del av 

många arbetsgivares praktiska arbete med att attrahera och behålla och personal, så är det 

teoretiska ramverket inte lika utvecklat. Denna uppsats avser att undersöka hur väl ett företags 

praktiska arbete överensstämmer med det teoretiska ramverket som finns relaterat till 

employer branding.  

Tidigare forskning tyder på att extern employer branding kan användas som ett effektivt 

medel för att öka arbetsgivarens attraktionskraft. Arbetet är förenat med de associationer som 

aktörer utanför organisationen förknippar med arbetsgivarvarumärket. Associationerna  

medför att potentiella medarbetare skapar sig en uppfattning om arbetsgivaren och 

organisationen som helhet (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 503). Företag anses kunna använda 

arbetsgivarvarumärket för att kommunicera ut sina styrkor och på så vis påverka potentiella 
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medarbetares uppfattning om företaget. Forskning har visat att medarbetare lockas av att 

arbetsgivare på förhand kommunicerar ut varför de förtjänar de bästa medarbetarna (Myrden 

och Kelloway, 2015, s. 267). På dagens arbetsmarknad anses det inte räcka med att attrahera 

potentiella medarbetare, arbetsgivare måste även arbeta med att behålla de rätta medarbetarna 

inom organisationen (Parment m.fl., 2017, s. 7). Att öka sin attraktionskraft bland potentiella 

medarbetare har länge varit ett huvudsakligt fokus bland arbetsgivare. Bristen på kvalificerad 

arbetskraft har medfört att arbetsgivare förändrat sina prioriteringar och börjat investera i 

arbete med intern employer branding. Arbetet avser att få rätt medarbetare att stanna och är 

starkt förknippat med organisationskulturen. Forskning har visat att organisationskulturen är 

avgörande för att medarbetare ska identifiera sig med organisationens mål och värderingar 

(Backhaus och Tikoo, 2004, s. 503). Employer branding har mött en del kritik eftersom 

forskning har visat att arbetsgivare tenderar att fokusera mer på att attrahera potentiella 

medarbetare än att behålla dem. Arbetet med intern employer branding glöms i många fall 

bort. Denna uppsats avser att ge en inblick i det interna arbetes betydelse för organisationen 

som helhet (Backhaus, 2016, s. 199).  

De senaste åren har employer brandings påverkan på företags förmåga att attrahera och 

behålla medarbetare varit ett omtalat ämne (Myrden och Kelloway, 2015, s. 267). Forskning 

tyder på att arbetsgivarvarumärket blivit avgörande i val av arbetsgivare, framförallt för den 

nya generationens medarbetare (Backhaus, 2016, s. 199). Begreppet den nya generationens 

medarbetare avser unga kvalificerade individer som nyligen trätt in på arbetsmarknaden 

(Myrden och Kelloway, 2015, s. 268). Inom branscher där det råder brist på kvalificerad 

arbetskraft antas denna grupp ha en avgörande roll för företags framtida utveckling och 

överlevnad. Uppsatsens undersökning är inriktad på denna grupp av medarbetare. Forskning 

har visat att den nya generationens medarbetare har nya preferenser som arbetsgivare måste 

anpassa sig efter (Myrden och Kelloway, 2015, s. 268). Den nya generationens medarbetare 

lägger stor vikt vid att deras värderingar och ambitioner ska överensstämma med 

arbetsgivarens mål och visioner (Parment m.fl., 2017, s. 88). Forskning har visat att employer 

branding kan användas för att både attrahera och behålla medlemmar ur denna grupp (Uggla, 

2018, s. 52). 

Presentation av Företag X 

Uppsatsen är inriktad på ett företag som specialiserat sig på den nya generationens 

medarbetare. Företagets profilering har gjort dem till ett av det större företagen inom sin 
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bransch och har blivit ett välkänt namn i Sverige. För att skydda sig mot konkurrerande 

verksamheter har företaget önskat att deras namn ska förbli anonymt, hädanefter i uppsatsen 

benämns företaget därför som Företag X. Företagets affärsidé bygger på att rekrytera och hyra 

ut den nya generationens medarbetare. Företaget arbetar aktivt med employer branding och 

beskriver detta som ett effektivt medel för att upprätthålla attraktivitet bland potentiella och 

befintliga medarbetare (Parment m.fl., 2017, s. 166). Företag X betonar att nyckeln till deras 

framgång ligger i att attrahera rätt medarbetare för att tillsammans växa och utvecklas. 

Företaget utför årligen undersökningar för att kartlägga aktuella preferenser hos den nya 

generationens medarbetare (Byström, 2019). 

Syfte och frågeställning 

Förändringar på arbetsmarknaden har bidragit till att arbetsgivare i större mån behöver ta 

hänsyn till medarbetares preferenser. Detta har medfört att allt fler arbetsgivare valt att 

målgruppsanpassa sitt organisatoriska arbete. Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i 

Företag X arbete med employer branding samt att undersöka hur det uppfattas av 

medarbetarna inom organisationen. Nedan presenteras tre frågeställningar som uppsatsen 

avser att besvara. 

 Hur arbetar Företag X med employer branding? 

 Hur upplever medarbetarna företagets arbete med employer branding? 

 Vilken betydelse har organisationskulturen för medarbetarna inom organisationen? 

Uppsatsens avgränsning och disposition 

Det finns en uppsjö av teorier och forskning relaterat till arbete med organisation och personal  

och det råder delad mening kring vilka man bör lägga vikt vid. Denna uppsats är avgränsad 

till teorier och forskning som behandlar employer branding och organisationskultur. 

Uppsatsens undersökning är avgränsad till Företag X och avser att undersöka den betydelse 

employer branding och organisationskultur har för organisationen som helhet. Företag X 

valdes ut eftersom de specialiserat sig på en viktig målgrupp på arbetsmarknaden. Det som 

presenteras i denna uppsats är inte till för att generaliseras på andra företag eller 

arbetsmarknaden som helhet.  

Uppsatsen är indelad i åtta avsnitt som inleds med en kort introduktion av avsnittets 

huvudsakliga innehåll. Inledning ger läsaren relevant information för uppsatsens inriktning. 
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Teori beskriver den teoretiska referensramen som uppsatsen utgår ifrån. Tidigare forskning 

behandlar delar av den forskning som gjorts och som är relevant för uppsatsen. Metod och 

data beskriver uppsatsens val av metod och tillvägagångssätt vid datainsamling. Resultat och 

analys behandlar uppsatsens empiriska material. Diskussion presenterar uppsatsens centrala 

slutsatser och förslag på framtida studier. Bilagor innehåller relevanta dokument och 

intervjuguider som används i samband med uppsatsen. Referenslista uppger de källor som 

används i uppsatsen. 

Teori  

Avsnittet behandlar uppsatsens teoretiska grund. Avsnittets första del utgör den sociologiska 

grund som uppsatsen baseras på. Avsnittets andra del förtydligar betydelsefulla aspekter av 

employer branding och dess samspel med organisationskulturen. Avsnittet avslutas med att ge 

en fördjupad förståelse av organisationskulturens dimensioner. 

Talcott Parsons - Sociala handlingssystem 

Parsons teorier har haft stor inverkan på den moderna sociologin (Andersen och Kaspersen, 

2007, s. 182). Hans teorier behandlar flera centrala begrepp inom sociologin som aktörer, 

handlingar, kultur, mål, normer, värderingar, status och roller. Dessa begrepp utgör en stor del 

av den teoretiska grund som uppsatsen är baserad på (Turner, 1999, s. 165). Parsons teori om 

social handlingsstruktur ifrågasätter den utilitaristiska teoriinriktning om att allt handlande är 

målrationellt (Turner, 1999, s. 164). Handlingar antas vara ett resultat av människors fria vilja 

och består av fyra element som tillsammans utgör handlingsstrukturen (Parsons, 1967, s. 43). 

Det första elementet omfattar aktören, den agent eller individ som utför själva handlingen. 

Det andra elementet omfattar målet och avser det framtida tillstånd som aktören eftersträvar 

(Fish, 2005, s. 108). Det tredje elementet omfattar situationen och de typer av faktorer som 

den innehåller. Handlingsmedel avser det faktorer som aktören kan påverka i situationen och 

handlingsbetingelser avser det faktorer som aktören inte kan påverka. Det fjärde elementet 

omfattar aktörens normativa styrning som tar sig uttryck i aktörens handlingsval (Parsons, 

1967, s.44). Detta element består av det värderingar, normer och föreställningar som antas 

styra och begränsa aktörers handlingar (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 185). Det råder 

delad mening bland forskare och teoretiker gällande Parsons teori om socialt handlande. Vissa 

anser att teorin bidrar med en nyanserad bild av normers betydelse för aktörers handlingar 
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(Fish, 2005, s. 109). Andra förhåller sig kritiskt till teorin och anser att den består av ett antal 

abstrakta antaganden som inte kan förankras i verkligheten (Turner, 1999, s. 167).  

Parsons teori om social handlingsstruktur övergår sedan till en teori om ett socialt system. 

Teorin belyser hur sociala system är en del av det strukturer som finns i vår sociala 

omgivning (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 189). Det sociala systemet delas in i tre 

delsystem som antas genomsyra varandra: det sociala, det kulturella och personligheten 

(Parsons, 1991, s. 4). Det sociala systemet innehåller strukturella egenskaper som möjliggör 

för interaktion. Den anpassning som aktörerna gör gentemot varandra kan inte enbart 

reduceras till egenskaper som de själva besitter. Interaktionen antas vara beroende av det 

strukturella egenskaperna som finns inom det sociala systemet (Parsons, 1991, s. 6). Det 

strukturella egenskaperna antas vara status, roller, värderingar och normer. Status omfattar 

den position en aktör har inom det sociala systemet. Roller omfattar det handlingssätt en aktör 

förväntas agera efter givet en viss status. Roller skapas och legitimeras eftersom aktörer har 

en uppfattning om vad som är korrekt beteende. Denna uppfattning baseras framförallt på 

normer och värderingar (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 187). Det kulturella systemet 

utgör en självständig nivå samtidigt som det genomsyrar de övriga systemen. Det kulturella 

systemet antas reglera det sociala systemet eftersom grundläggande värderingar och normer 

existerar inom kulturen. Kulturen antas bestå av tre element; det kognitiva som omfattar 

uppfattningar, idéer och kunskap, det expressiva som omfattar estetiska ideal, konst och 

artefakter och det tredje elementet som omfattar värderingar som baseras på etiska eller 

religiösa aspekter. (Parsons, 1991, s. 5). Roller antas sammanlänka systemen eftersom det 

kulturella systemet ger upphov till det normer och värderingar som rollförväntningar i det 

sociala systemet består av. När roller internaliseras av aktörer ger det upphov till att kulturella 

normer och värderingar blir en del av aktörens personlighet. Internalisering av roller antas 

även bidra till att kollektiva värdemönster och normer upprätthålls inom det sociala systemet 

(Parsons, 1991, s. 10). Personligheten utgår från ett freudianskt perspektiv där begreppet 

detet, jaget och överjaget utgör ett system som styr och begränsar aktörernas handlingar. 

Detet består av aktörens instinkter och begär, jaget rationaliserar och anpassar dessa instinkter 

och begär för att möta verklighetens villkor. Överjaget fungerar som ett normativt samvete 

som kontrollerar aktörens handlingar genom att frambringa skuldkänslor som straff vid 

normbrott (Parsons, 1991, s. 11).   

Parsons teori om sociala handlingssystem har mött kritik eftersom den anses vara mycket 

abstrakt och svår att förankra i verkligheten. Många forskare anser att teorin ger normer och 
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värderingar ett för stort förklaringsvärde och bortser från många viktiga faktorer. Teorin 

kritiseras även eftersom den anses vara svår att pröva empiriskt (Andersen och Kaspersen, 

2007, s. 197). Trots denna kritik är det många som försvarar Parsons teori om sociala system. 

Framförallt det kulturella systemet anses vara relevant för att förstå individer och kollektivets 

handlande (Turner, 1999, s. 173). Teorin förklarar även hur kulturella värderingar, 

uppfattningar och normer internaliseras i individens personlighet (Andersen och Kaspersen, 

2007, s. 186). 

Employer branding - arbetsgivarvarumärket 

Begreppet employer branding myntades år 1996 av forskarna Simon Barrow och Tim 

Ambler. Deras definition av begreppet avser det ekonomiska, funktionella och psykologiska 

fördelarna som en anställning utgör och som en arbetsgivare associeras med. En utvecklad 

definition av begreppet avser ett företags arbete med sitt arbetsgivarvarumärke och det 

förmåner som medföljer vid en anställning (Figurska och Matuska, 2013, s. 35). Det är den 

senare definitionen av begreppet employer branding som uppsatsen hänvisar till. Det 

förmåner som arbetsgivaren erbjuder medarbetare delas upp i funktionella och symboliska 

förmåner. Det funktionella förmånerna omfattar lön, anställningskontrakt, föräldraledighet, 

hälsoförsäkring, semesterersättning och bonus. Det symboliska förmånerna omfattar 

subjektiva och immateriella förmåner som social status, utvecklingsmöjligheter, 

organisationskultur samt flexibilitet och det privilegium som en anställning hos arbetsgivaren 

medför (Myrden och Kelloway, 2015, s. 272). Det symboliska förmånerna överensstämmer 

med Parsons beskrivning av strukturella egenskaper i form av roller och status som antas 

finnas inom ett socialt system (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 187).  

Av den litteratur som behandlar employer branding så är human resource management 

litteraturen dominerande. Litteraturen avser att förklara den effekt employer branding antas ha 

på arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla medarbetare. Det är detta synsätt på 

employer branding uppsatsen utgått ifrån. Employer branding bör förstås som en dubbelsidig 

process där arbetsgivarvarumärket används för att förmedla arbetsgivarens styrkor externt och 

internt. Målet med extern employer branding är att öka arbetsgivarens attraktionskraft hos 

potentiella medarbetare. Målet med intern employer branding är att få rätt medarbetare att 

stanna och utvecklas inom organisationen (Backhaus, 2016, s. 194). Mål bör förstås utifrån 

Parsons definition som avser det framtida tillstånd en aktör eftersträvar (Andersen och 

Kaspersen, 2007, s. 185). Arbetsgivare, företag och medarbetares handlingar bör förstås 
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utifrån Parsons definition av aktörer. Arbetsgivare- och företags handlingar kan liknas med en 

agent som utför en handling medan medarbetarnas handlingar bör förstås som en individ som 

utför en handling (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 185). Potentiella och befintliga 

medarbetares handlingar antas ha en betydelsefull roll i skapandet och upprätthållandet av 

arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivaren antas därför betrakta medarbetare som en värdefull 

resurs för att uppnå organisatoriska mål och inte enbart som en resurs att hyra in och byta ut 

(Parment m.fl., 2017, s. 12). 

Aktörer utanför organisationen har en uppfattning om arbetsgivaren. Alla arbetsgivare antas 

därför har ett arbetsgivarvarumärke oavsett ifall det aktivt försöker skapa ett eller inte. Målet 

med employer branding är att arbetsgivarvarumärket ska förmedlar de aspekter som gör 

arbetsgivaren unik och attraktiv (App m.fl., 2012, s. 269). Inom human resource management 

litteraturen beskrivs skapandet och upprätthållandet av arbetsgivarvarumärket i flera steg. 

Arbetsgivare antas först ta fram ett employer value proposition som består av det egenskaper 

som arbetsgivaren vill förknippas med och som gör dem unika och attraktiva. Employer value 

proposition kan bestå av information om organisationskulturen, värderingar och ledarskapsstil 

och avser att ge potentiella medarbetare en tilltalande uppfattning om organisationen. Därefter 

antas arbetsgivaren kommunicera ut sitt employer value proposition genom 

arbetsgivarvarumärket. Detta är en del av externa employer branding som antas medföra att 

arbetsgivaren attraherar potentiella medarbetare med fler attribut än lön (Backhaus och Tikoo, 

2004, s. 502). Företagets employer value proposition kan liknas med Parsons definition av 

handlingsmedel som avser det faktorer som en aktör kan påverka i en situation (Andersen och 

Kaspersen, 2007, s. 185). Det tredje steget är en del av interna employer branding där 

organisationskulturen antas ha en avgörande roll. Nya medarbetare antas bära med sig den 

uppfattning om organisationen som förmedlats via arbetsgivarvarumärket. Denna uppfattning 

internaliseras av medarbetare och blir en del av det normer som existerar inom 

organisationskulturen (Parment m.fl., 2017, s. 8). Normerna består av det uppfattningar som 

gamla och nya medarbetare har om vad som är rätt beteenden i olika situationer (Backhaus 

och Tikoo, 2004, s. 510). Detta överensstämmer med Parsons idé om att värderingar och 

normer existerar inom kulturen (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 186).  

Human resource management litteraturens skildring av employer branding har mött kritik från 

andra beteendevetenskapliga inriktningar. Arbetsgivare antas ha en kostnadseffektiv syn även 

när det handlar om människor. Organisationskulturens betydelse förminskas och prioriteras 
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borta av arbetsgivare. Det interna arbetets effekt på arbetsgivares förmåga att behålla 

medarbetare ifrågasätts därför av många (Schein, 1996, s. 238). 

Extern och intern employer branding 

Management professorerna Backhaus och Tikoo utvecklade ett teoretiskt ramverk för att 

förklara den externa och interna process som employer branding antas ge upphov till 

(Backhaus och Tikoo, 2004, s. 505). Den externa processen antas verka i flera steg och ge 

upphov till associationer som aktörer utanför organisationen förknippar med 

arbetsgivarvarumärket. Associationerna antas påverka arbetsgivarens förmåga att attrahera 

potentiella medarbetare och baseras på två informationskällor. Den ena informationskällan 

som arbetsgivaren kontrollerar är arbetsgivarvarumärket. Den andra informationskällan som 

arbetsgivare inte kontrollerar är individer som talar om sina erfarenheter eller syn på 

organisationen med vänner eller kollegor (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 506). Detta 

överensstämmer med Parsons syn på handlingsmedel och handlingsbetingelser som avser det 

faktorer en aktör kan eller inte kan påverka i en situation (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 

185).  

Den interna processen antas ge upphov till ett ömsesidigt samspel med organisationskulturen. 

När information om organisationskulturen förmedlas via arbetsgivarvarumärket synliggörs 

den för potentiella medarbetare som antas fatta ett informerat beslut om arbetsplatsen. Detta 

antas vara avgörande för att medarbetare ska utveckla en känsla av lojalitet gentemot 

arbetsgivaren (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 505). Den information om organisationskulturen 

som kommuniceras ut måste överstämma med verkligheten. Annars antas nya medarbetare få 

svårt att identifiera sig med det värderingar och normer som existerar inom organisationen. 

Medarbetare som har svårt att komma till rätta inom organisationen antas inte utveckla en 

känsla av lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Dessa medarbetare antas även ha en låg 

produktivitet och i stor utsträckning lämna organisationen (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 

508). Detta överensstämmer med Parsons syn på kulturella värderingar och normer som 

genomsyrar och reglerar det sociala systemet (Andersen och Kaspersen, 2007, s. 186).  

Backhaus och Tikoo bemöter den kritik som human resource management litteratur ofta får, 

genom att förtydliga organisationskulturens betydelse. Organisationskulturen beskrivs som ett 

resultat av det värderingar, mål och normer som existerar inom organisationen. Normer utgör 

ett ramverk av önskvärda beteenden som organisationens medlemmar kan förhålla sig till. 

Gemensamma uppfattningar och värderingar antas ge upphov till en organisationsidentitet och 
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en kollektiv uppfattning om vad organisationen som grupp representerar. 

Organisationsidentiteten ger även upphov till känslor av tillhörighet och gemenskap och antas 

öka lojaliteten gentemot arbetsgivaren (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 509). Detta 

överensstämmer med Parsons idé om att kulturella system ger upphov till normer som styr 

och formar aktörers handlingar. Kritiken som employer branding mött är lik den kritik som 

Parsons teorier fått om att det teoretiska ramverket är svårt att förankra i verkligheten. Teorin 

tar inte hänsyn till det praktiska arbetet relaterat till employer branding, som framförallt består 

av ett toppstyrt arbete där arbetsgivare glömmer bort att inkludera medarbetarnas perspektiv 

(Backhaus, 2016, s. 196). Den interna processen antas förlora sin effekt i praktiken, 

toppstyrda strategier riskerar att få fel utfall eftersom arbetsgivaren inte inkluderar 

medarbetarnas perspektiv (Murillo och King, 2019 s. 903). En organisationskultur som 

manipuleras av en ledningsgrupp anses kunna ge upphov till att medarbetare ifrågasätter 

värderingarnas autenticitet eftersom de konstruerats för att gynna företagets ledning. Detta 

resultera i att medarbetarna inte internaliserar organisationskulturens normer och värderingar 

(Abrahamsson och Andersen, 2014, s. 139). 

Organisationskulturens tre dimensioner 

Scheins teori avser att förklara organisationskulturens tre dimensioner och det ömsesidiga 

samspel som finns mellan dem. Organisationskulturen genomgår en ständig förändring när 

medarbetare successivt anpassar sig till den sociala miljön inom organisationen 

(Abrahamsson och Andersen, 2014, s. 127). Dimensionerna samverkar och ger upphov till det 

sätt som organisationskulturen tar sig uttryck i (Schein, 2010, s. 32). Den första dimensionen 

omfattar artefakter och består av fysiska föremål och beteendemässiga manifestationer. 

Artefakterna utgör den synliga delen av organisationskulturen och tar sig uttryck i materiella 

ting som klädkoder, stil och inredning (Schein, 2010, s. 23). Den andra dimensionen omfattar 

gemensamma värderingar som etableras och upprätthålls genom att de internaliseras av 

individerna inom organisationen (Schein, 2010, s. 25). Värderingarna utgör grunden för de 

givna antaganden som den tredje dimensionen omfattar. Antagandena ger upphov till det 

normer som existerar inom organisationen. Det ömsesidiga samspelet mellan dimensionerna 

antas förändra och forma organisationskulturen (Schein, 2010, s. 28). Många teoretiker delar 

Scheins synsätt om organisationskulturens betydelse för att skapa ett socialt samspel baserat 

på normer och värderingar. Det finns likheter mellan Scheins synsätt och Parsons beskrivning 

av sociala system (Parsons, 1991, s. 5). Det kulturella systemets tre element som Parson 
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beskriver överensstämmer med Scheins beskrivning av organisationskulturens tre 

dimensioner.  Båda beskriver en internaliseringsprocess som har stor betydelse. Dock har 

Scheins teori fått kritik eftersom den bortser från att organisationskulturen bidrar till att 

medarbetare identifierar sig med organisatoriska mål och motiveras att göra ett bra arbete 

(Turner, 2006, s. 188). 

Tidigare forskning 

Avsnittet behandlar delar av den forskning som gjorts relaterat till employer branding. 

Avsnittets första del omfattar forskning relaterat till arbetsgivares förmåga att attrahera 

potentiella medarbetare. Avsnittets andra del omfattar forskning relaterat till arbetsgivarens 

förmåga att behålla medarbetare inom organisationen. 

Att attrahera potentiella medarbetare 

Många forskare är intresserade av att undersöka effekten som employer branding  antas ha på 

arbetsgivarens förmåga att attrahera potentiella medarbetare. Tidigare forskning har visat att 

företagets synlighet och rykte påverkar arbetsgivarens attraktionskraft bland potentiella 

medarbetare. Forskning har visat att den information som arbetsgivarvarumärket förmedlar 

har stor betydelse i val av arbetsgivare (Backhaus, 2016, s. 194). Inom forskning som avser 

att kartlägga det egenskaper som medarbetare anser är attraktiva presenteras ett antal 

egenskaper som genomgående rankas högt. Dessa är en bra lön, trygga anställningsvillkor, 

företagets image, utvecklingsmöjligheter, och organisationskulturen. Prioriteringen av 

egenskaper skiljer sig något mellan länder och yrken. Tidigare forskning indikerar även att 

arbetsgivare kan öka sin attraktionskraft inom vissa målgrupper genom att selektivt 

kommunicera ut vissa förmåner. Olika grupper av medarbetare, baserat på exempelvis ålder, 

arbetslivserfarenhet och typ av arbete tycks betrakta förmåner olika attraktiva (Backhaus, 

2016, s. 195). Arbetsgivare som selektivt kommunicerar ut vissa förmåner som de kan 

erbjuda sina medarbetare attraherar i större utsträckning potentiella medarbetare ur sin 

målgrupp (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 506). Detta överensstämmer med Parsons idé om 

handlingsmedel som avser det faktorer en aktör kan påverka i en situationen (Parsons, 1967, 

s. 44). Det har även visat sig att medarbetare lägger större vikt på det symboliska förmånerna 

än funktionella förmåner när de väljer arbetsgivare. Detta tycks gälla för individer i olika 

åldrar och med olika nivåer av arbetslivserfarenhet (Myrden & Kelloway, 2015, s. 277). Det 
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symboliska förmåner som värderas högst är flexibilitet gällande arbetsplats och arbetstider, 

möjlighet för utveckling och en trivsam organisationskultur. Det funktionella förmåner som 

värderas högst är en bra lön och trygga anställningsvillkor. Det förmåner som värderas högst 

är relativt lika på den globala och den svenska arbetsmarknaden (Uggla, 2018, s. 56). På den 

globala arbetsmarknaden värderas långsiktig arbetstrygghet högre än på den svenska 

arbetsmarknaden (Figurska & Matuska, 2013, s. 47).  

Tidigare forskning har även visat att arbetsgivare vars arbetsgivarvarumärke förmedlar 

autenticitet har större attraktionskraft inom vissa målgrupper. Den nya generationens 

medarbetare är intresserade av företagets historia och framtidsvision när de väljer 

arbetsgivare. Denna grupp av potentiella medarbetare tenderar att välja arbetsgivare vars 

värderingar och vision överensstämmer med deras egna (Parment, m.fl., 2017, s. 42). Starka 

arbetsgivarvarumärken tenderar att attrahera likasinnade medarbetare (Backhaus, 2016, s. 

196). Starka arbetsgivarevarumärken har även visat sig öka företags attraktionskraft utan att 

arbetsgivaren behöver erbjuda den högsta lönen (Figurska och Matuska, 2013, s. 49). 

Forskning som undersöker arbetsgivares attraktionskraft bland potentiella medarbetare 

kritiseras ofta eftersom den inte tar hänsyn till kontexten. Det förmåner som medarbetare 

betraktar som attraktiva beror på mer än egenskaper hos den enskilda individen. Forskning tar 

ofta inte hänsyn till den betydelse sociala, kulturella och ekonomiska aspekter inom ett land 

eller bransch har (Ronda och Valor, 2018, s. 580). Forskning relaterat till employer branding 

får kritik eftersom den antas bidra till att det praktisk arbetet får fel fokus. Arbetsgivare 

tenderar att inkludera egenskaper som rankats högt i sina employer branding strategier, istället 

för att anpassa dem till den målgrupp som de avser att attrahera (Backhaus, 2016, s. 195). 

Att behålla medarbetare inom organisationen 

Tidigare forskning har visat att arbetsgivare med autentiska arbetsgivarvarumärken tenderar 

att ha medarbetare med lägre arbetsfrånvaro och som är engagerade i sitt arbete. Forskning 

visar att företag med medarbetare som känner lojalitet och är stolt över att vara en del av 

organisationen har en lägre personalomsättning (Backhaus, 2016, s. 195). Tidigare forskning 

visar att det är viktigt att den information som förmedlas ut via arbetsgivarvarumärket 

överensstämmer med verkligheten inom organisationen. Företag som förmedlar inkonsekvent 

information tenderar att ha en högre personalomsättning och medarbetare som inte utvecklar 

en känsla av lojalitet (Figurska och Matuska, 2013, s. 49). Detta stödjer Backhaus och Tikoo:s 

teori om den interna processen som employer branding antas ge upphov till. Forskning har 
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visat att medarbetare upplever arbetsgivare som oärliga när de förmedlar information som det 

tror att medarbetare ska lockas av. Forskning har visat att det finns tydliga fördelar med att 

medarbetare utvecklar en känsla av lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Lojala medarbetare 

tenderar att prestera på en högre nivå och väljer i större utsträckning att stanna inom 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 510).  

Employer branding har mött en del kritik av forskare eftersom arbetsgivare medvetet 

förmedlar högt rankade egenskaper istället för en rättvis blid av organisationen (Backhaus, 

2016, s. 199). Tidigare forskning har visat att den information som arbetsgivarvarumärket 

förmedlar fungerar som ett första socialiserings stadium för nya medarbetare. Forskningen 

tyder på att medarbetare som upplever att informationen överensstämmer med verkligheten 

enklare anpassar och identifierar sig med organisatoriska värderingar och mål (Backhaus, 

2016, s. 195). Vidare indikerar tidigare forskning att arbetsgivare som tydligt förmedlar 

värderingar och mål har ett bättre samarbete mellan medarbetare och medarbetare som i högre 

utsträckning stannar inom organisationen (Abrahamsson och Andersen, 2014, s. 139). Detta 

överensstämmer med Backhaus och Tikoo:s teori om organisationsidentitet där gemensamma 

värderingar ger upphov till en ökad lojalitet gentemot arbetsgivaren. Tidigare forskning har 

dock riktat kritik mot employer branding eftersom arbetsgivare ofta antar att den interna 

processen ska ha en effekt på medarbetarna omgående. Forskning har visat att medarbetare 

efter sju månader fortfarande har svårt att identifiera sig med organisatoriska mål och 

värderingar. Medarbetare upplever det svårt att veta vad som förväntas av dem och hur arbetet 

ska utföras (Murillo och King, 2019, s. 903). 

Metod och data 

Avsnittet avser att beskriva uppsatsens val av metod och tillvägagångssätt vid 

datainsamling. Avsnittets första del beskriver metodens lämplighet för den undersökning som 

genomförts och presenterar det urvalsgrupper som används. Avsnittets andra del beskriver 

datainsamlingens tillvägagångssätt. Avsnittets tredje del beskriver tillvägagångsätt vid analys  

och kodning av materialet. Avsnittets fjärde del förtydligar det forskningsetiska principer som 

uppsatsen tagit hänsyn till. Avsnittet avslutas med att diskutera uppsatsens tillförlitlighet och 

äkthet.  
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Val av metod och urval 

En kvalitativ metod ansågs vara bäst lämpad för att undersöka Företag X arbete med 

employer branding och hur det uppfattades av medarbetare inom organisationen. Metoden 

ansågs vara bäst lämpad eftersom den medför att forskaren får en djupare inblick i den 

kontext som studeras (Lantz, 2013, s. 135). För att inkludera arbetsgivarens och 

medarbetarnas perspektiv i undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. Denna 

struktur användes eftersom den genererar ett detaljerat och nyanserat empiriskt 

material. Semistrukturerade intervjuer möjliggör för respondenterna att själva utforma sina 

svar samt möjliggör för forskaren att ställa relevanta följdfrågor vid behov (Aspers, 2011, s. 

143). Den problematik med brist på generaliserbarhet som denna metod vanligtvis medför 

upplevdes inte som särskilt problematisk för denna undersökning. Resultatet från 

undersökningen avsåg inte att generaliseras eller appliceras på andra företag eller till 

arbetsmarknaden som helhet (Bryman, 2011, s. 413). Uppsatsen utgick från en deduktiv 

ansats där teori och tidigare forskning kring employer branding och organisationskultur låg 

till grund för undersökningen (Bryman, 2011, s. 28). Undersökningen avgränsades till ett 

specifikt företag eftersom de specialiserat sig på en viktig målgrupp på 

arbetsmarknaden. Företag X som uppsatsens undersökning baserats på har specialiserat sig på 

den nya generationens medarbetare. En stor andel av företagets medarbetare tillhör denna 

målgrupp.  

Undersökningens population bestod av de chefer och medarbetare som vid undersökningens 

genomförande var anställda på Företag X. Information om populationen baserades på 

information från cheferna på företaget och det som stod på företagets hemsida. Populationen 

som helhet bestod av cirka ett tusen anställda och hade ett brett åldersspann mellan tjugo och 

femtio år. Könsfördelningen uppgavs vara relativt jämn med en något större andel kvinnor än 

män. För att inkludera både arbetsgivarens och medarbetarnas perspektiv i undersökningen 

utformades två stycken urvalsgrupper. Den första urvalsgruppen avsåg att förmedla 

arbetsgivarens perspektiv och ge en inblick i företagets arbete med employer branding. Denna 

urvalsgrupp bestod av anställda med en chefsposition på Företaget X och som hade arbetat på 

företaget i minst tre år. Dessa kriterier ansågs vara relevanta eftersom det krävs en viss 

förkunskap för att kunna förmedla en inblick i företagets praktiska arbete med employer 

branding och hur det förändrats över tid (Aspers, 2011 s. 94). Detta urval avgränsades inte 

baserat på personliga egenskaper hos respondenterna som ålder eller kön eftersom det inte 

ansågs vara relevanta för undersökningen (Holme och Solvang, 1997, s. 101). För att 
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förmedla medarbetarnas uppfattning av Företag X arbete med employer branding utformades 

den andra urvalsgruppen. Denna urvalsgrupp bestod av medarbetare på Företag X som var 

mellan tjugo och tjugosju år. Detta kriterium togs med för att få individer som tillhör den nya 

generationens medarbetare att medverka i undersökningen (Myrden och Kelloway, 2015, s. 

268).  Det andra urvalet avgränsades inte baserat på personliga egenskaper hos 

respondenterna som kön eftersom det inte ansågs vara relevant för undersökningen (Holme 

och Solvang, 1997, s. 101). Potentiella respondenter från urvalsgrupperna valdes ut baserat på 

deras titlar på Linkedin och kontaktades via den mailadress som fanns angivna på deras 

profil. För att nå ut till fler potentiella respondenter skickades även ett mail till företagets 

mailadress för allmänna frågor. Samalagt kontaktades fem stycken chefer och elva stycken 

medarbetare, varav fyra chefer och åtta stycken medarbetare var intresserade av att delta i 

undersökningen. En av cheferna saknade inblick i företagets praktiska arbete med employer 

branding och uppfyllde därför inte alla kriterier för urvalet. Det övriga tre cheferna uppfyllde 

alla kriterier för urvalet och urvalsgruppen för chefer omfattade därför tre stycken 

respondenter. Samtliga medarbetare uppfyllde kriteriet för urvalet och urvalsgruppen för 

medarbetare omfattade därför fem stycken respondenter. Totalt intervjuades åtta stycken 

respondenter, samtliga har avidentifierats och benämns i uppsatsen som Chef A, Chef B, Chef 

C och Medarbetare A, Medarbetare B, Medarbetare C, Medarbetare D och Medarbetare E 

(Aspers, 2011,s.80). Undersökningens urval baserades på ett icke-sannolikhetsurval i form av 

bekvämlighetsurval. Denna urvalstyp avsågs vara lämplig för uppsatsens undersökning 

eftersom resultatet inte avsåg att vara representativt för populationen eller arbetsmarknaden 

som helhet (Bryman, 2011, s. 194). Bekvämlighetsurval är en vanlig urvalstyp inom 

organisationsstudier eftersom den möjliggör för forskaren att få en intressant inblick i 

organisationen (Bryman, 2011, s. 196).  

Datainsamling - intervjuer med medarbetare och chefer  

Första kontakt med potentiella respondenter skedde via mail. Det mail som skickades 

ut innehöll kortfattad information om uppsatsens syfte och praktisk information kring 

intervjuns tillvägagångssätt (se Bilaga 1). I mailet framgick det att medverkan var frivillig och 

tillvägagångsätt för de potentiella respondenter som var intresserade av att delta (Aspers, 

2011, s. 81). Det respondenter som var intresserade av att delta i undersökningen fick även en 

informationsblankett. Informationsblanketten innehöll detaljerad  information om 

undersökningens tillvägagångssätt och förtydligade att medverkan var anonym (se Bilaga 2) 
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(Bryman, 2011, s. 131). Ordningsföljden av intervjuerna var inte förbestämd, intervjuerna 

bokades in och utfördes allteftersom respondenterna hade tid. Eftersom undersökningen avsåg 

att undersöka både arbetsgivarens och medarbetares perspektiv utformades två 

intervjuguider. En intervjuguide för chefer (se Bilaga 3) och en intervjuguide för medarbetare 

(se Bilaga 4) (Bryman, 2011, s. 211). Intervjuguiderna bestod av ett antal frågor som berörde 

de teman som avsågs att behandlas under intervjun. Intervjuguiden användes för att 

säkerställa att alla relevanta frågor inkluderades under intervjutillfället. 

Intervjuguiden skapade även en ursprunglig ordningsföljd av frågor att förhålla sig 

till (Bryman, 2011, s. 419). För att få ett likvärdigt material från det båda urvalsgrupperna 

genomfördes intervjuerna med chefer och medarbetare på samma sätt (Aspers, 2011, s. 

141). Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i företagets egna lokaler och tog cirka tjugo 

till trettio minuter. Innan intervjun påbörjades informerades respondenterna om det etiska och 

praktiska aspekter som deltagande i undersökningen medför (Aspers, 2011, s. 155). Detta 

omfattade information om att intervjuerna spelades in och att behandling av materialet följde 

det forskningsetiska principer som uppsatsen tagit hänsyn till (Bryman, 2011, s. 

131). Datainsamlingen påbörjades med en förstudie där en respondent ur varje urvalsgrupp 

intervjuades. Förstudien avsåg att säkerställa att uppsatsens teori och val av metod fungerade 

ihop och genererade relevant material. Att testa intervjuguiderna i en förstudie avsåg att 

säkerställa att frågorna belyste det ämnen som de avsåg att behandla. Förstudierna gav ett 

brett och relevant material vilket medförde att samma intervjuguide användes under det 

resterande intervjuerna (Aspers, 2011, s. 15). Under intervjuerna hade respondenterna stor 

frihet i att själva utforma sina svar, frågorna ställdes i intervjuguidens ursprungliga 

ordningsföljd. Det förekom en liten variation av följdfrågor under intervjuerna för att 

möjliggöra för relevanta infallsvinklar att inkluderas. Efter att åtta intervjuer genomförts 

uppnådde det insamlade materialet en viss mättnad (Bryman, 2011, s. 216).  

Transkribering och analys 

Transkribering av intervjuerna skedde löpande med nära anslutning till intervjutillfällena. 

Transkriberingen avsåg att generera ett detaljerat och nyanserat material av 

intervjutillfällena. För att ge en rättvis bild av intervjuernas innehåll transkriberades det i 

talspråk (Aspers, 2011, s. 155). Det transkriberade materialet innehöll även eventuella pauser 

och läten som förekom under intervjuerna (Bryman, 2011, s. 429).  
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När alla intervjuer genomförts och transkriberats skrevs allt material ut i pappersform. En 

markant uppdelning av materialet gjordes och material från det olika urvalsgrupper 

analyserades var för sig. Vid kodning av materialet användes en tematisk metod med deduktiv 

ansats. Tillvägagångssättet för analys av materialet från urvalsgrupperna var densamma och 

bestod av tre övergripande teman som baserats på uppsatsens teoretiska ramverk.  Dessa 

teman var Extern employer branding, Intern employer branding och Organisationskultur. För 

att enklare kunna urskilja materialet som ingick i varje tema delades det in i tre färger 

(Bryman, 2011, s. 529). Temat Extern employer branding fick färgen grön. Temat Intern 

employer branding fick färgen gul. Temat Organisationskultur fick färgen röd. Innehållet i 

varje tema växte fram genom att textutdrag och citat färgmarkerades. Varje övergripande 

tema bestod av ett antal underkategorier som baserats på uppsatsens teoretiska 

ramverk. Underkategoriernas innehåll baserades på gemensamma beskrivningar, citat och 

textutdrag i det empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 185). För att analysera det empiriska 

materialet från chefsintervjuerna inkluderades ett antal relevanta underkategorier i varje 

tema. Temat Extern employer branding fick underkategorierna Målgruppsanpassning, 

Företagets synlighet, Employer value proposition, Attraktiva förmåner och Samhällsansvar 

och hållbarhet. Temat Intern employer branding fick underkategorierna Organisationskultur, 

Utvecklingsmöjligheter, Motivation, Homogenitet och Trivsel. Temat Organisationskultur 

fick underkategorierna Värderingar och Artefakter. För att analysera materialet från 

medarbetarintervjuerna inkluderades ett antal relevanta underkategorier i varje tema. Temat 

Extern employer branding fick underkategorierna Arbetsgivarmärket, Informationskanaler, 

Organisationskultur och Attraktiva förmåner. Temat Intern employer branding fick 

underkategorierna Värderingar, Organisationskultur, Utvecklingsmöjligheter och Framtid 

inom organisationen. Temat Organisationskultur fick underkategorierna Normer, 

Värderingar och Gemenskap. Efter att materialet granskats skapades ett kodningsschema. För 

att tydliggöra det relevanta innehållet i varje tema strukturerades och reducerades den 

markerade texten. Detta arbete avsåg att generera relevanta kvalitetsbegrepp. Begreppen 

kodades sedan in i schemat för att skapa en översikt av det empiriska materialet. För att 

underlätta analysarbetet användes kodningsschemat för att sortera bort delar av materialet 

som inte var relevant för uppsatsens utvalda teman (Lantz, 2013, s. 151). Kodningsschemat 

användes för att koppla samman det teoretiska ramverket med det empiriska materialet. Det 

material som kvarstod utgjorde grunden för uppsatsens resultat (Lantz, 2013, s. 147).  
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Forskningsetiska principer 

Uppsatsen har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det krav som 

de anser att en undersökning bör uppfylla för att vara av god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 31). Dessa krav omfattade informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med hänsyn till informationskravet skickades ett 

informationsmail ut vid första kontakt med potentiella respondenter (se Bilaga 1). Mailet 

innehöll kortfattad information om undersökningens syfte och tydliggjorde att deltagande var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst under processen. Det respondenter som valde att 

delta i undersökningen fick även en informationsblankett som innehöll detaljerad information 

om undersökningens tillvägagångsätt och vad medverkan innebar (se Bilaga 2) (Bryman, 

2011, s. 131). Med hänsyn till konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att allt 

insamlat material avidentifieras. Respondenternas namn har avidentifierats i uppsatsen så att 

det som tar del av uppsatsen inte ska kunna identifiera de individer som medverkat. Även 

företagets namn har avidentifierats och benämns som Företag X i uppsatsen. Med hänsyn till 

samtyckeskravet fick respondenterna ge ett skriftligt samtycke vid deltagande i 

undersökningen. Samtycket bekräftade att det tagit del av den information som getts ut i 

samband med undersökningen (se Bilaga 2). Med hänsyn till nyttjandekravet har det uppgifter 

och material som samlats in i samband med undersökningen enbart används för 

forskningsändamål. Alla respondenter informerades om att intervjuerna spelades in. En 

ljudinspelning av intervjutillfällena avsåg att underlätta transkriberingen och säkerställa att 

materialet gav en rättvis bild av intervjuerna. Alla respondenter informerades även om att 

uppsatsen och resultatet kommer publiceras på internet och därför vara tillgänglig för 

allmänheten (Bryman, 2011, s. 132).  

Metoddiskussion 

För att avgöra forskningens kvalitet används ofta kriterierna reliabilitet och validitet. Begrepp 

är framförallt viktiga inom kvantitativ forskning. Det råder delad mening bland forskare om 

begreppens relevans inom kvalitativ forskning och hur kriterierna bör appliceras på denna typ 

av forskning (Bryman, 2011, s. 351). Validitetskriteriet avser att granska om eller utifall 

forskningen undersöker det den avser att undersöka. Reliabilitetskriteriet avser forskningens 

tillförlitlighet och avser att granska ifall resultatet blir detsamma om forskningen genomförs 

på nytt. Ett flertal forskare anser att dessa kriterier inte är relevanta för kvalitativ forskning 
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och att den typ av undersökning som gjorts i denna uppsats bör bedömas och värderas utifrån 

andra kriterier (Bryman, 2011, s. 52). Ett förslag på alternativa kriterier är tillförlitlighet och 

äkthet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier. Det första delkriteriet är trovärdighet och 

motsvarar intern validitet. Kriteriet avser att forskningen ska generera ett trovärdigt resultat, 

dels genom att förhålla sig till det regler som finns, dels genom att beskriva den sociala 

verklighet som studeras korrekt. För att uppfylla detta kriterium har uppsatsen tagit hänsyn till 

det forskningsetiska principer som bör uppfyllas för att var av god forsknings sed. Alla 

intervjuer spelades in för att säkerställa att det material som resultatet baserats på förmedlar 

en rättvis bild av intervjutillfällena (Bryman, 2011, s. 354). Dock inkluderar uppsatsens 

undersökning enbart medarbetare som är en del av organisationen vilket kan medföra att 

resultatet ger en snedvriden bild. Dels av hur potentiella medarbetare uppfattar arbetsgivaren, 

dels av hur effektiv företagets arbete med employer branding är. Ytterligare perspektiv hade 

behövts inkluderas för att säkerställa att en rättvis bild förmedlats.  

Det andra delkriteriet är överförbarhet och motsvarar den externa validiteten. Detta kriterium 

avser att granska hur överförbart resultatet är till en annan miljö (Bryman, 2011, s. 

355). Uppsatsens resultat är inte till för att generaliseras eller appliceras till arbetsmarknaden 

som helhet eller till andra organisationer. Uppsatsens resultat avser inte heller att vara 

representativt för populationen som helhet. Uppsatsens resultat avser att belysa det beteenden, 

uppfattningar och värderingar som är viktiga inom den specifika kontexten. Det insamlade 

materialet avser att förmedla en nyanserad bild av den specifika organisationen. Uppsatsens 

resultat är inte överförbart till andra kontexter eftersom det avser att belysa viktiga aspekter av 

den specifika kontext som studerats (Bryman, 2011, s. 372). Det tredje delkriteriet 

är pålitlighet och motsvarar forskningens reliabilitet. Detta kriterium avser att granska 

undersökningens tillvägagångssätt. Med hänsyn till detta kriterium har uppsatsens 

metodavsnitt inkluderat en detaljerad beskrivning av forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 

352). Det fjärde delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera vilket motsvarar 

objektivitetsprincipen. Med hänsyn till detta kriterium avser uppsatsen att förmedla ett 

objektivt och värderingsfritt perspektiv av det område som studerats och det empiriska 

materialet (Bryman, 2011, s. 355). Det andra alternativa kriteriet är äkthet och motsvarar 

forskningens autenticitet (Bryman, 2011, s. 357). Med hänsyn till detta kriterium avsåg 

uppsatsen att förmedla en rättvis bild av intervjutillfällena och den sociala kontexten genom 

att noggrant transkribera materialet och enbart basera resultatet på det empiriska material som 

samlats in (Bryman 2011, s. 526).  
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Resultat och analys 

Nedan presenteras det huvudsakliga resultat som samlats in under intervjuerna med chefer 

och medarbetare. Avsnittet avser att förmedla chefernas och medarbetarnas perspektiv av 

Företag X arbete med employer branding och den rådande organisationskulturen.  

Extern employer branding  

Cheferna beskrev företagets employer value proposition som en innovativ och framgångsrik 

arbetsplats med en stark organisationskultur, goda utvecklingsmöjligheter och en härlig 

gemenskap.  

Chef A: Händelserikt, fartfyllt, härliga kollegor och stora utvecklingsmöjligheter för alla anställda.  

Den bild av organisationen som Företag X avser att förmedla tycks överensstämma med 

medarbetarnas uppfattning. Flera medarbetare beskrev Företag X som en innovativ arbetsplats 

med bra förmåner, trevliga kollegor och utvecklingsmöjligheter. 

 Medarbetare D: Det är en attraktiv arbetsplats för att de är peppiga för utveckling och att man ska 

få mycket stöd av sina kollegor. Jag tror att det skiljer sig från andra företag. 

 En av det symboliska förmåner som flera medarbetare uppfattade som attraktiv var att 

Företag X förespråkade välmående och hälsa. Denna förmån förmedlade företaget genom att 

delta i olika lopp och initiera gemensamma träningsaktiviteter. En symbolisk förmån som 

flera medarbetare uppfattade som särskilt attraktiv var företagets arbete med 

samhällsansvar. Cheferna beskrev att målet med att inkludera samhällsansvar i 

organisatoriska projekt delvis var för att öka företagets attraktivitet.  

Chef C: Vi bidrar till ett projekt som bygger skolor i Afrika, dels för byborna men även för att 

påminna oss själv om att andras välmående hjälper oss att växa som företag och som individer.  

Fler av medarbetarna uppgav att arbetsgivarens hänsyn till miljön hade stor betydelse för 

deras attraktivitet. Flera chefer uppgav att det har klimatanpassat organisatoriska aktiviteter 

eftersom de vet att detta är viktigt för den nya generationens medarbetare. Cheferna beskrev 

att utformandet av jobbannonser var en viktig del av det externa arbetet. Att belysa det 

förmåner som tjänster medför istället för att fokusera på krav beskrivs som en effektiv strategi 

för att öka tjänsten och företagets attraktivitet. Att Företag X arbete med symboliska förmåner 

uppfattades positivt av medarbetare överensstämmer med tidigare forskning. Forskning har 

visat att symboliska förmåner har stor betydelse för medarbetare. Cheferna beskrev deras 



 

 20 

externa employer branding som målgruppsanpassat eftersom det omfattar regelbundna 

undersökningar som avser att kartlägga det förmåner som den nya generationens 

medarbetare värderar högt. Undersökningarna avser även att belysa hur prioriteringarna 

förändras över tid för att upprätthålla arbetsgivarens attraktivitet. 

Cheferna beskrev att det externa arbetet till stor del avsåg att öka företagets synlighet i 

relevanta miljöer för deras målgrupp. En strategi som cheferna beskrev som särskilt effektiv 

var att ha representanter på universitet och arbetsmässor. Cheferna uppgav att det externa 

arbetet även skedde på digitala plattformar. Målet med detta arbete vara att nå ut till en större 

del av deras målgrupp. En strategi som cheferna beskrev som särskilt effektiv vara att köpa 

trafik på sociala medier, som Instagram och LinkedIn. Företaget publicerar även videoklipp 

på deras hemsida för att ge potentiella medarbetare insyn i hur det är att vara anställd på 

Företag X. Det externa arbetet tycks uppnå en viss effekt eftersom samtliga medarbetare 

beskrev arbetsgivaren som attraktiv och ett välkänt namn bland studenter och unga 

arbetstagare. Företag X externa employer branding strategier kan liknas med Parsons (1967).  

beskrivning av handlingsmedel som avser det faktorer en aktör kan påverka i en 

situation. Flera av medarbetarna uppgav att deras intresse för Företag X uppkommit genom 

rekommendationer från vänner. Deras uppfattning om Företag X baserades från början på 

information från företagets hemsida, sociala medier och information från vänner och 

bekanta. Detta överensstämmer med de två informationskällor som Backhaus och Tikoo 

(2004) beskriver i sitt teoretiska ramverk. Den information som finns på hemsidan och på 

sociala medier är exempel på informationskällor som arbetsgivaren kontrollera. Flera av 

medarbetarna uppgav att det enbart skulle rekommendera arbetsplatsen till vänner och 

bekanta som de ansåg skulle passa in i organisationskulturen.  

Medarbetare C: Det beror på vem, skulle absolut rekommendera till någon som passar in och inte är 

ifrågasättande. Processerna är väldigt satta, ska vara någon som inte vill förändra allt för mycket.  

 Detta är ett exempel på den informationskälla som arbetsgivaren inte kontrollerar.  

Intern employer branding 

Cheferna beskrev att en stor del av det interna arbetet handlade om trivsel och 

utvecklingsmöjligheter. En strategi som cheferna beskrev som särskilt effektiv var 

återkommande medarbetarsamtal. Cheferna beskrev att målet med samtalen var att 

regelbunden återkoppling från medarbetare skulle förbättra tillvaron inom organisationen. Det 

interna arbetet omfattade även exit samtal som avsåg att ge arbetsgivaren återkoppling från 



 

 21 

medarbetare som avslutat sin anställning. Samtalen tycks uppnå en viss önskad effekt 

eftersom samtliga medarbetare uppgav att Företag X var bra på att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter. Flera av medarbetarna uppgav att samtalen var ett bra tillfälle att 

diskutera utveckling men att det var upp till varje medarbetare att ta tillvara på det möjligheter 

som gavs.  

Medarbetare C: Vill man verkligen kan det bli jättebra, svårigheterna är de personer som egentligen 

inte vill. De som vill får jättemycket möjligheter. 

Detta överensstämmer med Backhaus och Tikoo:s (2004) beskrivning av 

organisationsidentitet. Gemensamma uppfattningar antas ge upphov till känslor av tillhörighet 

och ökad lojalitet gentemot arbetsgivare. En gemensam uppfattning tycks vara att 

arbetsgivaren erbjuder utvecklingsmöjligheter och att de medarbetare som inte tar tillvara på 

det egentligen inte vill. Flera av medarbetarna uppgav att medarbetarsamtalen framförallt gick 

ut på att diskutera hur väl personen tillämpade företagets tre värdeord i sitt dagliga 

arbete. Medarbetarna beskrev att det fanns en stark organisationskultur med tydliga 

värderingar och normer som de förväntades rätta sig efter. Flera av cheferna beskrev 

organisationskulturen som avgörande för att medarbetare ska trivas inom organisationen.  

Chef B: Köper man inte in på kulturen ska man inte vara här, om folk trivs hos oss kommer folk vilja 

söka jobb hos oss.  

Detta överensstämmer med Backhaus och Tikoo:s (2004) idé om organisationskulturen som 

ett ramverk av normer och värderingar som medarbetare kan förhålla sig till. Cheferna 

beskrev att en viktig del av det interna arbetet var att få medarbetare att identifiera sig med 

företagets värderingar. En strategi som cheferna beskrev som särskilt effektiv var att påbörja 

det interna arbetet redan under rekryteringen. Under intervjun bedömdes potentiella 

medarbetare utifrån det värderingar som cheferna beskrev vara en del av 

organisationskulturen. Cheferna beskrev att målet med detta vara att hitta medarbetare som 

passar in i organisationen. Strategin tycks uppnå en viss effekt eftersom flera medarbetare 

uppgav att företagets organisationskultur och centrala värderingar blev tydliga redan under 

den första intervjun. Detta kan liknas med Backhaus och Tikoo:s (2004) idé om att en 

organisationskultur som synliggörs för potentiella medarbetare medför att det fatta ett 

informerat beslut om arbetsplatsen är rätt för dem. Chef A förhåller sig något kritisk 

till  rekryteringsstrategin och uppger att det finns risk med att den resulterar i en alltför 

homogen grupp av medarbetare. Cheferna beskriver medarbetarna som högpresterande och 

ambitiösa individer som inte nöjer sig med att vara kvar i samma roll under en längre period.  
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Chef C: Framförallt svårt att motivera seniora medarbetare att stanna inom organisationen. 

Förutom att erbjuda utvecklingsmöjligheter beskriver cheferna ytterligare en strategi som 

avser att få medarbetare att stanna. De stimulerar en tävlingskultur där medarbetarna belönas 

baserat på prestation för att hålla ambitiösa medarbetare motiverade, engagerade och 

målorienterade. 

 Chef C: Att belöna ambition är en del av vårt DNA.   

Även individuella prestationer belönades när arbetsgivaren årligen arrangerade galor där det 

bäst presterande medarbetare utsågs. Flera av medarbetarna uppgav att de motiveras av 

tävlingskulturen och att det påverkade deras dagliga prestation positivt. Detta går emot 

Parsons (1967) teori om sociala handlingssystem eftersom framförallt normer antas styra 

aktörers handlingar. Även det human resource management litterära perspektivet bortser från 

att prestationsbaserade belöningar skulle öka arbetsgivarens förmåga att behålla 

medarbetare. Trots att detta uppgavs vara en del av företagets interna employer branding så 

finns det inga belägg för detta i uppsatsens teoretiska ramverk eller tidigare forskning. Flera 

chefer beskrev organisationskulturen som avgörande för att uppnå organisatoriska mål och 

utveckling.  

Chef A: Vår affärsidé ligger i att ha de absolut bästa medarbetarna som trivs och som vill göra sitt 

absolut bästa, vilket kommer leda till det bästa resultatet.  

Detta överensstämmer med Backhaus och Tikoo:s (2004) idé om att organisationskulturen ger 

upphov till ökad prestation. Detta stödjs även av tidigare forskning som visat att medarbetare 

som trivs och är stolta över att vara en del av organisationen tenderar att prestera bättre. Några 

medarbetare uppgav att det såg en framtid inom organisationen, delvis på grund av 

utvecklingsmöjligheterna men framförallt på grund av den gemenskap som 

fanns. Gemenskapen beskrevs som en del av organisationskulturen där ambitiösa kollegor 

tillsammans utvecklar och motiverar varandra. Flera av medarbetarna uppgav att det inte såg 

en längre framtid inom organisationen och att det framförallt berodde på 

organisationskulturen.  

Medarbetare D: God rullians, många fortsätter internt medan många slutar, nog främst för att 

organisationskulturen inte matchar.  

Några medarbetare förhöll sig något kritiska till organisationskulturen eftersom den gav 

upphov till en normativ mall som medarbetare måste anpassa sig till för att accepteras.  

Medarbetare B: Jag ser absolut en framtid inom företaget om jag får vara mig själv till fullo. 
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Detta överensstämmer med Parsons (1991) beskrivning av det kulturella system som antas 

reglera hela det sociala systemet. Den normativa mall som medarbetare uppgav att de måste 

anpassa sig till kan likas med det rollförväntningar som kulturella normer och värderingar 

antas ge upphov till.   

Organisationskulturen 

Cheferna beskrev organisationskulturen som en viktig aspekt som arbetsgivare måste ta 

hänsyn till.  

Chef A: Framgångsrika företag lyckas såklart attrahera medarbetare, men framgången grundar sig i 

organisationskulturen.  

Cheferna beskrev organisationskulturen som utvecklande och prestationsinriktad med 

utrymme för att ha kul. Detta överensstämde med medarbetarnas syn på organisationskulturen 

och beskrev den som ambitiös, händelserik och innovativ. Samtliga chefer uppgav att 

organisationskulturen genomsyrades av tre värdeord som hade stor betydelse: share energy, 

beat yesterday och show heart. Cheferna beskrev att målet med värdeorden var att 

medarbetarna skulle uppmuntras att sprida energi omkring sig, eftersträva utveckling och 

stötta varandra.  

Chef A: Våra värderingar är väldigt tydliga och lätta att agera ifrån, folk uppmuntras att leva efter 

värdeorden. Värdeorden sitter inte i väggarna utan införlivas av varje medarbetare. 

 Detta överensstämmer med Scheins (2010) idé om att gemensamma värderingar inom 

organisationskulturen etableras och upprätthålls genom att införlivas av medlemmar inom 

organisationen. Samtliga medarbetare uppgav att det tre värdeorden hade stor inverkan på 

deras beteende inom organisationen.  

Medarbetare E: Tänker på det för att man vet att alla andra tänker på hur väl man uppfyller 

värdeorden.   

Detta kan liknas med Scheins (2010) syn på samspelet mellan organisationskulturens 

dimensioner där värderingar internaliseras och ger upphov till givna antaganden och normer.  

Samtliga medarbetare uppgav att organisationskulturen bidrog till en stark gemenskap och 

sammanhållning. Flera av medarbetarna uppgav att det såg fördelar och nackdelar med 

organisationskulturen. 

 Medarbetare A: Det är lättare att komma in i gruppen, för hela kulturen binder samman 

individer. Från andra hållet måste man vara en del av kulturen för att inte hamna utanför. 
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 En nackdel som flera medarbetare uppgav vara att organisationskulturen gav upphov till ett 

ideal som medarbetarna förväntas efterlikna.  

Medarbetare D: En typisk medarbetare innebär att man är peppig och positiv. Nackdelen blir att om 

man inte är en sån typ av person kan det bli en krock.  

 Flera medarbetare uppgav att det fanns normer som styrde hur en medarbetare skulle se ut 

och bete sig. Det överensstämmer med Parsons (1991) syn på det expressiva element inom det 

kulturella systemet som tar sig uttryck estetiska i ideal.  

Medarbetare B: En typisk medarbetare är någon som alltid klär sig stilfullt, klackar, snygg och 

glad. Beter sig som att det inte finns något dåligt i världen. Kan bli jobbigt när man inte är den 

typiska personen.  

Medarbetarna beskrev det som påfrestande att efterlikna den ideala medarbetaren. Detta kan 

liknas med Parsons (1991) beskrivning av aktörers normativa samvete som frambringar 

skuldkänslor vid normbrott. Cheferna uppgav att företagets öppna kontorslandskap och delar 

av inredningen var till för att förstärka organisationskulturen och främja samarbete och 

gemenskap. Väggarna och kaffekopparna var tryckta med organisationens tre värdeord. Detta 

överensstämmer med Scheins (2010) syn på artefakter som utgör den synliga delen av 

organisationskulturen och som tar sig uttryck i materiella ting. Några av cheferna förhöll sig 

något kritisk till organisationskulturen och uppgav att den inte alltid varit positiv. 

Chef A: Oftast har det handlat om bristande ledarskap och inte kulturen i sig. Men kulturen ska inte 

kännas påklistrad.  

Detta stödjer tidigare forskning som visat att en organisationskultur som manipuleras kan ge 

upphov till att medarbetare ifrågasätter värderingarnas autenticitet eftersom det konstruerats 

för att gynna företagets ledning. Flera chefer beskrev ett bra ledarskap som avgörande för att 

organisationskulturen skulle upprätthållas. 

 Chef C: De med chefsroll måste agera kulturbärare och föregå med gott exempel.  

Detta kan liknas med Parsons(1991) beskrivning av det strukturella egenskaper i form av 

roller och status som antas finnas inom det sociala systemet. Cheferna förväntas handla på ett 

visst sätt givet sin status.  
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Diskussion 

Uppsatsens syfte var att ge en inblick i Företag X arbete med employer branding och 

undersöka hur det uppfattades av medarbetarna inom organisationen. Resultatet från vår 

undersökning indikerade att företagets externa employer branding tycks uppnå en viss önskad 

effekt bland medarbetare. Företag X uppgav att det målgruppsanpassat det externa arbetet 

genom att fokusera på att kommunicera ut det symboliska förmåner de erbjuder. Denna 

strategi uppfattades som positiv av medarbetarna som ansåg att det symboliska förmånerna 

var viktigare än det funktionella förmånerna. Detta stöds av tidigare forskning som visat att 

medarbetare i olika åldrar och med olika arbetslivserfarenhet lägger större vikt vid det 

symboliska förmånerna. Företaget använde även sina värderingar och sitt arbete med 

samhällsansvar och hållbarhet som en symbolisk förmån. Medarbetarna uppgav att detta var 

en av arbetsgivarens mest attraktiva egenskaper. Detta stöds av tidigare forskning som visat 

att den nya generationens medarbetare tenderar att välja arbetsgivare vars vision och 

värderingar överensstämmer med deras egna.  

Uppsatsens resultat bör inte generaliseras till populationen eller arbetsmarknaden som helhet 

men utgör en intressant grund för framtida forskning. Resultatet tyder på att företagets externa 

arbete med employer branding har positiva effekter på den nya generationens 

medarbetare. Att uppsatsens resultat tycks stödjas av uppsatsens teoretiska ramverk bör man 

förhålla sig något kritiskt till. Uppsatsens undersökning inkluderar enbart medarbetare som är 

en del av organisationen vilket kan medföra en snedvriden bild av potentiella medarbetares 

syn på arbetsgivaren och effekterna av företagets arbete med employer branding. För att 

förmedla en rättvisbild av potentiella medarbetares uppfattning av Företag X hade 

undersökningen behövt inkludera medarbetare som inte var en del av 

organisationen. Eftersom medarbetarna som deltog i undersökningen valt att bli en del av 

organisationen kan vi anta att dessa individer uppfattat arbetsgivaren som attraktiv och att det 

externa arbete uppnått en viss effekt. Det hade varit intressant för framtida forskning att 

inkludera medarbetare som valt att inte bli en del av organisationen. Det hade även varit 

intressant att inkludera de medarbetare som valt att lämna organisationen eftersom det 

förmodligen hade kunnat tillföra ett mer kritiskt perspektiv. Det medarbetare som avslutat sin 

anställning hade troligen kunnat medföra ett intressant perspektiv gällande företagets interna 

employer branding och den rådande organisationskulturen. För framtida forskning hade det 
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varit intressant att inkludera detta perspektiv eftersom det hade kunnat generera en intressant 

inblick i arbetsgivarens förmåga att behålla medarbetare.  

Undersökningens resultat indikerade att organisationskulturen var avgörande för företagets 

interna employer branding. Både cheferna och medarbetarna beskrev att det fanns en stark 

organisationskultur med tydliga värderingar som påverkade det dagliga arbetet. Resultatet 

visade att det interna arbetet hade en viss effekt på arbetsgivarens förmåga att behålla 

medarbetare inom organisationen. Medarbetarna som uppgav att det såg en framtid inom 

organisationen uppgav att det berodde på utvecklingsmöjligheter och den gemenskap som 

organisationskulturen gav upphov till. Att dessa aspekter uppfattades som attraktiva stöds av 

tidigare forskning som visat att det är två viktiga förmåner för medarbetare. Även Backhaus 

och Tikoo:s (2004) beskrivning av den interna employer branding processen stödjer detta 

eftersom organisationskulturen antas ge upphov till lojalitet, gemenskap och ökad prestation 

bland medarbetare. Trots att både chefer och medarbetare uppgav att företagets tävlingskultur 

hade en positiv effekt på dem fanns det inga belägg för detta i uppsatsens teori eller tidigare 

forskning. Intressant för framtida forskning hade varit att undersöka detta vidare för att se om 

en tävlingskultur kan öka arbetsgivarens förmåga att behålla rätt medarbetare inom 

organisationen. Flera medarbetare såg organisationskulturen som negativ eftersom den gav 

upphov till en normativ mall som medarbetare var tvungna att förhålla sig 

till. Organisationskulturens tydliga värderingar och normer upplevdes styra och begränsa 

medarbetarnas beteenden. Medarbetarna uppgav att organisationskulturen gav upphov till ett 

medarbetar ideal som det inte kunde leva upp till. Detta var det främsta skälet till att flera 

medarbetare inte såg en framtid inom organisationen. Medarbetarna som upplevde att det inte 

lyckades efterlikna rådande normer trivdes inte i organisationen. Detta överensstämmer med 

Parsons (1991) idé om att människor har ett normativt samvete som frambringar skuldkänslor 

vid normbrott. Medarbetarna antas anpassa sina handlingar efter organisatoriska villkor 

eftersom det är rädda för att begå normbrott. Företagets interna employer branding och 

organisationskultur tycks upplevas väldigt olika av medarbetarna. Detta berodde troligen på 

att det interna arbetet handlade om att medarbetare ska internalisera företagets 

organisationskultur och värderingar. Under rekryteringsprocessen används organisatoriska 

värderingar som ett medel för att hitta likasinnade personer. Företagets organisationskultur 

kan tolkas som en selekteringsprocess som gynnar likasinnade medarbetare. Selektering av 

medarbetare kan vara kostnadseffektivt för organisationen eftersom det troligen ökar deras 

förmåga att behålla medarbetare. Rådande normer och värderingar gör att en relativt homogen 
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grupp av medarbetare som passar in i den normativa mallen trivs och stannar inom 

organisationen. Dock riskerar arbetsgivaren att gå miste om medarbetare med rätt kompetens 

eftersom medarbetare som inte identifierar sig med organisationskulturen troligtvis kommer 

lämna organisationen. Detta kan liknas med Parsons (1991) beskrivning av kulturella 

värderingar och normer som genomsyrar och styr det sociala systemet. Att medarbetare väljer 

att avsluta sin anställning indikerar att organisationskulturen medfört att det inte utvecklat en 

känsla av lojalitet gentemot sin arbetsgivare.  

Dock bör man förhålla sig något kritisk till det teoretiska belägg som uppsatsens resultat 

överensstämmer med. Dels eftersom resultatet enbart baseras på ett företag och inte avser att 

generaliseras eller appliceras på andra företag eller arbetsmarknaden som 

helhet. Dels eftersom Parsons (1991) teori och den kritik som employer branding mött är 

relativt lika och anses vara svåra att förankra i verkligheten. Parsons (1967) teori om sociala 

handlingssystem kritiseras för att den ger normer och värderingar ett för stort förklaringsvärde 

och bortser från andra viktiga faktorer. Att aktörer följer ett socialt system där värderingar och 

normer styr och begränsar deras handlingsval är en förenklad bild av verkligheten. Employer 

branding kritiseras eftersom det anses bortse från det praktiska arbetets utförande. Employer 

branding anses framförallt bestå av ett toppstyrt arbete där arbetsgivare glömmer bort att 

inkludera medarbetarnas perspektiv. Det är framförallt det interna arbetet som antas förlora 

sin effekt. Denna uppsats bidrar med att ge en fördjupad inblick i ett företags arbete med 

employer branding och hur det upplevs av medarbetarna inom organisationen. Uppsatsens 

resultat bidrar även med att ge en intressant inblick i den betydelse som organisationskulturen 

och employer branding kan ha för den nya generationens medarbetare. Uppsatsen utgör ett bra 

underlag för framtida forskning där ytterligare perspektiv och företag kan inkluderas.  

Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsmail 
Hej! Vi är två studenter från Stockholms Universitet som under hösten skriver en 

kandidatuppsats inom Sociologi. Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i Företag X 

arbete med employer branding samt att undersöka hur det uppfattas av medarbetarna inom 

organisationen. Vår förhoppning är att göra en kvalitativ studie där chefer och medarbetare 

intervjuas. Chefsintervjuerna avser att ge en inblick i företagets arbete med employer 
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branding och den rådande organisationskultur. Medarbetarintervjuerna avser att undersöka 

hur detta arbete och organisationskulturen uppfattas av medarbetarna. Intervjun beräknas ta 

cirka 30 minuter och kommer spelas in. Medverkan är anonymt och både företagsnamnet och 

respondenter kommer avidentifieras. Ifall ni är intresserad att delta eller har några frågor får 

ni gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar! 

Olivia Matatko - Olivia.matatko@hotmail.com 

 Johanna Wermelin - Johanna.wermelin@gmail.com. 

Bilaga 2 - Informationsblankett 

Hej! Vi är två studenter från Stockholms Universitet som skriver en kandidatuppsats inom 

Sociologi. Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i Företag X arbete med employer 

branding samt undersöka hur det uppfattas av medarbetarna inom organisationen. Deltagandet 

innebär en intervju som spelas in och som beräknas ta 20 minuter. Intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Insamlade uppgifter kommer endast användas för 

forskningsändamål. Om du accepterar medverkan i undersökningen kommer vi boka in en tid 

för genomförandet av intervjun. Du har rätt att avbryta när som helst utan att ange orsak 

eftersom din medverkan är frivillig. 

Med vänliga hälsningar!  

Olivia Matatko - Olivia.matatko@hotmail.com 

Johanna Wermelin - Johanna.wermelin@gmail.com 

Petter Bengtsson (handledare) - Petter.Bengtsson@sociology.su.se 

Skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudien: 

 Jag har informerats om studiens syfte samt hur informationen samlas in, bearbetas och 

behandlas. 

 Jag har informerats om att deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan utan att ange orsak. 

 Jag har informerats om att personuppgifter samt utgiven information endast kommer 

användas för forskningsändamål. 

 Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie 

mailto:Olivia.matatko@hotmail.com
mailto:Johanna.wermelin@gmail.com
mailto:Petter.Bengtsson@sociology.su.se
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Ort/datum:__________________________________________________________________ 

Namnunderskrift:____________________________________________________________ 

Bilaga 3 - Intervjuguide: Chefer 

 Vad har du för tjänst på företaget? 

 Vad fick dig att söka jobb just här? 

 Vilka styrkor anser du att Företag X har som arbetsgivare? 

 Anser du att Företag X är en attraktiv arbetsgivare? Varför/varför inte? 

 Vad betyder begreppet employer branding för dig? 

 Tycker du det är viktigt att satsa på employer branding? I så fall varför? 

 Kan du berätta om företagets syn och arbete med employer branding? 

 Hur arbetar ni med er externa employer branding? 

 Integreras era medarbetare i detta arbete? Hur? 

 Hur arbetar ni för att attrahera rätt medarbetare? 

 Hur ser ni på ert arbetsgivarvarumärke idag? 

 Vilken bild av er som arbetsgivare vill ni kommunicera ut till potentiella medarbetare? 

 Hur arbetar ni med er interna employer branding? 

 Hur arbetar ni för att behålla rätt medarbetare? 

 Mäter ni på något sätt resultatet av ert arbete kring employer branding? Hur? 

 Har er employer branding strategier förändrats över tid? Hur? 

 Hur ser ni på framtiden gällande ert arbetsgivarvarumärke? 

 Hur skulle du beskriva Företag X organisationskultur? 

 Finns det några tydliga värderingar inom företaget? Vilka? 

 Vilken betydelse har er organisationskultur för företaget som helhet? 

 Vilka är fördelarna och nackdelarna med att ha en stark organisationskultur? 

 Har organisationskulturen förändrats över tid? Hur? 

Slutligen skulle du vill du lägga till något? 

Bilaga 4 - Intervjuguide: Medarbetare 

 Vad har du för tjänst på företaget? 

 Vad fick dig att söka jobb just här? 
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 Hur uppfattar du Företag X som arbetsgivare? 

 Anser du att Företag X är en attraktiv arbetsgivare? Varför/Varför inte? 

 Vilka styrkor anser du Företag X har som arbetsgivare? 

 Hur skulle du beskriva företagets organisationskultur? 

 På vilket sätt är du en del av organisationskulturen? 

 Anser du det finns en stark organisationskultur på företaget? 

 Vilka fördelar anser du att en stark organisationskultur medför? 

 Vilka nackdelar anser du att en stark organisationskultur medför? 

 Upplever du att det finns tydliga värderingar inom företaget? 

 Känner du att du kan identifiera dig med dessa värderingar? 

 Hur påverkar dessa värderingar ditt vardagliga arbete? 

 Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget? 

 Ser du en framtid inom företaget? Varför/Varför inte? 

 Hur tror du att Företag X som arbetsgivare uppfattas utifrån? 

 Skulle du rekommendera dina vänner att söka jobb här? Varför/varför inte? 

Slutligen skulle du vill du lägga till något? 
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