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Förord 
Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla respondenter för sin medverkan och sitt 
engagemang, utan er hade inte uppsatsen varit genomförbar. Vi vill även passa på att tacka vår 
handledare Sara Johansson för all betydelsefull vägledning under uppsatsskrivandet. Vi vill tacka 
de som ställt upp och hjälpt till med korrekturläsning.   
 
Slutligen vill vi rikta ett tack till vänner och familj för all stöttning under uppsatsens gång.  
 
Arbetsfördelningen i uppsatsen har varit jämn. En uppdelning gjordes inledningsvis av de olika 
områdena, sedan har alla stycken bearbetats av båda författarna. Nu finns det med andra ord 
ingen möjlighet att reda ut vem som har författat vad. Litteraturen som valts har varit aktuell 
utifrån frågeställningarna som skulle besvaras och har lästs av båda skribenterna i samma 
utsträckning för att skapa en bra reflektion kring ämnet.  
 
Amanda Hansson och Josefine Neurath 
 
Karlstad 2015 
 
 

 
  



	  

Sammanfattning 
I takt med att framtidens största utmaning blir att hitta och behålla rätt kompetens inom företaget 
har betydelsen av ett starkt arbetsgivarvarumärke ökat. Småföretag är dessutom den företagstyp 
där störst andel upplever svårigheten att hitta den kompetens som företaget behöver. Småföretag 
ser generellt att de har ett större problem med tillväxten än vad andra företag har, parallellt med 
att deras vilja att växa med omsättning och antalet anställda är störst. Uppsatsen kommer ta 
avstamp i problematiken kring att hitta rätt kompetens för småföretag och blir vidare 
utgångspunkten för studien. Syftet med studien är att undersöka hur småföretag arbetar för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och hur de arbetar med employer branding. Utifrån 
studiens syfte har två frågeställningar formulerats, vilka kommer bidra till uppfyllandet av 
nämnda syftet.  
 

1. Hur arbetar småföretag för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare? 
2. Hur kan småföretags arbete för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare ses utifrån 

employer branding-strategin? 
 

Den teoretiska referensramen behandlar de särskilda omständigheter, begränsningar och 
möjligheter som finns hos småföretag. Vidare beskriver vi konsumentvarumärket, 
arbetsgivarvarumärket och arbetet med att stärka företagets arbetsgivarvarumärke för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Slutligen redogör vi för employer branding-strategin för 
att förstå hur organisationer kan kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till omvärlden. Vårt 
syfte kommer att besvaras genom en kvalitativ undersökning hos sex stycken småföretag där 
respondenterna är i ledande position på företagen.  
 
Resultat och analys visar att småföretag inte arbetar aktivt med att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. På grund av att småföretag saknar vissa förutsättningar kan en del av arbetet med 
att bli attraktiv inte uppnås. Vi ser också att en del i arbetet blir enklare då storleken på företagen 
ger andra möjligheter. De slutsatser som vi dragit utifrån studien är att arbetet med att uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare inte är en del av småföretagens dagliga arbete. Många av de 
dagliga handlingarna i ledningens arbete görs utifrån de anställdas behov och inte medvetet för 
att bli en attraktiv arbetsgivare. De slutsatser som vi drar utifrån employer branding-strategin är 
att de inte arbetar strategiskt med detta. Däremot har företagen somliga steg i employer 
branding-strategin.  
 
 
Nyckelord: Employer brand, employer branding, attraktiva arbetsgivare, småföretag 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden för uppsatsen genom de förändringar som sker och 
kommer att ske på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på arbetsgivare. Bakgrunden ger 
läsaren förståelse för varför det blir allt viktigare att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare 
och problematiken som finns för småföretag presenteras i detta kapitel. Bakgrunden mynnar 
sedan ut i ett syfte samt frågeställningar som kommer att ligga till grund för uppsatsen. 
Avslutningsvis redogör vi uppsatsens avgränsning och disposition. Studien kommer ske utifrån 
ett ledningsperspektiv.  

1.1 Bakgrund 

Nedan görs en redogörelse för varför det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare.  

1.1.1 Förändringar på arbetsmarknaden 
 
Under de senaste åren har behovet av kvalificerad arbetskraft ökat i alla branscher samtidigt som 
arbetskraftsresurserna minskar. Enligt SCB:s studie (SCB, 2011) kommer det saknas 150 000 
utbildade personer inom vården år 2030. Det finns även en ökad tendens där drygt var fjärde elev 
slutar gymnasiet utan slutbetyg. Ett slutbetyg i gymnasiet är det absoluta minimikravet för att 
vara anställningsbar idag hos de flesta arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2013). Samtidigt som allt 
fler arbeten inom industrin har tjänstefierats och tillverkningen flyttats utomlands har mycket av 
de okvalificerade arbetena försvunnit och konkurrensen om de högutbildade ingenjörerna har 
ökat enligt Dyhre och Parment (2013). En problematik för arbetsgivare gällande tjänstemän är att 
de kan byta bransch och arbetsgivare mycket enkelt. De nya generationerna som gör intåg på 
arbetsmarknaden ställer nya och allt större krav på sitt arbete och sin arbetsgivare. Det räcker 
inte att arbetet ger försörjning utan det ska även bidra till personlig utveckling. Det ska vara 
roligt att gå till jobbet och det ställs krav på trivsamma kollegor, bra chefskap och ständig 
utveckling. De interna karriärvägarna blir allt viktigare (Dyhre & Parment, 2013). De 
förändringar som sker på arbetsmarknaden bidrar till att öka konkurrensen om den kompetenta 
personalen mellan företagen på arbetsmarknaden. De bästa talangerna kommer gå till de bästa 
arbetsgivarna och konkurrensen sker inte enbart inom Sveriges gränser utan konkurrensen är 
global (Dyhre & Parment, 2013).  
 
Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät är tillgången på kompetent personal en avgörande 
förutsättning för tillväxt i Sverige. Samtidigt har många företag stora problem med att rekrytera. 
Hälften av alla som besvarat Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät hade ganska svårt eller 
mycket svårt att rekrytera rätt medarbetare (Svenskt Näringsliv, 2012).  Intresset för 
arbetsgivarens rekryteringsbeteende har ökat i samband med att arbetsgivaren har fått svårigheter 
att hitta rätt person till tjänsten. Det finns en tydlig problematik för företagen att hitta rätt 
personal samtidigt som många går arbetslösa (Ekström, 2001). Ungefär vart femte 
rekryteringsförsök misslyckas helt, vilket tyder på att matchningen mellan arbetssökande och 
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arbetsgivare fungerar dåligt på den svenska arbetsmarknaden (Dyhre & Parment, 2013). Att 
rekrytera medarbetare är mycket kostsamt för ett tjänsteföretag. Det kostar ungefär en tredjedel 
av årskostnaden för en anställd att rekrytera en medarbetare, ibland mer (Dyhre & Parment, 
2013). Felrekryteringar kan därför bli en väldigt kostsam historia. De största tillväxthindren 
enligt företagen själva är tillgången på lämplig personal. Tillväxtverkets studie visar att cirka 70 
procent av företagen i Sverige skulle vilja expandera som företag om de hade möjlighet. Många 
företag vill växa genom att anställa och inte enbart med omsättning (Tillväxtverket, 2015). Vid 
en högkonjunktur ökar rekryteringsbehovet eftersom många företag då växer fort menar Ekström 
(2001). Kan inte företaget tillsätta tjänsten hindras företagets expansion och tillväxten i företaget 
dämpas. Tillväxtverkets undersökning visar att cirka var fjärde företag upplever 
kompetensbristen som ett stort hinder för företagets tillväxt och utveckling (Tillväxtverket, 
2015). Småföretag är den företagstyp där störst andel upplever svårigheten att hitta den 
kompetens som företaget behöver. Småföretag ser generellt att de har ett större problem med 
tillväxten än vad andra företag har. Samtidigt som deras vilja att växa med omsättning och 
antalet anställda är störst. Medelstora företag har fördel mot småföretag, de har större 
administrativa resurser och en utvecklad organisation som hanterar kompetensförsörjningen på 
ett bättre sätt. Större företag är även mer kända för de sökande och mer attraktiva som 
arbetsgivare (Tillväxtverket, 2015). Uppsatsen kommer ta avstamp i problematiken kring att hitta 
rätt kompetens för småföretag. Mot denna bakgrund blir det meningsfullt att undersöka hur 
småföretag arbetar med att attrahera och behålla personal. 

1.1.2 Varför employer branding? 
 
Konkurrensen om kompetent personal tilltar på grund av förändringarna som sker på 
arbetsmarknaden (Mercuri urval, 2015). Framtidens största utmaning blir att attrahera och 
behålla rätt kompetens inom företaget, därför har betydelsen av ett starkt arbetsgivarvarumärke 
vuxit (Dyhre & Parment, 2013; Backhaus & Tikoo 2004). Arbetsgivarvarumärket benämns på 
engelska employer brand (Mercuri urval, 2015), arbetsgivarvarumärke är det begrepp som 
fortsättningsvis kommer användas i denna studie. Arbetsgivarvarumärket speglar uppfattningen 
om vad arbetsgivaren kan erbjuda sina medarbetare och är summan av vad tidigare, nuvarande 
och potentiella medarbetare säger om organisationen som arbetsplats. (Granberg, 2011). 
Employer branding innebär ett kontinuerligt arbete för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att 
positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren (Mercuri urval, 2015). Därför har employer 
branding blivit en strategi för många företag att möta förändringarna på arbetsmarknaden (Dyhre 
& Parment, 2013; Backhaus & Tikoo 2004). I uppsatsen kommer vi använda begreppet employer 
branding när vi pratar om arbetet med att stärka och kommunicera arbetsgivarvarumärket till 
omvärlden, för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det kommer att ske en mer omfattande 
redogörelse för arbetsgivarvarumärke och employer branding i uppsatsens teorikapitel. Dyhre 
och Parment (2013) beskriver tre anledningar till att arbetsgivare ska bry sig om sitt 
arbetsgivarvarumärke. Det förstnämnda är problematiken att matcha nuvarande och framtida 
behov med utbudet av kvalificerad arbetskraft. För det andra ställs det nya krav på 
arbetsmarknaden genom nya generationers intåg på denna. Slutligen så är företagets anställda 
organisationens egna ambassadörer, därför är det viktigt att de anställda trivs så att de pratar gott 
om sin arbetsplats med andra. Då sprids det goda ryktet vidare och arbetsplatsen ses således som 
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attraktiv i andras ögon. Genom att det finns nya sätt att kommunicera åsikter blir det viktigare att 
anställda pratar gott om företaget (Dyhre & Parment, 2013). Att Ikea, Google och Hennes & 
Mauritz är idealiska arbetsgivare i mångas ögon är ingen nyhet och därför lyckas de attrahera 
talangerna till företagen (Dyhre & Parment, 2013).  

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur småföretag arbetar för att uppfattas som attraktiva 
arbetsgivare och hur de arbetar med employer branding.  

1.3 Frågeställningar  
Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats, vilka kommer bidra till uppfyllandet 
av nämnda syfte.  
 

1. Hur arbetar småföretag för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare? 
2. Hur kan småföretags arbete för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare ses utifrån 

employer branding-strategin? 

1.4 Avgränsning 

Employer branding är ett brett begrepp som innefattar många olika områden. Då vi vill 
undersöka hur småföretag arbetar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare måste vi täcka 
in hela området, både hur de stärker sitt arbetsgivarvarumärke och hur de sedan kommunicerar 
det till omvärlden. Vi sökte efter en helhetsbild av hur småföretag arbetar med employer 
branding. Vi har valt att fokusera undersökningen på sex småföretag från ett 
arbetsledningsperspektiv.  

1.5 Disposition  

Undersökningen börjar med kapitel ett där vårt syfte, frågeställningar och avgränsningen 
redogörs. Följt av kapitel två som innehåller den teoretiska referensramen, som inleds med en 
redogörelse om småföretag och vad som anses som en attraktiv arbetsgivare. Sedan sker en 
förklaring av vad konsumentvarumärke, arbetsgivarvarumärke och arbetet för att bli en attraktiv 
arbetsgivare är för att sedan redogöra för employer branding. I undersökningens tredje kapitel 
redogör vi för den metod vi har använt oss av och de etiska förhållningsättet vi har haft. Därefter 
kommer kapitel fyra, där sker en analys och en diskussion kring resultatet vi kommit fram till i 
vår undersökning. Resultatet diskuteras också i förhållande till de teorier vi använt oss av i den 
teoretiska referensramen. Slutligen följer kapitel fem där vi besvarar studiens syfte och 
frågeställningar. Sedan för vi en diskussion som behandlar metodval, styrkor och svagheter och 
en avslutande reflektion kring studien. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom 
området.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska del där vi inledningsvis redogör för de särskilda 
omständigheter och begränsningar som finns för småföretag. Vidare beskriver vi 
konsumentvarumärket, arbetsgivarvarumärket och arbetet med att stärka företagets 
arbetsgivarvarumärke. Slutligen redogör vi för employer branding-strategin för att förstå hur 
organisationer kan arbeta med employer branding i fem olika steg.  

2.1 Småföretag 

Till småföretag räknas de företag som har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig 
omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 
miljoner euro (Kommissionens rekommendation, 96/280/EG). Kommissionens rekommendation 
är den definition vi använder oss av när vi beskriver småföretag. Welsh och White (1981) menar 
att en vanlig tanke bland chefer är att småföretag bör använda i stort sett samma 
ledningsprinciper och förvaltningsstrategier som stora företag men i en mindre skala. Tanken är 
att småföretag är ungefär som stora företag förutom att de har mindre tillgångar, färre anställda 
och en lägre försäljning. Welsh och White (1981) hävdar dock att själva storleken på ett litet 
företag skapar ett speciellt tillstånd som kallas resursfattigdom, vilket innebär det finns begränsat 
med finansiella resurser att tillgå. Till följd av denna begränsning krävs mycket olika 
ledningsprinciper och förvaltningsstrategier som skiljer sig avsevärt från det som tillämpas inom 
större företag. Småföretag tenderar att vara specialiserade i vissa branscher och har oftast många 
konkurrenter. Att betala ut lön till ägaren och betalning till investerarna tar stor del av intäkterna 
i ett litet företag. Yttre händelser tenderar att ha större inverkan på småföretag än på stora 
företag. Förändringar som till exempel, lagar, skatteregler, arbetsmarknaden, räntenivåer 
påverkar småföretag i en större skala. Bilevičiūtė et al. (2015) beskriver också att småföretag är 
känsliga för ekonomiska och sociala förändringar på arbetsmarknaden. Småföretag upplever 
även att de har byråkratiska och administrativa hinder som påverkar småföretag i högre 
utsträckning i jämförelse med större företag. Däremot när det väl sker plötsliga förändringar i 
den ekonomiska utvecklingen kan småföretag anpassa sig mer flexibelt för att möta 
förändringarna än vad ett stort företag har möjlighet att göra (Bilevičiūtė et al., 2015).  
 
Marilyn et al. (1999) diskuterar i sin artikel problem som småföretag har när det gäller att 
konkurrera med större företag om arbetskraften. Småföretag är mer sårbara för de förändringar 
som sker i den externa delen av arbetsmarknaden och de kämpa med att behålla sina 
nyckelpersoner inom företagen. Konsekvenserna av detta blir allvarliga 
rekryteringskonsekvenser då de har svårt att locka till sig ett stort antal anställda som stora 
företag kan. Småföretag har ofta lägre löner, lägre nivå av vidareutbildning och 
arbetstillfredsställelse. Medan fördelarna med ett mindre företag innebär mer variation, mindre 
formalitet och ett personligare klimat. Till skillnad ifrån den mer vanliga synen på småföretag 
om att inte kunna erbjuda några karriärmöjligheter, är intern befordran mycket vanligt inom 
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småföretag. Detta berodde på dels att arbetsbeskrivningarna är vaga och samtidigt som jobben 
utvecklas och förändras över tid, där de anställda till viss del skapar sina egna arbeten (Marilyn 
et al., 1999). Tillväxtverket redogör att medelstora företagen satsar på den interna 
kompetensutvecklingen för att öka tillväxten, medan för småföretag är det den näst viktigaste 
åtgärden. Ett stort företag har större möjlighet att satsa mer på kompetensutvecklingen och sina 
anställda (Tillväxtverkets undersökning, 2015).  
 
I småföretag har varje enskild medarbetare en större betydelse för den totala prestationen i 
liknelse med större företag. Detta gör att småföretag som nyrekryterar en person måste matcha 
och komplettera företagen med sina attityder, värderingar samt sin kompetens för att ett bra 
samarbete ska finnas i företaget (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Däremot har ett litet företag 
inte råd att lägga ner tid och tester för att se om den sökande är rätt person för företaget. Det är 
också dyrt att utbilda redan befintliga anställda (Welsh & White, 1981). 
Småföretagsdelegationen (SOU 1998) har kommit fram till att kompetensutveckling, lärande och 
utbildning är mer komplicerat i småföretag än i större företag. Småföretagare upplever en annan 
arbetstyngd och tidspress än vad större företag gör. Småföretag har svårt att vara borta från de 
vardagliga arbetsuppgifterna för att delta i utbildningar. Detta har resulterat i att den 
grundläggande utbildningsnivån är lägre i småföretag än i större företag. Småföretag upplever 
ofta att de är i behov av information, kunskap eller råd omedelbart när ett oväntat behov dyker 
upp. Specialistkunskapen som då krävs är något som bara behövs deltid eller vid enstaka 
tillfällen. Lösningen blir att de får köpa den kompetens som behövs tillfälligt eftersom de inte 
har råd att sysselsätta specialister på heltid. Hos ett företag med en stor personalstyrka finns det 
en större chans att någon anställd kan svara upp mot det oväntade behovet (SOU 1998). 
            
Många undersökningar har genomförts med syfte att kartlägga och analysera storlekens 
betydelse på verksamheten enligt Kaufmann och Kaufmann (2010). Resultaten är entydiga och 
visar att när storleken på företaget ökar krävs en mer specialisering och formalisering i ökad 
form av rutiner och regler. I ett större företag blir saker och ting mycket oöverskådligt för både 
ledarna och de anställda, därför behövs mer rutiner och regler. I ett småföretag är kontakten 
bland de anställda större och reglerna tenderar att vara färre (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det 
sker stora förändringar med kulturen när företaget växer över 150 anställda. Det familjära, 
livssynen och sammanhållningen i gruppen börjar brytas ner. Hierarkier, regler och normer 
måste finnas för att gruppsammanhållningen och solidariteten ska finnas kvar. Oavsett antalet 
anställda så börjar någonstans en naturlig förändring där företaget går från att vara ett litet 
personligt företag till att bli ett större opersonligt företag när företaget växer. Det är under denna 
förändring som det är viktigt att komma ihåg vad företaget står för och behålla den anda där den 
anställde ska kunna känna att organisationen är speciell och betydande för den anställda (Barrow 
& Mosley, 2005). Korta kommunikationsvägar är något småföretag har till fördel jämfört med ett 
större företag. God överblick och snabb reaktionsförmågan är till fördel för småföretag. Det är 
också ett personligare klimat som gör att de anställda kan komma närmare kunderna (SOU 
1998).  
 
Nu har vi redogjort för vad som är utmärkande för småföretag i vid bemärkelse. Vi kan således 
konstatera att det finns egenskaper som är förankrade i storleken på företaget och som både kan 
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vara till fördel och till nackdel när det är fråga om att attrahera medarbetare till företagen. Nedan 
ska vi presentera vilka faktorer som indikerar en attraktiv arbetsgivare hos potentiella 
medarbetare.  

2.2 Vad är en attraktiv arbetsgivare? 
Det mycket fördelaktigt att känna till vad som gör en arbetsgivare attraktiv för att sedan kunna 
bli en. Berthon et al. (2005) genomförde en studie för att ta reda på vad som indikerar en 
attraktiv arbetsgivare genom att identifiera faktorer som potentiella medarbetare tyckte var 
viktigt. Undersökningen genomfördes på sex fokusgrupper bestående av sistaårsstudenter vid ett 
stort universitet i Australien där totalt 683 personer tillfrågades. Frågorna rörde deltagarnas 
ideala arbetsgivare och de faktorer som de värderade och tyckte var viktigt när de överväger 
potentiella arbetsgivare. Berthon et al. (2005) identifierar fem faktorer som indikerar en attraktiv 
arbetsgivare för studenter. Nedan presenteras resultatet i inbördes ordning.  
 
1. “Räntevärde”. Hur arbetsgivare attraherar potentiella medarbetare genom att erbjuda en 
spännande arbetsmiljö med nya arbetsmetoder där den anställda har möjlighet att utnyttja sin 
kreativitet för att producera produkter och tjänster som är innovativa och högkvalitativa.  
 
2. “Socialt värde”. Hur arbetsgivare attraherar potentiella medarbetare genom att erbjuda en 
arbetsmiljö som är rolig, där det erbjuds en god gemenskap och relationer med kollegor. 
Atmosfären på arbetsplatsen är att medarbetarna är ett starkt team.  
 
3. “Ekonomiskt värde”. Hur arbetsgivare attraherar potentiella medarbetare genom att erbjuda 
anställningstrygghet, en lön som ligger över genomsnittet och kompensationspaket.  
 
4. "Utvecklingsvärde". Hur arbetsgivare attraherar potentiella medarbetare genom att ge sina 
medarbetare självförtroende, erkännande och självkänsla. Erbjuder karriärmöjligheter och ett 
avstamp mot framtida anställningar.  
 
5. “Ansökanvärde”. Hur arbetsgivare attraherar potentiella medarbetare genom att skapa 
tillfällen där medarbetaren kan tillämpa kunskaper och lära av andra.  
 
När företag uppfyller dessa faktorer anses de som mer konkurrenskraftiga då de kan attrahera 
nya medarbetare (Berthon et al., 2005). Vi tycker att denna studie av Berthon et al. (2005) är 
relevant utifrån vårt forskningsområde eftersom den ger en tydlig bild över hur arbetsgivare bör 
arbeta för att blir mer attraktiva. Vi har således genom studien fått ta del av vilka egenskaper 
som indikerar en attraktiv arbetsgivare. Egenskaperna ska sedan kopplas så att de associeras till 
ett företags varumärke för att på så sätt attrahera personal, detta tar oss vidare till nästa avsnitt 
där det kommer ske en redogörelse för varumärkets betydelse. 
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2.3 Konsumentvarumärke 

Ett varumärke (brand) är en av de mest värdefulla tillgångarna hos ett företag vilket fungerar 
som företagets identitetsbärare (Backhaus & Tikoo, 2004). Hatch och Schultz (2008) beskriver 
att ett företagsnamn, symbol eller design, eller en kombination av dem ses som ett 
konsumentvarumärke. Konsumentvarumärket skiljer företaget från andra konkurrenter. Idag har 
varumärket en viktigare funktion än enbart den visuella symbol för företagets specifika 
produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Varumärket har blivit ett relationsskapande 
koncept mellan företaget och dess intressenter. Enligt Dyhre och Parment (2009) ger ett starkt 
konsumentvarumärke många fördelar för de nuvarande och framtida anställda. Det ger positiva 
associationer direkt genom att enbart nämna företagsnamnet.  

Hatch och Schultz (2008) beskriver ett exempel om datorföretaget Intel som producerar 
mikroprocessorer. Mikroprocessorerna var av mycket bra kvalité och hade stor betydelse för 
datorer, däremot var företaget mer eller mindre okänt utanför datorindustrin. Intel bestämde sig 
då för att marknadsföra företaget mer genom att på utsidan av varje dator sätta ett klistermärke 
som representerade företaget så att Intel kunde synas mer. Nu är Intel ett av de starkaste 
konsumentvarumärket som finns inom IT-branschen, det är stor marginal ner till de andra 
datortillverkare som tillverkar processorer. Intel blev också en ikon för konsumenterna. Denna 
förstärkning av det egna konsumentvarumärke skapade en stolthet hos de anställda. De anställda 
blev samlade runt en företagsidentitet och en gemensam organisationskultur (Hatch & Schultz, 
2008). Organisationskultur innefattar de huvudsakliga värderingar och antaganden som finns 
inom en organisation. Organisationskulturen lärs av organisationens medlemmar, vidare till 
nyanställda och stärks med beteendet som människor har på arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo, 
2004). Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) finns det många normer och riktlinjer i 
organisationen som inte är nedskrivna och aldrig nämnda. De normer och riktlinjer är 
underliggande värderingar och antagande hos de som arbetar inom företaget. Det finns också mål 
och olika strategier i företagens handlingsplaner som är välbeskrivna och kommunicerade. Det 
uttalade och det outtalade utgör i kombination organisationskulturen. 
 
Vi kommer nu lämna den traditionella synen på varumärket som ett sätt för företag att 
differentiera och positionera sig gentemot andra arbetsgivare för att attrahera och behålla kunder. 
Den traditionella synen kommer övergå till en diskussion för att skapa en stark position som 
arbetsgivare på arbetsmarknaden, med liknande tankar och tekniker för att attrahera personal till 
företagen.  

2.4 Arbetsgivarvarumärke 

Employer brand översätts på svenska till arbetsgivarvarumärke, vilket speglar uppfattningen om 
vad arbetsgivaren kan erbjuda sina medarbetare (Granberg, 2011). Arbetsgivarvarumärket är 
summan av vad tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare säger om organisationen som 
arbetsplats. Ambler och Barrows (1996:187) definition av arbetsgivarvarumärket är vedertagen 
och beskrivs som “ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som erbjuds 
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via anställning och identifiering med arbetsgivaren”. Ett arbetsgivarvarumärke ger en bild av 
företaget, vilket kan vara en positiv sådan av företaget som arbetsplats (Sullivan, 2004). Enligt 
Dyhre och Parment (2013) handlar det om de associationer som skapas kring 
arbetsgivarvarumärket ur olika aspekter såsom förmåner, karriärmöjligheter, lön, status etcetera, 
för att på så sätt lyckas sända ut en önskvärd bild av företaget. Följande citat är Barrow och 
Mosleys definition av arbetsgivarvarumärket.  
 

Vi definierar arbetsgivarvarumärke som ett paket av funktionella, ekonomiska och 
psykologiska förmåner knutna till anställningen och som identifieras med det 
anställande företaget. Huvudsyftet med detta varumärke är att skapa ett 
sammanhängande system för ledning för att förenkla och fokusera för att höja 
produktiviteten och effektivisera rekrytering samt behålla engagerade medarbetare. 
(Barrow & Mosley, 2005: xvi refererad i Granberg, 2011:456) 

 
Funktionella fördelar är fördelar som anställningen medför till exempel arbetsmiljön, trygghet i 
anställningen och stimulerande arbetsuppgifter. De ekonomiska fördelarna kan vara till exempel 
förmåner, lön och bonusar som är knutet till anställningen. Slutligen är de psykologiska 
förmånerna till exempel kollegor och utvecklingsmöjligheter (Barrow & Mosley, 2005). I 
samtliga definitioner som vi har redogjort för ovan av arbetsgivarvarumärket så återfinns en 
gemensam nämnare nämligen att arbetsgivarvarumärke speglar uppfattningen om vad 
arbetsgivaren kan erbjuda nuvarande och potentiella medarbetare. I denna studie kommer vi 
använda oss av Barrow och Mosleys (2005) definition i blockcitatet ovan av 
arbetsgivarvarumärket.  
 
Arbetsgivarvarumärket blir därför mycket viktigt för att lyckas rekrytera rätt medarbetare. 
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare sparar företagen mycket pengar eftersom många 
spontant söker sig till företaget (Dyhre & Parment, 2013). Även Barrow och Mosley (2005) 
anser att det är en fördel för nya företag att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, genom att det har 
lättare att växa eftersom ett starkt arbetsgivarvarumärke attraherar goda kandidater. Likaså om 
ett redan etablerat företag vill växa så är det lättare att attrahera rätt personal som har samma 
värderingar och ambitioner som ägarna genom att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Ofta är 
arbetsgivarvarumärket en förlängning av ägarnas personligheter. Ett välformulerat 
arbetsgivarvarumärke hjälper till att ringa in företagets ambitioner (Barrow & Mosley, 2005). 
 
En av de starkaste faktorerna för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke är ett starkt 
konsumentvarumärke. Därför anses ett attraktivt konsumentvarumärke som en bra startpunkt när 
ett starkt arbetsgivarvarumärke utvecklas enligt Dyhre och Parment (2009). Vidare menar 
Backhaus och Tikoo (2004) att det finns många likheter mellan företagets konsumentvarumärke 
och arbetsgivarvarumärke. Däremot finns det två delar som är väsentliga och som skiljer dessa 
åt. Den första delen är att arbetet med arbetsgivarvarumärket är specifikt för anställning och 
skildrar organisationens arbetsgivaridentitet. Organisatorisk identitet eller arbetsgivaridentitet är 
den kognitiva bild som finns om organisationen och som innehas av de anställda på företaget 
(Backhaus & Tikoo, 2004; Dutton et al., 1994). Den andra delen som skiljer dem åt är att arbetet 
med arbetsgivarvarumärket har förankring både i det interna och externa arbetet medan 
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konsumentvarumärket enbart verkar primärt på den externa marknaden (Backhaus & Tikoo, 
2004).	  	  
	  
Arbetsgivarvarumärket har vi konstaterat är ett paket med funktionella, ekonomiska och 
psykologiska fördelar som erbjuds via anställning och identifiering med arbetsgivaren (Ambler 
& Barrows, 1996). Du ställer dig säkert som läsare frågan vilka fördelarna är, därför kommer vi i 
nästa avsnitt redogöra för en arbetsmodell utifrån tolv dimensioner som har stor inverkan på hur 
potentiella medarbetare och redan befintliga medarbetare upplever företaget. Var och en av dessa 
dimensioner utgör en viktig del för arbetsgivarvarumärket (Barrow & Mosley, 2005).	  

2.5 Arbetsgivarvarumärkesmixen 

Arbetsmodellen som Barrow och Mosley (2005) har tagit fram bygger på tolv viktiga 
dimensioner och kallas för arbetsgivarvarumärkesmixen, employer brand mix. Modellen ska 
hjälpa organisationer att bedöma och utvärdera nuvarande arbetsgivarvarumärke och planera hur 
de vill förmedla sitt framtida arbetsgivarvarumärkeserbjudande, employer brand proposition. 
Var och en av dessa dimensioner utgör en viktig del för arbetsgivarvarumärket. De tolv 
dimensionerna har stor inverkan på hur potentiella medarbetare och redan befintliga medarbetare 
upplever företaget (Barrow & Mosley, 2005). Precis som tidigare har nämnts speglar 
arbetsgivarvarumärke uppfattningen om vad arbetsgivaren kan erbjuda sina medarbetare 
(Granberg, 2011) därför utgör arbetsgivarvarumärkesmixen en viktig del i arbetet med att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Som modellen nedan visar så delas de tolv 
dimensionerna in i två övergripande grupper. Den ena gruppen speglar den stora helheten som är 
mer det organisatoriska sammanhanget och företagets policy. Den andra gruppen innebär mer 
arbetet i praktiken/verkställande och den lokala bilden (Barrow & Mosley, 2005). Nedan sker en 
redogörelse för de tolv dimensionerna som är fördelaktiga att arbeta med om ett företag vill 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.   

 

 
Figur 1. Arbetsgivarvarumärkesmixen, the employer brand mix (Barrow & Mosley, 2005:150). 
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2.5.1 Organisatoriska sammanhanget och policy 
 
Externa rykten (External reputation) har ett samband med arbetsgivarvarumärket. Det externa 
ryktet kan vara företagets produkter eller tjänster. Ett företag som har ett bra externt varumärke 
har ofta ett bra internt rykte, vilket resulterar i upplevelsen av en god arbetsgivare. Detsamma 
gäller när ett företag erhåller en stor ekonomisk framgång, då känner de anställda stolthet. 
Personalen kan ta del av den här statusen, då de får vara en del av ett företag som är välkänt och 
har ett gott externt rykte. De företag som har ett starkt externt rykte tenderar att kunna behålla 
sina anställda och attrahera potentiella medarbetare (Barrow & Mosley, 2005).   
 
Intern kommunikation (Internal communication). Den interna kommunikationen har även 
betydelse då Barrow och Mosley (2005) menar att alla offentliga dokument samt utlåtanden från 
arbetsgivarens sida borde ses som förmedling av arbetsgivarvarumärket. Allt som sägs är en del 
av företaget, vilket ska spegla företaget så att de anställda får en bild av företagets mål och 
värderingar. Det som uttalas inom företaget bör på samma sätt vara konsekvent. Det som 
förespråkas i företaget måste stödjas av det som beskrivs som företagets värderingar och 
personligheten i företaget. Det är fördelaktigt om det kommer feedback på att företagets 
värderingar har nått fram till de anställda (Barrow & Mosley, 2005). 
 
Ledning (Senior leadership). Ledningen spelar en viktig roll för att stärka trovärdigheten i 
företaget. Det är ledningen som ska meddela ”rätt anda” i arbetsgivarvarumärket. Ett effektivt 
ledarskap styr de anställda mot att engageras och ger en drivkraft framåt. Ledningen behöver inte 
lägga all tid på att ge förslag till den anställde, men de bör formulera vad deras ledarstil går ut på. 
Ledningen bör förklara hur de kommunicerar och hur den önskvärda relationen mellan de 
anställda och organisationen ser ut. Ledningens främsta uppgift är att sätta upp mål och delge de 
anställa den visionen som finns. Det är viktigt att ledningen styr och ger de anställa support. De 
anställda känner direkt om det är falska utlåtanden som kommer från ledningen eller om det är 
något ledningen verkligen står för (Barrow & Mosley, 2005).  
 
Värderingar och socialt ansvar (Values and CSR). Corporate social responsbility, CSR, rör 
frågor som behandlar hållbarhet och socialt ansvar. Det är attraktivt att arbeta i en organisation 
som tar ett socialt ansvar och agerar med god moral och etik. Ett bra CSR-arbete kännetecknas 
av värderingar som ligger nära organisationens arbete (Dyhre & Parment, 2013). CSR-arbetet är 
något som har blivit viktigare de senaste åren enligt Barrow och Mosley (2005). Anställdas 
engagemang och åtagande till företaget har stärkts genom att känna en stolthet över att företaget 
tar ett samhällsansvar. På detta sätt blir företaget som arbetar med CSR en mer attraktiv 
arbetsgivare. Det finns även en stark relation mellan företag som arbetar med CSR och företag 
som tar hand om sina anställda. En anställd som känner moral och motivation till företaget 
kommer sannolikhet att rekommendera företaget till andra i sin omgivning. Två av de viktigaste 
aspekterna som de anställda ser som samhällsansvar är mångfald och work-life balance men där 
mångfaldsaspekten var den mest ledande. Företagen sträcker sig långt bortom ”samma 
möjligheter” och de har börjat täcka in en mer långtgående respekt för individuella skillnader i 
alla dess former. När det gäller work-life balance så uppmuntrar företagen de anställda att hitta 
en balans i deras liv, vilket leder till att de kan prestera sitt yttersta på arbetet. Negativa effekter 
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av stress är en anledning till varför företagen lyfter upp work-life balance. En komponent som är 
viktig för att företaget ska bli den anställdes val är just förespråkandet av work-life balance 
(Barrow & Mosley, 2005).  
 
Internt mätningssystem (Internal measurement system). Barrow och Mosley (2005) ser en 
tendens till att de företag som har ett starkt arbetsgivarvarumärke mäter personalens prestationer. 
Efter mätningen är det viktigt att utvärdera för att kunna göra en förbättring. Detta signalerar till 
de anställda att de förslag som lämnas från ledningen ska tas på allvar. Efter utvärderingen 
behöver svagare områden förändras till det bättre, på så sätt får den anställde förtroende för 
ledningen (Barrow & Mosley, 2005).  
 
Servicesupport. Det är viktigt att den anställda får support och internt stöd av ledningen. Att ge 
stöttning till de anställda stärker lojaliteten till företaget. Om den anställde inte får tillräckligt 
med stöd så kommer den anställde inte att ge lika bra service och support till kunderna. 
Detsamma gäller om den anställde inte känner uppskattning från ledningen, följaktligen kommer 
motivationen hos den anställde att försämras (Barrow & Mosley, 2005).  

2.5.2 Verkställande delen av arbetsmodellen 
 
Rekrytering och introduktion (Recruitment and induction). Många chefer fokuserar ofta på 
processen att bygga en långvarig relation mellan kund och varumärket. Det första intrycket som 
en ny kund får av varumärket utgör ett viktigt steg i att skapa en positiv och långvarig relation. 
På samma sätt fungerar det vid en rekrytering. Därför är det viktigt att ha en tydlig 
rekryteringsprocess då det blir lättare för företaget kan känna igen personer som har en naturlig 
koppling till företagets kultur och varumärke. Introduktionen är ett tillfälle att förmedla 
värderingarna i organisationen, vad som förväntas av de anställda och även vad de anställda kan 
förväntas av organisationen. Om det hade varit en kund så hade mycket pengar lagts på att 
förmedla företagsvärderingarna till kunden men när det kommer till medarbetarna så glöms detta 
i många fall bort (Barrow & Mosley, 2005).  
 
Teamarbete (Team management). I många studier har det pekats på att den anställdes motivation 
och ledarens beteende har stor betydelse för hur företaget ska lyckas och även arbetsgruppen. 
Olika personer föredrar olika företagskulturer, men där nästan alla chefer söker efter en öppen 
och ärlig miljö. Bland yngre chefer så föredrar de en god relation mellan chef och anställda då 
det har haft en betydelse för deras karriär. Ledaren bör ha kunskap om hur medarbetarna 
hanteras på bästa sätt och hur ett ledarskap bör fungera. I studier finns ett tydligt mönster där den 
anställde går med i organisationen men väljer att lämna på grund av deras chef. Därför har den 
dagliga ledningen en stor betydelse (Barrow & Mosley, 2005). 
 
Medarbetarsamtal (Performance Appraisal). Ett tillfälle att förmedla företagskulturen och 
värderingar i organisationen är vid ett medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet kan ses som en 
tänkbar brygga mellan företagets värderingar och det dagliga arbetet. Genom att reflektera över 
värderingarna och hur den anställde använder dem i vardagen skapas en mycket större förståelse 
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och en mening med värderingarna. Det är viktigt att de anställda vet vad som förväntas av dem 
och hur de kommer att bli bedömda (Barrow & Mosley, 2005). 
 
Lärande och utveckling (Learning and development). Lärande och utveckling gynnar både 
organisationen, då den blir mer kompetent, och även individen, då den anställde blir mer 
motiverad och engagerad. Genom utbildning och utveckling känner den anställde sig värderad, 
involverad och engagerad. Ett företag som erbjuder de anställda att lära och utveckla sig tenderar 
att attrahera nya kompetenta medarbetare. Utveckling hindrar inte anställda att sluta i företaget, 
men när de väl lämnar företaget bär de med sig en god bild av företaget. Den goda bilden som 
den före detta anställda har kommer förmedlas till andra potentiella medarbetare som hen pratar 
med. Det finns en möjlighet att de som lämnar företaget vill komma tillbaka någon gång, 
eftersom de lämnar företaget med en god bild (Barrow & Mosley, 2005).  
 
Ersättning och erkännande (Reward and recognition). Det krävs mer än pengar för att skapa ett 
bra medarbetarlöfte men om företaget inte betalar “marknadspriset” för den anställda så kommer 
det bli svårare. Ersättning i form av lön är en symbol för erkännandet. Att ge de anställda 
erkännande på andra sätt är också effektivt. Att känna sig behövd utav företaget är en stor 
motivation för de anställda. Att ge anställda ett erkännande är det enklaste och den kortaste 
vägen att visa att de anställda betyder mycket för företaget. När en anställd känner uppskattning 
så är det större möjlighet att hen gör de lilla extra för arbetsgivaren (Barrow & Mosley, 2005).   
 
Arbetsmiljö (Working environment). Anställda som arbetar på ett modernt och välförsett kontor 
tenderar att vara mer positiva än de som jobbar på en gammal och mindre välförsedd arbetsplats. 
Arbetsmiljön är en avgörande faktor för huruvida de anställda väljer att lämna eller stanna kvar 
på sina arbetsplatser. De företag som satsar på arbetsmiljön visar att de bryr sig om sin personal 
(Barrow & Mosley, 2005).  
 
Vi har gjort en jämförelse mellan Barrow och Mosleys (2005) arbetsgivarvarumärkesmix med 
Berthons et al. (2005) studie över faktorer som indikerar en attraktiv arbetsgivare. Genom 
jämförelsen kan vi se att arbetsgivarvarumärkesmixen som Barrow och Mosley (2005) beskriver 
saknar två relevanta delar som potentiella medarbetare tyckte är viktigt vid val av arbetsgivare, 
nämligen utvecklingsvärde och ekonomisktvärde i form av anställningstrygghet. Därför har vi 
valt att komplettera arbetsgivarvarumärkesmixen med utvecklingsvärde och anställningstrygghet 
när vi redogör för småföretags arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare i analys och resultat. Det 
är mycket viktigt att företagen arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån 
arbetsgivarvarumärkesmixen innan företaget börjar kommunicera med omvärlden, för att arbetet 
ska ge någon effekt. Employer branding har en liten effekt om inte en attraktiv arbetsplats kan 
erbjudas (Dyhre & Parment, 2009). Nedan kommer begreppet employer branding introduceras i 
studien.  
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2.6 Employer branding   
Employer branding syftar till att attrahera, rekrytera och försäkra att nuvarande anställda är 
engagerade i företagets kultur och strategier. Backhaus och Tikoo (2004:501, vår översättning) 
definierar employer branding som en “Process som bygger på en identifierbar och unik 
arbetsgivaridentitet där arbetsgivarvarumärket skiljer företaget från konkurrenterna". Employer 
branding blir således företagens kamp om kompetens där processen bygger upp en unik och 
identifierbar arbetsgivaridentitet (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding definieras som 
"En målinriktad, långsiktig strategi för att hantera medvetenhet och uppfattningar hos anställda, 
potentiella medarbetare och relaterade intressenter, med avseende på ett visst företag" 
(Sullivan, 2004, vår översättning). Sullivans definition av employer branding anser vi är bra 
eftersom den får in perspektivet att employer branding ska ses som en långsiktig och målinriktad 
strategi. Den framhåller även att strategin ska hantera medvetenheten och uppfattningen med 
avseende på ett visst företag. Detta i jämförelse med Backhaus och Tikoos definition där den 
unika och identifierbara arbetsgivarvarumärket står i centrum. ”Employer branding innebär att 
kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke – att marknadsföra och positionera sig som den 
bästa tänkbara arbetsgivaren – och leva upp till det – både för nuvarande personal och för de 
man vill rekrytera” (Mecuri urval, 2015). Definitionen ovan tydliggör ytterligare en aspekt, 
nämligen marknadsföringsarbetet som är en del av employer branding. Employer branding 
definierar vi i denna uppsats som en långsiktig strategi för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke 
för att hantera uppfattningen hos anställda och potentiella medarbetare med avseende på ett visst 
företag. Där en del i arbetet innebär att kommunicera vad arbetsgivarvarumärket står för till 
omvärlden. Definitionen är framtagen utifrån de definitioner som vi redogjort för tidigare i detta 
avsnitt. 
 
Enligt Backhaus och Tikoo (2004) bygger arbetet med employer branding på ett antagande om 
att de mänskliga resurserna adderar värde till företaget. I kunskapsintensiva företag blir fördelen 
med employer branding mer tydlig eftersom kompetenta medarbetare utgör en viktig tillgång för 
ett företags framgång och är ofta en bristvara (Ewing och Caruana, 1999). De immateriella 
tillgångarnas värde ökar, framför allt inom tjänsteföretagen där upp till 80 % av företagens värde 
består av medarbetarna (Dyhre & Parment, 2013). Employer branding används ofta enligt 
Backhaus och Tikoo (2004) för att influera organisationsidentitet och organisationskultur vilket 
påverkar lojaliteten som de anställda känner till företaget. Anställdas delaktighet hjälper till att 
bygga upp organisationskulturen samtidigt som den stöttar företagets varumärke (Hatch & 
Schultz, 2008).  
 
Anseel et al. (2007) menar att människor attraheras av olika organisationer utifrån de drag som 
de kan identifiera sig med. Därför attraheras inte alla människor till en och samma organisation. 
Backhaus och Tikoo (2004) menar att har potentiella medarbetare en positiv bild av företaget 
finns en större benägenhet att de identifierar sig med varumärket och kommer därför sannolikt 
att söka sig till organisationen. Företaget blir mer attraktivt om företagets värderingar 
sammanfaller med potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Ju högre kännedom som 
finns kring ett företag desto mer uppmärksamhet kommer det leda till, fler ansökningar och fler 
goda kandidater som söker sig till organisationen. Employer branding har en liten effekt om inte 
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en attraktiv arbetsplats kan erbjudas. Därför kan aldrig ett starkt arbetsgivarvarumärke 
kompensera för en dålig organisation (Dyhre & Parment, 2009). Genom att företag bedriver 
employer branding-arbete skapas ett arbetsgivarvarumärke som representerar hur företaget är 
som arbetsplats. Detta ska kommunicera de fördelar företaget har, med avsikt på̊ psykologiska, 
ekonomiska och funktionella egenskaper (Barrow & Mosley, 2005). Employer branding-arbetet 
blir mer effektivt och billigare genom att konsumentvarumärket drar uppmärksamhet till 
företaget. Det finns även en risk att konsumentvarumärket blockerar möjligheter att profilera 
arbetsgivarvarumärket genom skiljaktigheter mellan arbetsgivarvarumärket och 
konsumentvarumärket. Det handlar om att arbetsgivarvarumärket ska överensstämma med 
företagsidentitet och varumärkesarbetet för att det ska bli trovärdigt (Dyhre & Parment, 2009).  
 
Det finns många fördelar med att vara ett företag som den anställda har sökt sig till på grund av 
egna preferenser. Barrow och Mosley (2005) beskriver tre olika faktorer som blir påverkade av 
att employer branding stärks; lägre kostnader, kundnöjdhet och en ekonomisk vinst. Barrow och 
Mosley (2005) menar även att dessa tre faktorer påverkar hela verksamhetens prestationer. Lägre 
kostnader skapas genom att företaget får ett större värde. Den anställde blir mer engagerad i 
verksamheten och på så sätt ökar produktiviteten. Det kostnader som kan sparas in mest på är 
rekryteringen.  Att byta ut anställda kostar men genom ett starkare employer branding stannar 
fler anställda kvar på arbetsplatsen. Även indirekta och direkta kostnader för sjukfrånvaro 
tenderar att minska. Oengagerade anställda tar i genomsnitt elva fler sjukdagar per år än vad 
engagerade anställda gör. När den anställda förstår “kundnöjdheten” är det lättare att leva ut 
varumärket. Detta kräver ett större engagemang till och från organisationen. När de anställda är 
nöjda med sitt arbete resulterar detta i en större kundnöjdhet. Den tillfredsställelse en anställd 
känner räknas mellan 60-80 % av den tillfredsställelse kunder känner. Att tillfredsställelsen för 
både kund och de anställda hör ihop visar många studier. Om en anställd är nöjd med sin 
arbetsplats och kan rekommendera andra att arbeta där är sannolikheten stor att kunder 
rekommenderar andra att bli kund hos företaget. Genom att sänka kostnader och öka 
kundnöjdheten så stärks företaget. Det finns ett klart samband mellan ett starkt 
arbetsgivarvarumärke och mycket engagerade anställda och en ekonomisk vinst (Barrow & 
Mosley, 2005).  
 
Många forskare menar således att employer branding leder till ökad attraktivitet, möjlighet att 
behålla anställda, produktivitet och ekonomisk vinst vilket vi har redogjort för i teoriavsnitten 
ovan. Däremot har forskare som har studerat employer branding i liten utsträckning enligt vår 
mening, kritiskt granskat de positiva aspekterna i employer branding. De är fåordiga till 
begreppets komplexitet och konstaterar enbart att arbetet med employer branding leder till 
positiva fördelar för företagen som arbetar med detta.  

2.7 Employer branding-strategin 

Employer branding innefattar att attrahera, motivera och behålla kompetens inom ett företag. 
Med detta som utgångspunkt kan företagen särskilja sin employer branding-strategi i olika delar. 
Att attrahera kompetens blir det externa perspektivet, vilket är de perspektiv som fokuserar på 
vad företaget signalerar utåt och hur de signalerna uppfattas av externa parter (Hatch & Schultz, 
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1997). Det interna perspektivet får här symboliseras av begreppen motivera och behålla. Det 
interna perspektivet innefattar den uppfattning som de anställda har som jobbar på företaget och 
hur de upplever företagskulturen (Hatch & Schultz, 1997). Ska ett företag få ett starkt 
arbetsgivarvarumärke så är det viktigt att det finns en samverkan mellan det interna och det 
externa perspektivet som gemensamt blir arbetsgivarvarumärket. Enligt Hatch och Schultz 
(1997) så bör det interna och externa perspektivet av arbetsgivarvarumärket sammanflätas. Om 
det finns några skillnader dem emellan så bör de identifieras och överbyggas så att företaget kan 
uppvisa ett tydligt arbetsgivarvarumärke. Som tidigare fastslagits innebär employer branding ett 
kontinuerligt arbete för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, för att positionera sig som den bästa 
tänkbara arbetsgivaren (Mercuri urval, 2015). Nedan sker en redogörelse av de viktigaste 
processerna i employer branding-arbetet, utifrån employer branding-strategin. Enligt Backhaus 
och Tikoo (2004) beskrivs employer branding-strategin som en trestegsprocess men vi har valt 
att redogöra för hur organisationer kan arbeta med employer branding i fem olika steg utifrån 
Dyhre och Parment (2009). Dels för att strategin i fem steg ger en mer ingående redogörelse av 
arbetet och för att samtliga tre steg i Backhaus och Tikoos (2004) strategi påträffas i strategin 
som vi kommer att redogöra för nedan. Modellen bygger på en logisk process för att motivera 
och behålla nuvarande medarbetare och attrahera framtida medarbetare till företagen (Dyhre & 
Parment, 2009).   

 
Figur 2. The employer branding-strategin (Universum, 2009 referarad i Dyhre & Parment, 2009).  

2.7.1 Steg 1. Nulägeanalys (Research) 
	  
Det är viktigt att undersöka omvärldens attityder och uppfattningar om organisationens rykte och 
image i ett tidigt skede. Uppfattningen som finns om organisationen kan skilja mellan olika 
målgrupper och måste förstås för att lyckas blir en attraktiv arbetsgivare (Dyhre & Parment, 
2009). Det är upp till organisationen att välja den målgrupp som de vill attrahera till företaget. 
Undersökningen görs både internt och externt vilket hjälper organisationen att fastställa tydliga 
mål samt riktmärken mot konkurrenter. Den interna undersökningen baseras på de anställdas 
karriärmöjligheter, tillfredsställelse och kritiska faktorer till organisationen genom 
medarbetarundersökningar. På så sätt blir det tydligt hur de anställda upplever företaget på 
insidan, vilket är det som sedan ska kommuniceras till omvärlden som företagets sanna 
arbetsgivarvarumärke i ett senare steg i processen. Den externa undersökningen baseras på hur 
attraktiv organisationen är inom sin målgrupp (Dyhre & Parment, 2009).  

2.7.2 Steg 2. Medarbetarlöftet (Employer value proposition)  
	  
Arbetsgivarvarumärket ska vara en sann bild om hur de anställda uppfattar företaget och även en 
bild som stämmer överens med de potentiella anställa som är intresserade av företaget (Dyhre & 
Parment, 2013:93). Medarbetarlöftet eller employer value proposition (EVP) som det benämns 
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på engelska är grunden till att bli framgångsrik med sitt arbetsgivarvarumärke. Identitet, profil 
och image är ett sätt att se medarbetarlöftet på. Där överlappningen mellan identitet, profil och 
image skapar det existerande medarbetarlöftet (Dyhre & Parment, 2009). Identiteten i företaget 
är hur företaget är som arbetsgivare, således hur medarbetarna ser på själva företaget. Profilen är 
hur företaget vill uppfattas som arbetsgivare, detta perspektiv är utifrån hur ledningen vill att 
företaget ska sträva efter. Imagen är hur de verkligen uppfattas av omvärlden, detta perspektiv 
kan vara utifrån tänkbara medarbetare ser på arbetsgivaren. När dessa tre synsätt överlappar 
varandra och ger ett sammanhållet intryck om vad företaget är både på insidan och utsidan är 
medarbetarlöftet en sanning (Dyhre & Parment, 2013). Organisationer som skapar ett starkt 
medarbetarlöfte har lättare att rekrytera kompetenta medarbetare utan att erbjuda löner i 
toppskiktet, vilket blir en stark konkurrensfördel (Dyhre & Parment, 2009). Försvaret är ett bra 
exempel på en organisation vars medarbetarlöfte ligger närmare profilen och imagen än den 
aktuella identiteten enligt Dyhre och Parment (2013). Följderna blir att 20 % av alla som 
rekryteras till den nya försvarsutbildningen hoppar av utbildningen eftersom verkligheten inte 
stämmer överens med den bild som ges i rekryteringsannonserna. Den profileringen som sker 
externt är det många inom försvarsmakten som inte känner igen sig i. Således kan vi konstatera 
att den externa bilden som målas upp av Försvarsmakten är en arbetsgivare med spännande och 
utmanande uppdrag, men i själva verket lyckas de inte leva upp till detta vid utbildningen. 
Exemplet ger förståelse för varför det är viktigt att ge en rättvis bild av företaget redan vid den 
externa kommunikationen, lovar en arbetsgivare för mycket kan det bli mycket kostsamt i form 
av felrekryteringar.  

     
Figur 3. Förhållandet mellan identitet, profil och image, överlappningen är existerande medarbetarlöftet 
(Dyhre & Parment, 2009:70).     

2.7.3 Steg 3. Kommunikationsstrategi (Communication strategy) 
 
När data är inhämtad och medarbetarlöftet är utarbetat, är tiden inne för att välja en 
kommunikationsstrategi, vilket innebär att employer branding-aktiviteterna ska koordineras så 
att de går hand i hand med andra planerade varumärkesbyggande aktiviteter. Organisationen bör 
välja kommunikationskanal utifrån den målgrupp de vill attrahera eftersom olika målgrupper 
använder olika kanaler för att söka information om nya arbetsgivare. Materialet som 
kommuniceras ha ett enhetligt uttryck oavsett om kommunikationskanalen som väljs är media, 
mässor eller webben. Kommunikationsstrategin bygger även på god dialog med de anställda, 
därför blir således de interna kommunikationskanalerna mycket viktig då de anställda har en 
central roll i kommunikationen av arbetsgivarvarumärket (Dyhre & Parment, 2009).   
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2.7.4 Steg 4. Kommunikationsmaterial (Communication material) 
 
Kommunikationsmaterial utgör organisationens dialog med potentiella och nuvarande 
medarbetare och är ett sätt att skilja sig från andra arbetsgivare. Målet med det fjärde steget 
handlar om att förmedla och kommunicera arbetsgivarvarumärket så att det överensstämmer med 
företagsidentitet och varumärkesarbetet. Den känsla och utseende som ges genom 
kommunikationsmaterialet ska vara överensstämmande oberoende av vilken kanal som används 
exempelvis webbsidor eller annonser (Dyhre & Parment, 2009).  

2.7.5 Steg 5. Utförande (Action) 
 
Utförandet innebär implementering av de tidigare stegen i processen. I detta steg är det viktigt att 
organisationen sätter upp tydliga och mätbara mål för vad de önskar åstadkomma. Det räcker inte 
med att organisationen vill bli en mer attraktiv arbetsgivare, målen för organisationens employer 
branding-strategi kan vara exempelvis minska förluster i jämförelse med föregående år eller öka 
antalet ansökningar med passande profiler. För att skapa ett hållbart arbetsgivarvarumärke krävs 
det hårt arbete och tid, employer branding måste därför ses som en långtgående process (Dyhre 
& Parment, 2009). 
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3. Metod  

I detta kapitel sker en redogörelse för val av metod och vidare beskrivs hur vi har gjort vårt 
urval av respondenter. Vi redogör noga för utformningen av vår intervjuguide och hur 
datainsamlingen har gått till, allt för att få en transparens i undersökningen. Slutligen redogörs 
för hur bearbetning och analys av vårt material genomförts.  

3.1 Val av metod   

Val av metod syftar på hur man vill generera, bearbeta och analysera informationen från 
undersökningen (Patel & Davidsson, 2011). När vi ska genomföra en undersökning handlar det 
om att översätta verkligheten så att den kan bearbetas och analyseras utifrån ord eller siffror. 
Kvalitativ metod lägger tonvikten på det verbala vid analysmetoden där datainsamlingen 
fokuserar på de “mjuka” värdena. Kvalitativ metod kan beskrivas som ett tillvägagångssätt som 
ger respondenten utrymme att svara med egna ord på de frågor som intervjuaren ställer (Patel & 
Davidsson, 2011). Vår studie syftade till att undersöka hur småföretag arbetar för att uppfattas 
som attraktiva arbetsgivare och hur de arbetar med employer branding. Ett sådant syfte skulle bli 
mycket svårt att uppfylla med kvantitativ metod eftersom det handlar om insamling av 
numeriska data (Bryman, 2011). Vi var ute efter att respondenten skulle få beskriva sina 
erfarenheter kring sitt arbete med egna ord, vilket styrker valet av en kvalitativ ansats.   
 
Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod är för att vi ville ha en djupare förståelse om hur 
småföretag arbetar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och hur de arbetar strategiskt 
med employer branding. Fangen (2005) beskriver att intervjuer och observationer ger olika typer 
av data inom den kvalitativa metoden. En observation är handlingsdata medan intervjuer är ett 
sätt för respondenten att prestera sig själv. Intervju är en enskild persons uppfattningar om hur 
något har utspelat sig, det är viktigt att vara medveten om att detta är subjektiva upplevelser 
(Fangen, 2005). Vi valde att använda oss av intervjuer då vi var intresserade av att undersöka hur 
ledningen såg på sitt arbete med att uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare och hur de 
arbetar strategiskt med employer branding. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att ställa 
följdfrågor och respondenten fick möjlighet att utveckla sina svar. På så sätt kunde vi fånga upp 
och tolka intervjupersonernas upplevelser av vad som ansågs som en attraktiv arbetsgivare och vi 
var medvetna om att detta var subjektiva åsikter.  

3.2 Urvalsprocessen 

I kvalitativa undersökningar är det vanligt att man använder sig av målstyrda eller målinriktade 
urval (Bryman, 2011). Denna typ att teknik är strategisk i grunden i ett försök att få urvalet och 
forskningsfrågorna att överensstämma. Det målstyrda urvalet menar Bryman (2011) är ett urval 
som sker utifrån de forskningsfrågor som har ställts, så att respondenterna är relevanta för 
studien.  
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När målstyrda urval används görs urvalet på mer än en nivå, genom urval av organisation och 
urval av intervjupersoner. Urval av organisation gjordes utifrån frågeställningarna i studien, 
därför valdes sex stycken småföretag ut i ett första steg i urvalsprocessen. Den bestämda ramen 
var småföretag med 10-49 anställda. Urvalet av småföretag varierade genom företagen hade 
olika antal anställda, omsättning och sektor. Däremot gjordes urvalet inom ramen för 
definitionen av småföretag som vi använder oss av i studien. Detta har betydelse för 
heterogeniteten enligt Bryman (2011) vilket innebär att det finns en variation i urvalet genom att 
vi undersöker olika småföretag. Samtidigt valdes småföretag ut som varken var svagast eller 
starkast i finansiell bemärkelse och på så sätt uppfylldes homogeniteten enligt Bryman (2011) 
eftersom urvalet blev mer homogent. Konsekvenserna av att varken välja låg eller hög presterade 
småföretag utifrån omsättning, var att inga ytterligheter blir en del av studien. Vi menar att 
småföretag med en hög omsättning har i större utsträckning kapital att lägga ner på sitt employer 
branding-arbete. Vi valde företag som var kunskapsintensiva, det vill säga att företagen hade 
högutbildad och specialiserad personal. Detta eftersom Ewing och Caruana (1999) menar att 
fördelen med employer branding blir mer tydlig i kunskapsintensiva företag då medarbetare är en 
viktig tillgång hos företaget. Kunskapsintensiva företag har också en mer långtgående svårighet i 
att hitta kompetent personal än företag som inte kräver specialiserad personal. I nästa steg i 
urvalsprocessen identifierades de enskilda respondenterna vilket var personer i ledande position 
på företagen då uppsatsen undersökte arbetet med employer branding utifrån ett 
ledningsperspektiv. I nästa steg i urvalsprocessen identifierades de enskilda respondenterna 
vilket var personer i ledande position på företagen då uppsatsen undersökte arbetet med 
employer branding utifrån ett ledningsperspektiv. Vilket resulterade i att vi hade sex 
respondenter i ledande position, verksamma inom sex olika småföretag. Vi hittade företagen 
genom att vi sökte i ett företagsregister och valde då företag som hade mellan 10 till 49 anställda. 
Vi skickade sedan ut mail till ett flertal företag där vi beskrev vårt syfte med undersökningen och 
en förfrågan om de ville medverka (se bilaga 1). Vi fick sedan svar från sex olika småföretag om 
att de ville delta i undersökningen.  

3.3 Utformning av intervjuguiden 

Vid utformning av intervjuguide är det avgörande att frågorna som ställs verkligen är utformade 
för att generera data om hur de intervjuade upplever sin värld (Bryman, 2011). Enligt Patel och 
Davidsson (2011) måste vi beakta två aspekter när vi arbetar med frågor för att samla 
information, standardisering och strukturering. Grad av standardisering gäller frågornas 
formulering och inbördes ordning som intervjuaren ansvarar för. Grad av strukturering handlar 
om det “svarsutrymmet” som ges till respondenten (Patel & Davidsson, 2011).   
 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju finns 
det någon mer strukturerad lista över de frågeställningar som ska beröras. Däremot behöver inte 
frågorna komma i den ordning som de står i intervjuguiden. Nya frågor kan även ställas vilket 
gör att intervjun blir flexibel och följsam enligt Bryman (2011). I en semistrukturerad intervju 
har respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt utifrån forskarens specifika teman 
som ska beröras (Bryman, 2011). Vilket gör att man inte kan formulera fasta svarsalternativ eller 
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avgöra vad som är det mest riktiga svaret på en fråga på förhand (Patel & Davidsson, 2011). 
Under intervjun utgick vi ifrån ordningen på frågorna i vår intervjuguide. Däremot ändrades 
ordningen på frågorna utifrån vad som bäst lämpade sig för respondenten under varje intervju. Vi 
ställde även följdfrågor vid behov för att få ytterligare förtydligande. Vilket gjorde att vår 
intervju hade en låg grad av standardisering. Svarsutrymmet som gavs under våra intervjuer var 
fritt utifrån frågorna vi ställde. De flesta frågorna uppmuntrade respondenten att beskriva sitt 
arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare genom användandet av “hur” och “beskriv” i våra 
intervjufrågor (se bilaga 2). En del frågor i vår intervjuguide var utformade så att 
intervjupersonen gav ett jakande eller nekande svar. Däremot ville vi alltid att respondenten 
skulle utveckla sina svar och ibland var vi även tvungna att ställa följdfrågor. Vi var inte nöjda 
med svar som gav oss ett ”ja” eller ett ”nej”. Därför erbjöd våra frågor en låg grad av 
strukturering även om svarsalternativen i första anblick såg fasta ut.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är det vanligt att en intervju inleds med neutrala frågor, det 
vill säga allmänna och icke laddade frågor.  Därför kan det vara bra att börja intervjun med de 
bakgrundsvariabler som vi behöver få information om. Vår intervjuguide konstruerades så att vi 
inledde med neutrala frågor om företaget och respondentens arbetsuppgifter. När vi utformade 
vår intervjuguide utgick vi från vårt syfte, frågeställningar och de olika teman som vår teoretiska 
referensram har behandlat, attraktiva arbetsgivare, employer branding, image, profil och 
identitet. Enligt Patel och Davidsson (2011) kommer efter inledningen frågorna som rör den 
frågeställning som man vill ha besvarad. Frågorna i en intervju kan ordnas genom “tratt-teknik”. 
Tratt-tekniken innebär att intervjun inleds med stora öppna frågor för att sedan övergå till 
specifika frågor. Detta är ett sätt som anses vara aktiverande och motiverande för respondenten. I 
en intervju är det viktigt att avsluta med neutrala frågor precis som i början av intervjun. I 
avslutningen ska det finnas utrymme för respondenten att ge kommentarer till frågorna och göra 
tillägg till intervjun som har betydelse för respondenten (Patel & Davidsson, 2011). Intervjun 
avslutades med mer allmänna och öppna frågor där det sedan fanns utrymme för respondenten 
att förtydliga eller tillägga något. Detta ser vi som en liknelse med timglasmetaforen. Detta ledde 
till att respondenten kunde uttala sig ledigt, i förhoppning att skapa positiva känslor hos den 
intervjuade. Slutligen gav vi utrymme för respondenten att ställa frågor om vår uppsats eller de 
frågor som fått besvaras under intervjuns gång.  

3.4 Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en forskningsintervju inte bör beaktas som en fri eller 
helt öppen dialog mellan jämlika parter. De menar således att en tydlig maktasymmetri 
uppkommer mellan respondenten och intervjuaren, då intervjun är en enkelriktad dialog. Detta 
kan leda till att respondenten talar runt ämnet eller undanhåller information från forskaren. För 
att motverka maktasymmetrin fick respondenten välja plats där intervjun kom att äga rum. 
Samtliga intervjuer genomfördes på företagens kontor i enskilda rum där enbart vi och 
intervjupersonen närvarande. Det faktum att vi var två intervjuare som närvarade kan ha gjort att 
maktasymmetrin förstärktes. För att minska maktasymmetrin var bara en av oss aktiv och 
intervjuande medan den andra var passiv och antecknade de som sades under samtalet. Fangen 
(2005) skriver att det är viktigt att det sker en presentation av forskningsprojektet. Vilket vi 
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gjorde när vi beskrev vårt syfte i första mail-kontakten. Vi valde även att skicka ut 
intervjufrågorna på förhand för att minska maktasymmetrin, på så sätt skapade vi en trygghet hos 
respondenterna med vilka frågor som komma skall. Däremot finns det begränsningar med att låta 
intervjupersonen ta del av frågorna innan intervjutillfället. Lantz (2012) beskriver att 
intervjupersonen vill visa upp sig från sin bästa sida och att personen kan svara på ett sådant sätt 
som den tror förväntas eller är socialt önskvärt. Detta kan ha lett till att data kan ha framställts 
utifrån respondentens bästa sida vilket i långa loppet kan ha påverkat resultatet. Det var frivilligt 
för intervjupersonen att läsa igenom vår intervjuguide innan intervjutillfället, vilket förklarades i 
mailen.  
 
Vi har gjort ljudupptagning på samtliga intervjuer. Vi gjorde ett övervägande innan intervjuerna 
och kom fram till att fördelarna med inspelningen vägde tyngre än nackdelarna. Bryman (2011) 
beskriver tips och färdigheter med varför en intervju ska spelas in. Inspelning av intervjuer är i 
princip obligatoriskt då vårt minne har begränsningar. Under en intervju gör vi omedvetna 
tolkningar av det intervjupersonen säger, dessa tolkningar kan minskas genom att inspelning 
sker. Inspelningen underlättar analysen av vad som sägs och forskaren kan gå igenom materialet 
flera gånger. Genom att ha materialet inspelat kan man bemöta anklagelser om att analysen är 
manipulerad av forskaren. Nackdelar med inspelning av intervjun är att respondenten kan 
hämmas av själva inspelningen och på så sätt begränsa materialet (Bryman, 2011). Vi har inte 
fått någon negativ reaktion från respondenterna när vi frågade om vi fick spela in intervjun, utan 
alla intervjupersoner accepterade inspelningen. Vi informerade respondenterna om att inspelning 
gjordes för att inte förlora data, då vi använde inspelningen för att gå tillbaka och bearbeta 
materialet.  
 
Vid en kvalitativ intervju uppkommer en stor variation av längden på samtalet, däremot behöver 
inte kortare intervjuer vara av sämre kvalitet (Bryman, 2011). Vår längsta intervju varade en 
timme och 15 minuter och vår kortaste varade 30 minuter. Personer som accepterar att de ska bli 
intervjuade brukar samarbeta och vara väldigt öppna (Bryman, 2011). Goda intervjupersoner 
menar Kvale och Brinkmann (2014) är personer som är kunniga, vältaliga, motiverade och 
sanningsenliga. Detta är avgörande för kvaliteten på den kommande analysen av det insamlade 
materialet. Vi har upplevt att alla respondenter har varit mycket engagerade och gett oss rika och 
öppna svar på våra frågor under intervjun, vilket leder till att öka kvaliteten på intervjuerna.   

3.5 Bearbetning av material  

Bearbetningen av materialet påbörjades redan under intervjusituationen då vi reflekterade över 
vad och hur respondenten uttryckte sig. Den analytiska processen blev mer påtaglig under 
transkriberingen då vi skrev ner intervjupersonens ordalag. Under transkriberingen började vi 
reflektera oundvikligt över data i relation till de teoretiska utgångspunkterna och 
forskningsfrågorna. Kvalitativa forskare är intresserade av vad respondenten uttrycker och hur 
den uttrycker sig.  Transkribering sker således genom att man skriver ner personens ordalag och 
uttryckssätt vilket är en fördel vid analys för den kvalitativa forskaren. Transkribering är ingen 
oproblematisk överföring därför är det viktigt att kontrollera kvaliteten på det som transkriberats 
(Bryman, 2011). Detta gjordes genom backa ljudinspelningen och kontrollera att ordalaget 
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skrivits ner korrekt med jämna mellanrum. Vid transkribering enligt Fangen (2005) redogörs allt 
som händer och sägs, varje harkling, paus och andra språkvariationer vid transkriberingen. Vi 
har valt att använda oss av detta tillvägagångssätt eftersom vi vill få med så mycket från 
intervjusituationen som möjligt. Till exempel så är alla skratt, störningsmoment och även svar 
som egentligen inte är användbara i uppsatsen redovisat i transkriberingen. Transkriberingen 
gjordes av den som antecknade under intervjun. När uppsatsen var färdigställd har vi valt att 
radera inspelningarna vilket Fangen (2005) även rekommenderar. När utskriften sker är det 
viktigt att personen är konfidentiell ur ett etiskt synsätt. Därför har vi inte skrivit ut några namn 
på företagen eller på personer som har nämnts under intervjun i transkriberingen. 	  
 
Efter att materialet har transkriberats börjar organisering och bearbetning av vårt insamlade 
intervjumaterial. Dalen (2015) menar att i analysprocessen kan man kombinera olika 
infallsvinklar och låta sig inspireras av olika analytiska angreppssätt som är bäst lämpad för det 
intervjumaterialet. Vi började vår kodning av materialet genom att skriva ut transkriberingen då 
vi tycker att det var lättare att arbeta med papper än i ett datorprogram. Vi började med att läsa 
igenom materialet ett flertal gånger för att få övergripande information vad intervjupersonerna 
har sagt. Aspers (2011) beskriver att det är bra att forskaren läser igenom texten ett flertal gånger 
för att få en helhetskänsla. Patel och Davidsson (2011) menar att det är mycket praktiskt att föra 
löpande anteckningar under genomläsning av material och eventuellt notera preliminära 
kategorier för varje uttalande. Efter att vi har fått en helhetskänsla började vi att analysera 
mening för mening för att se koder som inte är speglade av våra förutfattade meningar och den 
helhetskänsla vi fick efter att läst igenom utskriften de första gångerna. Detta kallar Corbin och 
Strauss (2008) öppen kodning, vilket innebär att koderna samlas i kategorier som benämns, där 
liknande indikatorer får en liknande kod.  Detta gjorde vi då genom att markerade med 
färgpennor de olika nyanser och kategorier vi tyckte att vi såg. Dessa marginalanteckningar och 
memos tog vi fram för att bearbeta det och slutligen koppla till vår teoridel. 
 
Att skriva ner ordagrant vad respondenten säger kan få hen att låta osammanhängande och mer 
förvirrat än vad personen egentligen är. De respondenterna säger kan låta väldigt dumt när det 
väl är nedskrivet då skriftspråket inte är densamma som talspråket (Fangen, 2005). När vi har 
valt att använda citat har vi därför förskönat talspråket mot ett mer skriftspråk, men betydelsen 
av ordalagen är densamma. Vi valde citat där vi kände att vi ville förtydliga och bevisa. Citaten 
som vi valde tyckte lämpade sig bäst för att förtydliga resultaten.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) för en diskussion om hur viktigt det är att reflektera kring vikten av att 
forskning bedrivs samt vikten av att individen skyddas mot integritetskränkningar. 
Forskningskravet handlar om vikten av att forskning bedrivs och nya kunskaper utvecklas och 
förbättras vilket samhället har tillgodo. Samtidigt som forskningskravet ställs, så finns även 
individsskyddskravet som är till för att skydda individer från psykisk och fysisk skada. 
Kränkningar och förödmjukelser ska inte förekomma för samhällets medlemmar. Dessa krav går 
hand i hand och vi kan inte utesluta något krav. I varje undersökning måste dessa krav vägas mot 
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varandra, negativa konsekvenser för individer och det förväntade kunskapstillskottet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Detta har vi övervägt i vår undersökning. Vi anser att våra frågor i 
intervjuguiden har små risker att kränka eller skapa ett obehag hos individer eller företag och att 
forskningskravet väger tyngre. Även fast våra frågor har små risker att inskränka vidtar vi även 
stor försiktighet vid våra intervjuer och vid bearbetning av materialet. Utifrån 
individskyddskravet har Vetenskapsrådet (2011) tagit fram fyra etiska överväganden som gäller 
för svensk forskning. Informationskravet är att informera personerna om det syftet för den 
aktuella undersökningen. En beskrivning av vilka moment som ingår ska uttalas. Informera om 
vilka som bedriver forskningen och att det ska vara lätt att ta kontakt med den ansvariga 
forskaren är också en del av informationskravet. Samtyckeskravet är att intervjupersonen har rätt 
att bestämma över sin medverkan. Detta är inte så problematiskt i en undersökning där 
deltagaren medverkar i intervjun. Konfidentialitetskravet är att uppgifter om de personer som 
ingår i undersökningen behandlas med konfidentialitet. Konfidentialitet betyder att alla uppgifter 
som kan identifiera en person ska behandlas på ett sådant sätt så att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. Vad som anses som etiskt känsligt varierar i olika sammanhang, 
beroende på samhälle och tid. De saker som vi har utgått från som kan upplevas kränkande eller 
obehagligt var vi noga med att det inte kunde spåras tillbaka till den personen eller företaget i 
varken uppsatsen eller annat material. Vetenskapsrådet (2011) menar att nyttjandekravet är att de 
uppgifter som samlas in om en enskild person inte får användas i andra ändamål än vid 
forskning. Denna information gav vi våra respondenter redan när frågan om medverkan 
skickades ut via mail.  
 
För oss har det också varit viktigt att dessa krav inte bara handlar om personen vi intervjuar utan 
även känslig information om företaget. Därför informerade vi även om att företagsinformation 
inte kommer att tas med förutom hur många anställda som finns på företaget. Vi var också noga 
med att upplysa att informationen vi fick enbart kommer användas till forskningsändamål. Vi 
följer även vetenskapsrådets rekommendation, som är att de undersökningsdeltagare som vill får 
ta del av en sammanfattning av undersökningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gör vi 
genom att intervjupersonerna som vill ha uppsatsen kommer att få den när studien är avslutad. 

3.7 Kvalitetsbedömning av studien 
Bryman (2011) anser att reliabilitet och validitet är viktigt för att få en bild av kvaliteten i en 
undersökning och att det är viktiga kriterier för en kvantitativ inriktad forskare. Däremot finns en 
diskussion bland kvalitativa forskare hur pass relevanta dessa begrepp är utifrån en kvalitativ 
ansats. Följaktligen görs en anpassning av reliabilitet och validitet för den kvalitativa 
forskningen genom att lägga mindre vikt på mätning utan att ändra betydelsen av begreppen.  
 
Fangen (2005) menar att validitet handlar om hur forskaren undersöker rätt sak. I kvalitativa 
undersökningar kan forskaren bedöma trovärdigheten i det respondenten säger och hur bra 
tolkningar forskaren gör. Vi anser att våra intervjupersoner har hållit sig uppriktiga, dock finns 
det en risk att respondenterna har svarat på ett sätt som de tror vi förväntar oss. Att 
respondenterna fick intervjufrågorna innan intervjun och på så sätt kunde förbereda sig och svara 
på ett sätt så de anses mer attraktiva kan påverka validiteten. Fangen (2005) beskriver att 
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teoretisk validitet handlar om att teorin stämmer överens med förhållande till materialet. Vi anser 
att teorin och vår data stämmer överens då vi har först utgått från våran teoretiska referensram 
för att genom begrepp skapa intervjufrågor. När vi ställde frågorna i intervjuguiden kunde vi på 
så sätt få svar som vi kunde koppla till den teoretiska referensramen. När det gäller de tolkningar 
har vi försökt vara noga vid transkriberingen. Vi har skrivit med pauser och betoningar då detta 
kan ha en betydelse för data. I analysen har vi valt att inte ta med det då vi tycker att det stör 
läsningen och inte hade någon större betydelse för resultatet.  
 
Fangen (2005) anser att reliabilitet handlar om forskaren undersökt på rätt sätt. Hade utfallet 
blivit annorlunda om en annan forskare hade undersökt samma företeelse och om vi hade fått ett 
annat utfall om vi som forskare hade utfört intervjuerna vid olika tidpunkter. Vi tror att resultaten 
hade blivit olika om en annan forskare hade gjort undersökningen och om vi hade gjort 
undersökningen vid ett annat tillfälle. Detta på grund av att vid en intervju är det svårt att hamna 
i samma sociala miljö och de sociala betingelser som gäller vid studien. För att studien ska kunna 
upprepas måste forskaren gå in i samma sociala roll som den tidigare forskaren hade, annars 
kommer inte undersökningarna kunna jämföras Bryman (2001). Fangen (2005) beskriver att 
verkligheten är mycket komplex och därför anses det omöjligt att uppnå en reliabilitet. Fangen 
(2005) menar också att målet inte är att standardisera utan i stället uppnå tillgång i vad 
intervjupersonerna säger och redogöra för hur forskaren kommit fram till sina tolkningar. Ett 
annat mål är också hur intervjuerna kan förstås utifrån begreppen och teorierna forskaren 
använder.  
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i vår studie utifrån vårt insamlade intervjumaterial. 
Resultatet kommer att analyseras och knytas an till vår teoretiska referensram. Vi förbinder de 
särskilda omständigheter och begränsningar som finns hos småföretag med deras arbete med att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och arbetet med employer branding. Vi presenterar och 
redovisar resultatet utifrån tre huvudområden med anknytning till vårt syfte för att sedan kunna 
besvara våra frågeställningar. Det första området är hur småföretag ser på attraktiva 
arbetsgivare, det andra området är arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och det tredje 
området är arbetet utifrån employer branding-strategin. 

4.1 Presentation av respondenter 

Våra respondenter i studien är sex personer i en ledande position som är verksamma inom sex olika 
småföretag. Nedan följer en kort presentation av respondenterna och antalet anställda på företagen. 
De namn som presenteras nedan är fingerande namn, då vi vill att respondenterna ska vara 
konfidentiella. 
 
Respondent 1 Mats VD 12 anställda 

Respondent 2 Lars VD 38 anställda 

Respondent 3 Mikael Kontorschef 35 anställda 

Respondent 4 Anders VD 26 anställda 

Respondent 5 Peter Affärsområdeschef 30 anställda 

Respondent 6 Thomas VD/strateg 11 anställda 

4.2 Behandling av studiens frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur småföretag arbetar för att uppfattas som attraktiva 
arbetsgivare och hur de arbetar med employer branding.  
 

1. Hur arbetar småföretag för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare? 
2. Hur kan småföretags arbete för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare ses utifrån 

employer branding-strategin? 
 
För att uppfylla studiens syfte har vi ur materialet utvunnit tre olika huvudområden, det första 
området är hur småföretag ser på attraktiva arbetsgivare, det andra området är arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare och det tredje området är arbetet utifrån employer branding-
strategin. 
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Motivet till att vi väljer att beskriva vad de intervjuade indikerar som en attraktiv arbetsgivare är 
för att undersökningen syftar till att undersöka deras arbete för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. Precis som Berthon et al. (2005) beskriver så är det mycket fördelaktigt att känna 
till vad som gör en arbetsgivare attraktiv för att sedan kunna bli en. Respondenternas upplevelse 
av attraktiva arbetsgivare speglar någonstans deras arbete för att uppfattas som attraktiv. Därför 
kommer det nedan ske en redogörelse för respondenternas beskrivning av attraktiva arbetsgivare.  

4.3 Attraktiva arbetsgivare 

Arbetsgivarvarumärket speglar uppfattningen om vad en arbetsgivare kan erbjuda sina 
medarbetare (Granberg, 2011). Det respondenterna beskriver om hur en attraktiv arbetsgivare är 
berör många av det faktorer som Berthon et al. (2005) tar upp i sin studie och även många 
dimensioner av arbetsgivarvarumärkesmixen som Barrow och Mosley (2005) redogör för. 
Samtliga respondenter beskriver attraktiva arbetsgivare utifrån ett antal olika termer men där 
tyngdpunkten ligger på att arbetsgivaren erbjuder utveckling och arbete med något som de 
anställda brinner för. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att erbjuda ett gott 
företagsklimat, vilket beskrivs utifrån företagskultur, trevliga kollegor och god arbetsmiljö i 
intervjuerna. Det handlar även om att erbjuda anställda ett klimat som bygger på delaktighet, 
ansvar, frihet och en tro på individens egen kapacitet, vilket anses som ett attraktivt erbjudande. 
En respondent anser att frågor och värderingar kring personal är jätteviktigt ur ett långsiktigt 
perspektiv för att anses som en attraktiv arbetsgivare. En annan respondent beskrev attraktiv 
arbetsgivare utifrån ett antal olika parametrar. Följande citat är i mångt och mycket representativt 
för hur intervjupersonerna ser på vad som är en attraktiv arbetsgivare. 
 

En attraktiv arbetsgivare är någon som på ett antal parametrar möter en förväntan hos 
en attraktiv arbetstagare, till exempel lön, belöning, möjlighet till vidareutveckling, 
arbetsuppgifter, det är hur mycket som helst egentligen. [...] Det är en arbetsgivare som 
utan att annonsera om det får spontanansökningar för att man har hört gott om 
företaget och vill jobba där. (Thomas)  
 

Beskrivningen i citatet förstärker Barrow och Mosleys (2005) definition av 
arbetsgivarvarumärket då respondenten radar upp funktionella (arbetsuppgifter), ekonomiska 
(lön, belöning) och psykologiska förmåner (möjlighet till vidareutveckling) som är knutna till 
anställningen och där företaget lever upp till en förväntan som finns hos arbetstagaren. Synen 
och medvetenheten som finns hos den intervjuade gällande spontanansökningar överensstämmer 
med Backhaus och Tikoos (2004) beskrivning, de menar; om potentiella medarbetare har en 
positiv bild av företaget är sannolikheten större att de söker sig till organisationen. Ett starkt 
arbetsgivarvarumärke attraherar goda kandidater till företaget (Barrow & Mosley, 2005). 

4.3.1 Betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Alla respondenter är eniga om betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga menar 
att medarbetarna är den viktigaste resursen för företagen, för att kunna anställa de bästa gäller 
det att vara en attraktiv arbetsgivare. En respondent menar att personalen är det företaget säljer 
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och marknadsför eftersom de inte har en fysisk produkt utan säljer tjänster, därför är det viktigt 
att kunna attrahera dem bästa till företaget. Det lyfts särskilt fram att det är en mycket 
konkurrensutsatt marknad om personal, där individer väljer att gå till de mest attraktiva 
arbetsgivarna. En respondent resonerar kring varför det blir så viktigt att vara en attraktiv 
arbetsgivare utifrån den kommande generationen. Han menar att kommande generationer 
utbildar sig i högre utsträckning vilket gör att de kan ställa högre krav på arbetsgivarna. Han är 
noga med att poängtera att alla inte utbildar sig och då är de enbart glada över att få ett arbete. 
Däremot de som utbildar sig inom den kommande generationen kommer följaktligen ha en mer 
kräsen inställning till vem de vill arbeta hos. Vilket är precis vad Dyhre och Parment (2013) 
beskriver, det ställs nya krav på arbetsgivare genom nya generationers intåg på arbetsmarknaden. 
Alla respondenter pratar om trenden att potentiella medarbetare söker sig till företag som anses 
attraktiva och varför det då blir så viktigt att vara attraktiv i andras ögon, vilket följande citat 
illustrerar. 
 

[...] Vi strävar hela tiden efter att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom att vi levererar 
tjänster och inte har en frän och flashig produkt, som en Samsung eller iPhone eller 
någonting liknande, så är det personalen som är det viktigaste. (Anders) 
 
Ja, extremt viktigt. Vår framgång bygger till 100 % på dem som finns i lokalen. Gör de 
bra grejer så kommer det i slutändan göra att folk söker sig till oss [...] så ju 
attraktivare vi kan framstå ju större är chansen att vi får de människorna vi vill ha 
ombord. (Thomas) 
 

Detta kan förstås utifrån Dyhre och Parments (2013) resonemang kring att företagets anställda är 
organisationens egna ambassadörer. Därför är det viktigt att de anställda trivs så att de pratar gott 
om sin arbetsplats med andra. På så sätt sprids det goda ryktet vidare och arbetsplatsen ses 
således som attraktiv i andras ögon. Om en anställd är nöjd med sin arbetsplats är sannolikheten 
stor att hen rekommenderar andra att börja arbeta där (Barrow & Mosley, 2005). En respondent 
beskrev just detta, han menade att hans anställda fungerade som visionärer och som sprider 
budskap om företaget. Det finns således en medvetenhet och en klar bild bland de intervjuade 
varför det är viktigt att anses som en attraktiv arbetsgivare. Det räcker dock inte med att veta vad 
en attraktiv arbetsgivare är och se en fördel med att vara en attraktiv arbetsgivare för att bli en. 
Därför har vi under kommande rubrik samlat data om hur småföretag i själva verket arbetar för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

4.4 Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare 

Externt rykte 
Alla respondenter som vi har intervjuat upplever sig ha ett starkt externt rykte hos de kunder som 
tjänsten eller produkten levereras till. De kunder som företagen har är andra företag och aldrig 
några slutkonsumenter. Företagen är följaktligen enbart kända inom den marknad som företagen 
är nischade och verkar på. Detta gör att företagen inte är kända för allmänheten utanför sin 
marknad. “Den allmänna massan har överhuvudtaget inte hört namnet, [...] dels är vi ett litet 
företag sen så vänder vi oss bara till andra företag” (Anders). Småföretagen har utifrån det 



	  28	  

respondenterna berättat ett externt rykte, det är dock bara ett lokalt externt ryckte, detta anser vi 
visar på betydelsen av storleken på företaget. Om företagen hade varit större, hade funnits på 
flera olika ställen och hade haft fler antal anställda så hade troligtvis fler i omgivningen känt till 
företagen. Det finns dock begränsningar i och med att de är okända för allmänheten, det är till 
viss del där de ska hitta sina framtida medarbetare därför kan det blir svårare för småföretag att 
attrahera personal. Detta kan vi koppla till Dyhre och Parment (2009) som beskriver att 
företagsnamnet och de associationer som konsumentvarumärket ger är till fördel för nuvarande 
och potentiella medarbetare. Respondenterna som vi har intervjuat har pratat om deras 
varumärke och de jobbar med att få positiva associationer kring varumärket. En respondent 
beskriver deras arbete för att stärka sitt rykte genom att de försöker vara med och sponsra olika 
aktiviteter för att visa upp företagsloggan, i den mån det går. Respondenten anser att det är 
viktigt att synas och höras mer, det kan bli svårt att göra sig sedd och hörd i bruset. Det finns 
även andra sätt att synas på men att aktiviteten måste öka fortsättningsvis enligt respondenten.  
 

Det är också ett mål med trafiken på Linkedin och Twitter, att försöka bli liter mer 
varumärkestydliga, att vi finns och vad vi gör, så dem hittar oss, både kunder och 
potentiella medarbetare. [...] vi påverkas av digitaliseringen, man får bli mer och 
bli mer aktiv på alla möjliga kanaler jämfört med idag. (Anders)  
 

I en intervju lyfts problematiken kring småföretag fram vilket följande citat får illustrera när det 
gäller arbetet med att stärka det externa ryktet. ”Bekymmer som småföretag har är att det kostar 
väldigt mycket pengar. All typ av branding är väldigt, väldigt kostsamt [...] utan jag tror att man 
får göra punktinsatser” (Mikael). Eftersom uppsatsen syfte inte är att undersöka företagens 
marknadsföringsaktiviteter kommer det inte ske någon djupare redogörelse för detta. Vi nöjer oss 
med att konstatera att det externa ryktet har betydelse för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare och att på grund av den resursfattigdom som finns ger småföretag begränsningar i 
arbetet.  
 
Kommunikation 
Vår data har visat på att det som kommuniceras inom småföretagen till stor del utgörs av 
praktisk information kring företaget och de anställda. Den interna kommunikationen fokuserar 
således inte på att spegla arbetsgivarvarumärket. När respondenterna beskriver sin interna 
kommunikation beskrivs inte värderingar och företagets personlighet något nämnvärt i 
intervjuerna. Ett fåtal av respondenterna upplever uttryckligen en svårighet med 
kommunikationen. De andra intervjuade beskriver till stor del hur månadsmöten och veckomöten 
går till. En respondent delger om hur förra månaden har gått, vilka affärer som är på gång och 
liknande. Ett annat exempel på att det är mycket praktisk information som kommuniceras är när 
en av de intervjuade berättar om praktisk information om var cyklarna bör stå placerade. En 
respondent berättar till skillnad från de andra, om att när verkställande direktören har ordet så 
kopplar han det till styrelsen och arbetet med visionen. Vi ser alltså en ganska stor frånvaro av 
det Barrow och Mosley (2005) beskriver som den interna kommunikationen. Där all 
kommunikation som sker från arbetsgivarens sida ska spegla företagets mål och värderingar. 
Mycket av den kommunikation våra respondenter beskriver är av praktisk karaktär, för att 
informera arbetstagarna. Något som vi också fått ut av intervjuerna är att den övriga 
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kommunikationen i ett litet företag fungerar smidigt och direkt då företaget inte har så många 
anställda “Vi har inget intranät, vi är så få och sitter i samma lokal så det är bara att skrika” 
(Thomas). Om något skulle vara galet så skulle de anställda “hojta” till. Detta är den utmärkande 
bild av småföretag som vi skapat oss, om det är något som inte fungerar i företaget eller något 
som behöver diskuteras så är det bara att ta det direkt med de parter som är inblandade. Dock ser 
vi en tendens att de företag som har flera kontor på olika orter har svårigheter med 
kommunikationen vilket följande citat beskriver. “Ja det är ett litet dilemma att vi fysiskt är på 
olika ställen, så är det” (Peter). Samtidigt som mail och videokonferenser underlättar 
kommunikationen. Bilevičiūtė et al. (2015) redogör för att större företag har mer byråkratiska 
hinder. Detta anser vi inte finns i samma utsträckning i småföretag då organisationerna inte är 
uppbyggda byråkratiskt med långtgående processer och där kommunikationen sker i flera steg.  
 
Ledning och support 
Respondenterna beskriver på olika sätt att de som ledning egentligen har två olika 
arbetsuppgifter eller uppdrag. Det ena är att leda, kontrollera och styra företaget och den andra 
delen är att vara mer verksam och operativ i företaget. Till exempel så arbetar ledningen med 
olika saker, marknadsföring, kontakta kunder, ta hand om leveranser med mera. “Vi som också 
är ägare måste liksom bestämma oss för vilken hatt vi tar på oss [...] ägare eller arbetstagare” 
(Thomas). Barrow och Mosley (2005) beskriver att ledningen ska styra och engagera de 
anställda vilket vi också ser i våra intervjuer, ledarna sätter upp mål och ger de anställda support. 
Genom vår data ser vi att styrning och support inte är ledningens heltidsuppgifter, då de också är 
operativa i verksamheten. Detta ser vi som en självklarhet eftersom det inte krävs lika mycket 
ledning och support för 10-49 anställda som i ett större företag med fler anställda. 
 
Värderingar och socialt ansvar 
Alla respondenter säger uttalat att de strävar efter mångfald. Problemen som beskrivs är dock 
svårigheten att få tag i tillräckligt kompetent personal generellt. Det går inte att välja mellan 
personer av olika etnisk bakgrund eller kön. Ingen säger att mångfald är något negativt utan de 
lyfter snarare mångfalden som något positivt och spännande. Vi tror inte att småföretagen tänker 
mångfald som ett samhällsansvar som Barrow och Mosley beskriver det. Utan det är något som 
företagen strävar efter för att göra arbetsplatsen mer balanserad och en trevligare plats att vara 
på. “Mångfald, gärna det, men vi har inga sökanden” (Anders). “Rent generellt så tittar vi på 
Cv:t liksom vad personen kan i fråga, sen skiter vi i var den kommer ifrån” (Thomas). 
 
När det gäller hur företagen uppmuntrade de anställda till att hitta balans mellan arbete och fritid 
såg svaren väldigt olika ut. Omtanken som respondenterna ger de anställda ser vi som en 
värdering företagen har och ett socialt ansvar ledningen tar. Några av respondenterna sa att de 
anställda inte behövde vara på arbetsplatsen för att utföra arbetet och att det var eget ansvar. En 
av de intervjuade beskrev väldigt bra, han menade att i stora företag är det viktigt att ha 
stämpelklocka för att personalen inte arbetade för mycket, men i det lilla företaget hade de bra 
uppsikt över varandra och kunde därför ha flexibla arbetstider. Däremot var det några av 
respondenterna som tryckte på att de har uppsikt över att de anställda inte arbetar för mycket, 
genom att ha fasta kontorstider med stämpelklocka. En respondent skiljde sig dock från de andra 
och menade på att arbete är arbete och fritid är fritid och att det finns en tydlig gränsdragning 
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mellan dem. Arbetstagarna var tvungna att vara på arbetsplatsen mellan åtta och halv fem men 
det berodde på att deras kunder var på plats då. Några företag erbjöd en viss flexibilitet då de 
anställda skulle vara på arbetet mellan åtta till nio och sluta vid fem till sex beroende på när de 
började.  I stora drag kan vi säga att småföretagen vi intervjuade ville underlätta för en balans 
mellan arbete och fritid hos de anställda som Barrow och Mosley (2005) beskriver men att 
flexibiliteten är till stor del begränsad hos flera av företagen. 
 
Interna mätsystem 
De interna mätsystemen som Barrow och Mosley (2005) beskriver är att det är viktigt att mäta 
personalens prestationer för att sedan utvärdera och förbättra. Detta finns inte systematiskt hos 
alla företag. En av respondenterna beskrev att de har en systematisk rutin på företaget för 
mätningar, då de har en budget med förväntade mål och även en prognos. Det finns också ett mål 
utöver den förväntade budgeten och detta sker då varje månad för varje enskild individ. Han 
beskrev att företaget även hade uppföljning av mätningen. De företag som hade rörlig lön mätte 
hård fakta så som debiteringsgrad men det var oklart om detta sedan utvärderades för att sedan 
förbättras. Bara ett företag hade mjukare mätningar så som medarbetarundersökningar, ett annat 
företag var också på väg att föra in det. I ett av företagen fanns det också kundnöjdhetsenkäter 
där ledningen fick se hur kunden utvärderade arbetstagaren. En respondent beskrev också att 
“Man ser rätt väl vad det är som fungerar eller inte fungerar, det är så pass högt i tak” (Mats). 
Detta kan förstås genom att det inte är lika viktigt i ett litet företag då allt är mer överskådligt och 
interna mätsystem behövs inte på samma sätt i ett litet företag. 
 
Rekrytering och introduktion 
Alla respondenter återger att företagen någon gång har använt sig av utomstående hjälpmedel för 
att genomföra en rekrytering, antingen genom att anlita ett rekryteringsbolag eller genom att 
lägga ut tjänster på någon hemsida. Eftersom vi inte vet exakt hur rekryteringen har gått till med 
att skapa en koppling mellan den anställde och företaget som Barrow och Mosley (2005) 
beskriver kan vi inte uttala oss om det. Att företagen någon gång har använt sig av utomstående 
hjälpmedel anser vi visar på att småföretag har svårt att rekrytera då det inte räcker med de 
spontanansökningar som kommer in. Vi har fått en uppfattning av respondenterna att alla företag 
utom ett har svårigheter att rekrytera rätt personal vilket vi även beskriver i inledningen under 
rubriken bakgrunden (se sida 2). Några respondenter säger uttalat att det är viktigt att 
personkemin stämmer överens med företagets värderingar och kultur. Detta kan vi styrka 
med Kaufmann och Kaufmann (2010) teori om att i mindre företag har varje medarbetare en stor 
betydelse för den totala prestationen. Därför måste de anställda matcha företagen med sina 
attityder och sina värderingar för att passa in på företaget.  
 
Introduktionen är som Barrow och Mosley (2005) menar ett tillfälle att förmedla värderingar 
som organisationen har och vad som förväntas av den anställde. Det ser lite olika ut på företagen, 
en del företag har en process och rutiner medan andra gör praktiska saker men saknar tydliga 
steg. Två respondenter nämnde att de passar på att förmedla organisationens visioner och vilka 
företaget är i samband med introduktionen. De flesta företag hade någon form av mentor eller 
försökte på något annat sätt få den anställde till att känna sig delaktig i arbetsgruppen, detta kan 
vi se som ett sätt att förmedla vilka värderingar organisationen har. Ingen respondent uttalade sig 
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om att den anställde blev informerad om vad som förväntades av hen. Ett fokus på det praktiska 
som arbetsplatser, rutiner, presentation av produkten och gå igenom intranätet verkar som ett 
fokus för de intervjuade. Flera av de intervjuade säger att introduktionen kan göras på ett mycket 
bättre sätt. En respondent beskriver noga att arbetstagaren får börja arbeta i olika grupper inom 
företaget för att lära känna alla medarbetare och företaget. Arbetstagaren får också vara på olika 
“avdelningar” så som att sitta med ekonomin en dag och andra administrativa uppgifter som 
egentligen inte är arbetstagarens primära arbetsuppgifter. Detta anser vi är möjligt i ett litet 
företag för att få se helheten och växa in i det lilla företaget. Men vi anser att detta inte är 
genomförbart i ett större företag då den anställde inte kan arbeta med lite av varje.  
 
Utveckling och karriär 
Alla respondenter beskriver att de har utvecklingssamtal med sina anställda. Det som har varit 
gemensamt för alla företag är att de har en slags mall där de tillsammans med den anställde går 
igenom frågor så som starka sidor, förbättringsområden, utvecklingsplan och vad som ska nås 
under kommande år. På så sätt tycker vi att de uppfyller det som Barrow och Mosley (2005) 
beskriver i sina medarbetarsamtal där ledningen ska förmedla vad som förväntas av den anställde 
och att den anställde blir bedömd. Ingen av respondenterna nämnde något om att de passade på 
att reflektera över företagets värderingar i det dagliga arbetet som Barrow och Mosley (2005) såg 
som en viktig del i samtalet med den anställde. 
 
Vad som har varit gemensamt för småföretagen när det gäller lärande och utveckling är att 
utveckling sker genom det egna arbetet hos den enskilda arbetstagaren. Respondenterna säger att 
företagen kan underlätta till viss del och kanske föreslå vissa kurser. Men företagen står inte för 
något regelbundet program. Ledningen uppmuntrar till utveckling, men det är den anställde som 
själv måste ta tag i det. Barrow och Mosley (2005) säger att det är viktigt att företaget erbjuder 
den anställde möjligheter att utvecklas. Utifrån våra respondenter har företagen i den mån det är 
möjligt erbjudit kurser och olika konferenser. Marilyn et al. (1999) hävdar att småföretag har 
lägre nivåer av utbildning än vad större företag har. Detta kan vi inte jämföra då vi inte har 
intervjuat något större företag men vi kan anta att större företag har mer resurser att lägga på 
utbildning och lärande inom organisationen. 
 
Utvecklingsvärde är något som Berthorn et al. (2005) beskriver som en av de fem faktorer som 
kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Inom utvecklingsvärdet beskriver han karriär som en 
viktig del. Detta är något som vi har sett som en begränsning i dem småföretag som våra 
respondenter representerar. Eftersom företagen som vår studie baseras på har få anställda så 
finns det heller inte så många positioner för de anställda att erbjudas. Småföretagen har väldigt 
platta organisationer och därför blir möjligheten att klättra i positioner begränsad. “Som sagt vi 
är ett ganska litet företag och har en platt organisation, så det finns inte så mycket 
mellanchefsnivåer och att ha som karriärmål för själva rollen finns inte” (Anders). Marilyn et 
al. (1999) beskriver att småföretag kan erbjuda karriärmöjligheter i form av intern befordran. 
Detta kunde vi se genom att många av respondenterna beskrev att de anställda kunde byta 
arbetsuppgifter inom företagen, men att det återigen inte fanns någon karriär där arbetstagarna 
kunde klättra i positioner.  
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Ersättning, erkännande och motivation  
Alla respondenter har pratat om lön som ersättning för det arbete som den anställda utför. 
Samtidigt har de beskrivit att lönen är ett sätt att skapa erkännande och motivation för 
arbetstagaren i arbetet. Barrow och Mosley (2005) beskriver lönen som ett sätt att skapa drivkraft 
hos de anställda men pratar också om att en stor motivation är att den anställde ska känna sig 
behövd. Detta beskriver även alla respondenter när vi frågar efter erkännande och motivation. 
Det är viktigt att den anställde får feedback och återkoppling menar många av de tillfrågade. En 
teamanda beskrivs där de anställda och ledningen uppskattar varandra för det de kan och gör. 
“En klapp på axeln  [...] sen så försöker vi ha en sådan öppen atmosfär att man ska kunna 
liksom ge varandra berömmande ord och så” (Thomas). “Jag försöker vara med i matchen där 
och signalera ut på kontoret när vi har fått beröm från kunder” (Anders).  
 
En beskriver att erkännande och motivation är en del av organisationskulturen, att de på företaget 
försöker ha kul tillsammans med bland annat resor och olika tävlingar. Han beskriver också 
kollegornas relation till varandra som väldigt familjär då många av de anställda umgås på 
fritiden. Det finns en starkare kontakt mellan de anställda i ett litet företag än ett stort företag 
beskriver även Kaufmann och Kaufmann (2010). Alla respondenter berättar att de upplever 
stämningen mellan kollegorna som bra. Många använder ordet hjälpsamma när de beskriver 
kollegornas relationer. En respondent beskriver det väldigt ingående att arbetet de gör, görs 
tillsammans som ett gäng. Han menar att det skapar en drivkraft, styrka och engagemang hos de 
anställda. En av de intervjuade beskriver motivationen inför produkten som de anställda arbetar 
med. Han beskriver att produkten blir något som de anställda tar hand om där han jämför det 
med ett barn som växer upp. Det som han beskriver är familjära känslor vilket vi anser är 
utmärkande för det lilla företaget.  
 
När storleken på företaget ökar krävs fler rutiner och regler menar Kaufmann och Kaufmann 
(2010). Detta är något som skildras i vår data då de företag som har 38 och 35 anställda hade 
flest regler att rätta sig efter. Det vill säga de två största småföretagen i vår undersökning, där 
anger respondenterna att företagen har massa regler att följa. De andra intervjuade som 
representerar småföretagen med färre anställda säger att det inte finns så många regler och att det 
är sunt förnuft som gäller. En respondent säger att den enda regeln som finns är att göra det som 
anses bäst för företaget, han säger också att regler bara behöver upprättas om det finns något 
problem. Slutsatsen vi kan dra från teorin och våra intervjuer är att rutiner och regler inte behövs 
i samma utsträckning som i ett större företag och det är först när problem uppstår inom företaget 
som det behöver utformas regler.   
 
Arbetsmiljö 
Det var relativt stor skillnad på arbetsmiljön på de olika arbetsplatserna. En del respondenter 
beskrev att de hade kontor i ett centralt läge, medan andra låg beläget en bit utanför centrum. Det 
förekom även olika miljöer bland kontoren, en del var organiserade som kontorslandskap och 
andra hade enskilda kontor för de anställda eller teamen. Några av företagen beskrev att det hade 
det ganska trångbott. Vi anser att standarden på arbetsmiljön är svårt att avgöra för oss då vi 
hade behövt gå in på vad en bra arbetsmiljö är och det är en definitionsfråga. Vi nöjer oss med 
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att konstatera att arbetsmiljön är viktig för att attrahera och framförallt behålla anställda vilket 
Barrow och Mosley (2005) beskriver.   
 
Anställningstrygghet 
Samtliga tillfrågade understryker att anställningstryggheten är bra på arbetsplatserna. Det som är 
värt att poängtera är att alla respondenter har antytt att det är marknaden som styr om 
anställningstryggheten är god eller inte. Om företaget går bra så är anställningstryggheten bra. 
En respondent beskriver det väldigt ingående då han jämför småföretag med större företag. Han 
menar att fallhöjden för ett litet företag inte är så lång då de är ganska sårbara genom att det inte 
finns lika mycket pengar undansparade från tidigare år. Han menar att i ett större företag så finns 
det en längre fallhöjd då de tjänar mer pengar och har kunnat spara undan mer från tidigare år. 
Detta kan vi jämföra med det Bilevičiūtė et al. (2015) som redogör för att förändringar påverkar 
småföretag i större utsträckning. 

4.5 Arbetet utifrån employer branding-strategin 
I följande stycke intresserar vi oss specifikt för hur småföretagen arbetar för att nå ut till och 
attrahera rätt målgrupp. Hur mycket respondenterna känner till om employer branding som 
begrepp varierar väldigt hos varje enskild individ och även hur de definierar det utifrån deras 
egen förförståelse. En respondent pratade om employer branding som en process vilket gjorde att 
han närmade sig de befintliga definitionerna kring begreppet som har presenterats i vårt 
teoretiska ramverk. 
 

För mig handlar det om att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att skapa 
förutsättningarna att hitta de bästa medarbetarna. Det är den korta och enkla 
förklaringen. Sen är det så mångfasetterat vad man sen gör inom just employer 
branding för det enskilda varumärket. (Thomas) 
 

Resterande respondenter var mer inne på employer branding som varumärke och inte som en 
process eller strategi för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Följande citat illustrerar detta ”Jag 
vet egentligen inte, det handlar om hur man uppfattas som arbetsgivare mot framförallt personal 
[...] vi är för små för att använda oss av de där teknikerna” (Mats). Inget av småföretagen som 
studien baseras på arbetar aktivt med eller har en uttalad employer branding-strategi. Dels 
eftersom respondenterna delger att de är för små för att överhuvudtaget arbeta med en uttalad 
process, och för att de inte är särskilt bekanta med begreppet. Däremot har vi identifierat att 
företagen har en del av bitarna utifrån employer branding-strategin, även om de inte arbetar 
uttalat med detta.  
 
Vem småföretagen vill kommunicera med 
Respondenterna anger att de har en tydlig bild i företagen om vilken målgrupp som man vill 
attrahera att söka arbete hos sig. Vi har kunnat urskilja ett mönster som visar på att man gärna 
vill attrahera ny-examinerade till företagen, då det finns en tanke om att växa underifrån och 
sedan få stöttning från mer erfarna medarbetare. En respondent delger att de i framgent vill 
attrahera unga, men som har ett par års arbetslivserfarenhet av relevant arbetsplats. Däremot 
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kommer målgruppen troligtvis att ändras i ett längre perspektiv. En tillfrågad berättar att kvinnor 
var företagets primära målgrupp som de ville attrahera till företaget då de är en väldigt homogen 
arbetsgrupp bestående av män. 
 
Hur småföretagen vill kommunicera 
Sedan gäller det att kommunicera med sin målgrupp genom att välja kommunikationskanal 
utifrån den målgrupp som företaget vill attrahera enligt Dyhre och Parment (2009). Vi urskiljer i 
några av intervjuerna med respondenterna att företag försöker välja kommunikationskanaler 
utifrån sin målgrupp. Precis som Dyhre och Parment (2009) beskriver så använder olika 
målgrupper olika informationskällor. Samtidigt finns det företag i vår studie som kommunicerar 
för lite eller inte alls med den målgrupp som de vill eller behöver attrahera att söka arbete hos 
sig. Följande citat får illustrera hur ett företag kommunicerar med utifrån felaktig 
kommunikationskanal för sin målgrupp. ”Vi är hyfsat aktiva på Linked in, men tror inte att vår 
målgrupp använder det primärt som social plattform men för oss är den bra” (Thomas). 
Respondenten som berättar att de vill attrahera kvinnor att söka jobb till företaget säger även att 
de inte arbetade på något speciellt sätt för att nå målgruppen. Däremot hade de ett arbete för att 
attrahera studenter från universiteten. Det kommunikationskanalerna som företagen använder är 
sociala medier och ibland handlar det även om att fysiskt synliggöra sig och kommunicera med 
målgruppen.   
 

Lite via reklam sedan är vi med och gästföreläser. [...] Dels är det genom att vi 
försöker vara fysiskt på universiteten i de studentföreningar som finns eller som i 
[stad] där det faktiskt finns ett nätverk. (Peter) 

 
Vad småföretagen vill kommunicera 
Företagets utarbetade medarbetarlöfte är sedan det som företaget kommunicerar till sin 
målgrupp. Medarbetarlöftet är den enhetliga bilden av hur medarbetarna ser på själva företaget, 
hur företaget vill uppfattas som arbetsgivare och hur de verkligen uppfattas av omvärlden enligt 
Dyhre och Parment (2009). Företagens bild om hur de vill bli uppfattade som arbetsgivare skiljer 
mellan respondenterna.  En tillfrågad menar att det finns en tydlig bild hos företaget hur de vill 
bli uppfattade som arbetsgivare. Företaget genomförde även undersökningar på omvärldens och 
medarbetarnas bild av företaget innan de kommunicerar ett medarbetarlöfte. Det företag som 
kommunicerar med sin målgrupp försöker förmedla vad företaget arbetar med och hur de är som 
arbetsgivare.  De försöker lyfta fram de saker som är specifika och som eventuellt skiljer dem 
från mängden arbetsgivare. De lyfter fram att de är ett speciallistbolag och de förmåner som är 
kopplade till anställningen. De resterande av de intervjuade sa att de inte hade en uttalad bild om 
hur de ville framstå som arbetsgivare. En respondent beskriver det som att de inte har en tydlig 
bild, men en vag bild över hur de vill bli uppfattade. Eftersom de flesta respondenterna beskriver 
att de saknar eller endast har en vag bild över hur de vill bli uppfattade, så vet företagen helt 
enkelt inte vad exakt det är de vill kommunicera med sin målgrupp. Vi konstaterar att eftersom 
företagen inte vet hur de vill uppfattas som arbetsgivare fallerar kommunikationen utifrån 
medarbetarlöftet. Har inte ledningen en tydlig bild över hur de vill bli uppfattade så kommer den 
inte sammanfalla med medarbetarnas syn och omvärldens syn på företaget som blir det som 
kommuniceras ut. Således sker inte kommunikationen utifrån medarbetarlöftet.  
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Vi kunde inte undersöka medarbetarnas och omvärldens syn på sin arbetsplats genom valet av 
respondenter eftersom perspektivet blev utifrån ett ledningsperspektiv. Däremot kunde vi frågat 
om företagen gjorde några undersökningar/mätningar på omvärldens attityder och medarbetarnas 
trivsel knutet till ett visst företag. Genom att ställa frågorna på detta sätt hade vi fått reda på om 
företagen hade arbetat med steg ett och två i employer branding-strategin. I denna studie skulle 
det inte blivit någon skillnad för resultatet om vi hade ställt frågorna eftersom de inte har en 
tydlig bild över hur de vill bli uppfattade som arbetsgivare.  

                                       
Figur 4. Vår omarbetade version av förhållandet mellan identitet, profil och image utifrån Dyhre och 
Parment (2009:70). Bilden ska illustrera att det inte bildas något medarbetarlöfte eftersom profilen saknas 
eller är vag.   
 
De företag som inte har en tydlig bild över hur de vill bli uppfattade som arbetsgivare utifrån 
medarbetarlöftet kommunicerar ändå ut något till sin målgrupp. Ett annat företag lyfter fram att 
bolaget är ett produktbolag som gör egna produkter och att de inte ägnar sig åt 
konsultverksamhet. Ytterligare ett företag försöker förmedla till sin målgrupp vad det är 
företaget faktiskt levererar och vad de arbetar med för att på så sätt attrahera personal. Däremot 
tenderar de allra flesta företagen att kommunicera ledningens bild av företaget som arbetsplats. 
Ett företag gör mätningar hos personalen och omvärlden för att se om den överensstämmer med 
ledningens bild, för att kommunicera en enhetlig bild av företaget till målgruppen. Vår data visar 
att inget av företagen som kommunicerar med sin målgrupp sätter upp mätbara mål för att se vad 
företaget lyckas åstadkomma med sin kommunikation.  Företagen har varken lagt ner så mycket 
arbete eller tid på att arbeta med employer branding.  
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5. Sammanfattande diskussion  

I vår sammanfattande diskussion belyser vi de slutsatser vi har kommit fram till i 
undersökningen. Vi kommer även att redogöra för hur vi har uppfyllt vårt syfte med 
undersökningen genom att besvara de frågeställningar vi beskrev inledningsvis i uppsatsen. 
Därefter lyfter vi en diskussion om vilka styrkor och svagheter vår uppsats har. Slutligen ger vi 
förslag för vidare forskning på området.  

5.1 Slutsatser 

Utifrån svaren våra respondenter har gett oss har vi kommit fram till att alla tillfrågade anser att 
det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Respondenterna menar att en svårighet att hitta 
rätt kompetens finns och att genom att vara en mer attraktiv arbetsgivare skulle underlätta 
rekryteringen. Många respondenter berör också ett framtidsperspektiv då de flesta skulle vilja 
expandera och på så sätt blir kampen och konkurrensen om att hitta rätt kompetens mer påtaglig. 
Kommande generationer ställer andra krav på arbetsgivare, därför kommer betydelsen av att vara 
en attraktiv arbetsgivare antas komma att öka.  

5.1.1 Hur arbetar småföretag för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare? 
	  
De slutsatser som vi kommer fram till i studien är att småföretag inte arbetar aktivt med att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare. Det ligger helt enkelt ingen medveten reflektion om att det kan leda 
till att bli en mer attraktiv arbetsgivare i många av de dagliga handlingar ledningen gör för de 
anställda. De arbetar med många av de faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv, men att detta 
är något som enbart sker i det vardagliga arbetet. Med vardagliga arbetet menar vi att det är 
något som sker för att arbetstagarna ska ha det bra på sin arbetsplats och inte i syfte för att bli en 
attraktiv arbetsgivare. Till exempel att arbetsmiljön ska vara god är inte något respondenterna 
har medvetet tänkt på för att vara en attraktiv arbetsgivare utan mer för att arbetstagarna ska ha 
det bra. De dimensioner som småföretagen arbetar med gör de i en mindre utsträckning än de 
företag som arbetar aktivt med att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ser två olika anledningar till 
varför dimensionerna inte arbetas aktivt med. Den första anledningen är att småföretagen inte 
behöver göra det i så stora skalor eller samma utsträckning. Den andra anledningen är att det inte 
är fysiskt möjligt då småföretag påverkas av resursfattigdom. Skälen till att det inte behövs göras 
i samma skalor i ett mindre företag kan till exempel vara att ledningens heltidsuppgifter inte 
behöver vara att leda de anställda. Samma sak gäller att mäta de anställdas prestationer. Det 
behöver inte göras i samma utsträckning då ledningen i ett litet företag märker omedelbart om 
något inte fungerar. Varför de till exempel inte arbetar med att kommunicera ut företagets 
värderingar är för att det inte krävs någon ledare för att förmedla värderingar, då varje person i 
ett litet företag är en nyckelperson och att de anställda på så sätt är medvetna om vad företaget 
står för. Vi menar också att genom att det lilla företaget är litet så behöver inte företagets 
värderingar förmedlas i lika stor utsträckning som i ett stort företag. Då personalen i ett litet 
företag har lättare att få en övergripande bild av de lilla företaget.  
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Det som inte går att uppnå i de småföretag som studien baseras på är till stor del 
karriärmöjligheter, småföretagen har en platt organisation med få nivåer att göra karriär på. 
Sedan finns det också dimensioner som påverkas mer av resursfattigdomen vilket kan vara att 
småföretagen inte har råd att vidareutbilda de anställda i samma utsträckning som i ett större 
företag. Lika så kan inte småföretagen erbjuda de anställda topp-löner. Småföretagen har även 
många fördelar om hur de arbetar omedvetet med att bli attraktiva arbetsgivare som kommer 
med storleken på företaget. Detta är något vi tycker att de ska tänka på att kommunicera ut till de 
potentiella medarbetare och den målgrupp de vill nå ut till. Genom att småföretag är mindre blir 
det självklart att klimatet i företaget blir mer personligt och familjärt. En stark sammanhållning 
mellan de anställda är något som lyfts fram. En frånvaro av mycket regler och styrning finns då 
det inte behövs för att visa vägen, allt är mer självklart och lättöverskådligt i ett litet företag. 
Eftersom de inte är lika många anställda i ett litet företag blir det mer variation i arbetsuppgifter 
och det dagliga arbetet blir mer självständigt.  

5.1.2 Hur kan småföretags arbete för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare ses utifrån 
employer branding-strategin? 
 
De slutsatser som vi drar med utgångspunkt i employer branding-strategin ses utifrån 
småföretags arbete med att bli attraktiva arbetsgivare är att de inte arbetar strategiskt med detta. 
Hur mycket respondenterna känner till om employer branding som begrepp varierar väldigt hos 
varje enskild individ vilket blir en begränsning när företagen ska arbeta med det. Det finns en 
tydlig bild hos företagen över vilken målgrupp som de vill attrahera till företagen. Företagen 
försöker att anpassa val av kommunikationskanaler efter den målgrupp som de vill attrahera till 
företaget. Småföretagen i studien saknar vad de kommunicerar ut till omvärlden utifrån employer 
branding-strategin. Eftersom de inte har en uttalad bild om hur de vill framstå eller uppfattas som 
arbetsgivare fallerar kommunikationen utifrån medarbetarlöftet. Har inte ledningen en tydlig bild 
över hur de vill bli uppfattade så kommer den inte sammanfalla med medarbetarnas syn och 
omvärldens syn på företaget som blir det som kommuniceras ut. Således sker inte 
kommunikationen utifrån medarbetarlöftet. Slutsatsen blir att det ändå sker någon 
kommunikation till omvärlden men inte utifrån medarbetarlöftet. Företagen försöker 
kommunicera ledningens bild av företaget som arbetsplats. Inget av företagen mäter vad de 
lyckas åstadkomma med sin kommunikation genom mätningar.  Vi kan därför konstatera att 
småföretagen varken lägger ner så mycket arbete eller tid på att arbeta med employer branding. 
Företagen försöker kommunicera med sin målgrupp efter bästa förmåga men de saknar en 
strategisk tanke bakom arbetet.  

5.2 Diskussion 

5.2.1 Avslutande reflektion 
 
Vi är medvetna om att vår studie kan ha framkallat en negativ bild av småföretag som 
arbetsgivare. Därför vi vill i uppsatsens avslutande diskussion lyfta att människor attraheras av 
olika företag och egenskaper. Detta är något småföretagen måste ta i anspråk och vända till sin 
fördel. Anseel et al. (2007) menar att människor attraheras av olika organisationer utifrån de drag 
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som de kan identifiera sig med. Därför attraheras inte alla människor till en och samma 
organisation. Vi menar att även fast småföretag inte är “experter” på alla delar som en attraktiv 
arbetsgivare kan erbjuda så finns det anställda som identifierar sig med det lilla företaget. Det 
handlar om att småföretagen ska visa upp det som är attraktivt i det lilla företaget och vad det 
företaget står för. Till exempel en variation i arbetsuppgifter för de anställda eller ett personligare 
klimat där relationerna är mer familjära. De personer som lockas av detta kommer också trivas 
på arbetsplatsen. Detta är sådana potentiella medarbetare småföretagen ska leta efter när de 
rekryterar. Därför är det viktigt att rekryteringen och introduktionen sker noggrant för att hitta 
nyckelpersoner vars värderingar och syn på kulturen överstämmer med företagets. Nöjda 
anställda ger potentiella medarbetare en bra bild av företaget. Småföretag ska inte söka de 
personer som är ute efter karriär, hög lön och ett stort utbud av vidareutbildningar om detta inte 
kan erbjudas. Vi menar att en medvetenhet kring hur företag kan arbeta för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare skulle vara till fördel för småföretag. Vad det gäller hur småföretag ska 
arbeta utifrån employer branding-strategin så är en bättre kommunikation med sin målgrupp 
önskvärt. Kommunikationen måste ske på ett sådant sätt där de vet vad företaget ska förmedla.  

5.2.2 Styrkor och svagheter 
 
En svaghet med vår uppsats är att vi har undersökt många delar i employer branding och med 
detta har vi inte kunnat få en tydlig avgränsning och ett djup i undersökningen utan vi har 
mestadels skrapat på ytan. Detta kan vi också vända till en styrka då vi har fått en bredd på 
undersökningen i och med att vi har belyst många dimensioner. En styrka i uppsatsen som vi är 
stolta över är att ha belyst employer branding och attraktiva arbetsgivare i relation till 
småföretag. Detta anser vi är kreativt och nyskapande.  

5.2.3 Metoddiskussion 
 
Som vi beskrev i metoden (3.4) valde vi att skicka ut intervjufrågorna på förhand för att minska 
maktasymmetrin hos våra respondenter. På så sätt skapade vi en trygghet då respondenterna 
visste vilka frågor som skulle ställas under intervjun. Vi beskrev att det var frivilligt att läsa 
igenom intervjufrågorna då vi inte ville sätta någon press eller förpliktelser hos respondenterna. 
Innan intervjuerna tänkte vi att detta kanske skulle komma att påverka resultatet. Att de 
respondenter som läste intervjufrågorna kunde förbereda sina svar och bygga på sin förförståelse 
och att de som inte läste igenom frågorna kom mer oförberedda. Innan intervjuerna påbörjades 
frågade vi respondenterna om de hade läst igenom frågorna. Det var två respondenter av sex som 
inte hade läst igenom intervjufrågorna på förhand. Vi anser inte att detta har påverkat svaren 
respondenterna har gett oss då vi inte kan urskilja någon skillnad i svaren beroende på 
intervjuguiden var genomläst eller inte. Den enda skillnaden vi har kunnat urskilja är att 
respondenter som inte hade läst intervjuguiden på förhand tog sig längre tid att besvara frågorna, 
eftersom de inte hunnit reflektera över frågorna innan. Vi beskrev även i metoden (3.3) att under 
intervjun utgick vi ifrån ordningen på frågorna i vår intervjuguide. Däremot ändrades ordningen 
på frågorna utifrån vad som bäst lämpade sig för respondenten under varje intervju. Vi ställde 
även följdfrågor vid behov för att få ytterligare förtydligande. Vi anser nu i efterhand att 
ordningen på frågorna inte spelat någon betydande roll för vårt resultat. Vi menar att våra frågor 
inte har så stor påverkan på varandra då vi mestadels frågade om skilda saker, till exempel ena 
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frågan om introduktion för att sedan fråga om mångfald.  Alla frågor i intervjuguiden ställdes 
även om respondenten gled in och berörde frågorna tidigare i intervjun. Detta för att inte avbryta 
respondenten och få utförliga svar på alla frågor. Följdfrågorna använde vi för att få 
respondenterna att förklara sig mer då vi tyckte att de kom in på intressanta utsagor som vi ville 
veta mer om. Detta anser vi inte ha någon betydelse för vårt resultat då vi var ute efter hur 
respondenterna beskrev sitt arbete och genom att vi ber de utveckla svaren eller förtydliga kunde 
vi få mer information.  

5.2.4 Vidare forskning 
 
Eftersom vi har belyst så många delar inom employer branding i relation till småföretag så är 
vårt förslag för vidare forskning att avgränsa sig och välja ut några faktorer eller dimensioner. En 
intressant studie hade varit en komparativ undersökning mellan små och stora företag i deras 
arbete med employer branding.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Mail till företag 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Karlstads Universitet som läser Personal och Arbetsliv. Vi är inne på den 
sista terminen och skriver nu vårt examensarbete. Problematiken vi belyser är att småföretag har 
svårt och får ofta lägga ner mycket tid på att hitta rätt personal. Syftet med vårt examensarbete är 
att undersöka hur småföretag arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi undrar om vi kan få 
möjligheten att intervjua en person i en ledande position på ert företag för att få material till vårt 
arbete. Intervjun beräknas ta ca: 30-45 min. Våra frågor kommer röra arbetsmiljö, ledarskap, 
utveckling med mera.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivillig och ni kan när som helst avbryta medverkan.  
Inga uppgifter om personer eller känslig information om företaget kommer att delas med andra. 
En sammanfattning av vad som sägs under intervjun kommer att vävas ihop med andra 
småföretags bild av hur de arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare. Insamlade uppgifter 
kommer bara användas i forskningsändamål och aldrig till icke- vetenskapliga syften. Om ni 
väjler att medverka ser vi gärna att intervjupersonen väljer en tid som passar då vi är flexibla. Vi 
har ett mål att intervjuerna ska vara genomförda under vecka 15.  
Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss via mail eller telefon.  
 
Josefine Neurath XXXX-XX XX XX 
Amanda Hansson XXXX-XX XX XX 
 
	    



	  

Bilaga 2. Intervjuguide 	  
 
Inledande frågor 

1.  Berätta lite om företaget. 
2.  Vad har du för arbetsuppgifter? 
 

Attraktiva arbetsgivare 
3.  Kan du beskriva vad en attraktiv arbetsgivare är för dig? 
4.  Hur arbetar företaget för att vara en attraktiv arbetsgivare? 
5.  Är det viktigt för er att anses som en attraktiv arbetsgivare? 

Varför?                                              
6.  Hur ser rekryteringsprocessen ut på företaget? 
7.  Hur blir den nyanställde introducerad till företaget? 
8.  Strävar företaget efter mångfald? 
9.  Beskriv balansen mellan arbete och fritid på denna arbetsplats. 
10.   Hur går ett utvecklingssamtal till? 
11.   Hur utvecklas de anställda inom företaget? 
12.   Finns det någon möjlighet till karriär? befordran? 
13.   Hur får den anställde erkännande för det arbete som hen utför? 
14.   Hur motiveras den anställde på arbetsplatsen? 
15.   Sker det några undersökningar/mätningar utifrån den anställdes prestationer? 
16.   Kan den anställde uttrycka sin kreativitet? 
17.   Hur skulle du beskriva anställningstryggheten på företaget? 
18.   Har den anställde mycket ansvar (egenkontroll)? 
19.   Hur beskriver du arbetsmiljön på företaget? 
20.   Hur upplever du stämningen mellan kollegorna? 
21.   Vad är ledningens arbetsuppgifter? 
22.   Hur får den anställde stöd från ledningen? 
23.   Hur funderar kommunikationen inom företaget? 
24.   Vilka regler finns det på arbetsplatsen? 
 

Employer branding 
25.   Vad innebär employer branding för dig? 
26.   Arbetar ni med employer branding? 
27.   Har ni någon konkret employer branding-strategi inom företaget? 
28.   Om ja: beskriv den. Om nej: har ni bitar? Varför har ni inte detta? 
29.   Vilken målgrupp vill ni attrahera till att söka arbeten hos er? 
30.   Hur attraktiva är ni som arbetsgivare för er målgrupp (potentiella medarbetare)? 
31.   Hur kommunicerar ni med den målgrupp som vi vill attrahera? 
32.   Vad försöker ni kommunicera och förmedla till er målgrupp? 
33.   Har ni några tydliga och mätbara mål för att se vad ni lyckas åstadkomma? 
 

Identitet profil image 
34.   Har ni en tydlig bild över hur ni vill bli uppfattade som arbetsgivare? 
35.   Hur tror ni att de anställda uppfattar er som arbetsgivare? 
36.   Har ni ett starkt externt rykte för er produkt eller tjänst?   
37.   Hur tror ni att arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare kommer se ut hos er i 

framtiden? 
 
Avslut 
Utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll. 


