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Sammanfattning 

Ett företags mest värdefulla resurs är dess personal. På senare tid har många moderna 

företag börjat arbeta på ett mer medvetet sätt för att motivera personalen och det finns 

ett flertal teorier som beskriver vad som bidrar till en individs motivation. Employer 

branding har blivit ett allt vanligare begrepp som syftar till att strategiskt arbeta för att 

attrahera och behålla en motiverad personal. Teori och tidigare forskning har påvisat hur 

individen behöver mer än lönen för att känna arbetsmotivation (Dyhre, 2012; Herzberg, 

1966; Pink, 2010; Vroom, 1964). Herzberg (1966) menar att hygienfaktorer, såsom lön, 

arbetsmiljö och förmåner, utgör grunden till arbetsmotivation medan de inte förmår höja 

motivationen såsom motivationsfaktorer gör, exempelvis personlig utveckling och 

engagerande arbetsuppgifter. Exempelvis har tidigare forskning från 1960-talet påvisat 

att en individ motiveras av fem olika faktorer i arbetet samtidigt som individer är olika 

och motiveras olika mycket av de olika faktorerna (Vroom, 1964). I likhet med detta 

visar tidigare forskning att olika generationer motiveras av olika faktorer (Jorgensen, 

2003). Vidare visar tidigare forskning hur företag ska arbeta med employer branding för 

att skapa ett starkt varumärke som ett verktyg för att attrahera samt behålla sin anställda 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

 Syftet med studien är att undersöka hur Spotify använder sig av employer 

branding och hur det bidrar till de anställdas motivation. Studien är utförd genom en 

kvalitativ ansats med sex djupintervjuer med personal från en av avdelningarna på 

företaget. Resultatet visar i linje med teori och tidigare forskning, för det första att 

medarbetarna på avdelningen blir motiverade av ett arbete som bidrar till deras 

personliga utveckling samt en god social stämning. För det andra visar studien att 

Spotify's employer branding-arbete leder till en motiverad personal. Dock är studiens 

omfång begränsat utifrån sitt fokus på en liten del av företaget. Likväl ger studien, trots 

sitt begränsade urval en värdefull inblick i employer branding-arbetet i den svenska 

divisionen av Spotify. Studien påvisar också hur framtida forskning med fördel, utifrån 

ett större urval med ambitioner om ett mer globalt representativt urval, skulle kunna ge 

en mer nyanserad bild av hur employer branding-arbetet ser ut finner vi det intressant att 

studera hur ett starkt varumärke hänger ihop med- och kan bidra till ett framgångsrikt 

employer branding-arbete. 

 



Nyckelord 

HR, arbetsmotivation, employer branding, attrahera, kultur och företagets värderingar 



 

  

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................... 4 

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

Syfte och frågeställning .......................................................................... 2 

Frågeställning ......................................................................................... 2 

Disposition .............................................................................................. 2 

Teori ........................................................................................ 3 

Tidigare Forskning ..................................................................... 6 

Metod och data ......................................................................... 10 

Urval ..................................................................................................... 10 

Tillvägagångssätt och etiska överväganden .......................................... 12 

Analytisk metod .................................................................................... 12 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................... 13 

Resultat och analys ................................................................... 15 

Employer branding ................................................................................ 15 

Motivation .......................................................................................... 15 

Företagskultur och företagets värderingar ........................................ 18 

Attrahera ........................................................................................... 20 

Diskussion ............................................................................... 23 

Slutlig diskussion .................................................................................. 25 

Framtida forskning ................................................................................ 25 

Referenser ............................................................................... 26 

Litteratur ............................................................................................... 26 

Artiklar .................................................................................................. 26 

Rapporter .............................................................................................. 27 



 

  

Elektroniska källor ................................................................................ 27 

Bilaga 1 ................................................................................................. 28 

Bilaga 2 ................................................................................................. 29 

Bilaga 3 ................................................................................................. 30 



 

 1 

Inledning 

Ett modernt sätt att arbeta för att attrahera och behålla en motiverad personal är att arbeta med 

employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding är ett begrepp som 

kommit att bli allt större och som många företag idag satsar på att utveckla exempelvis IKEA, 

SEB och 3. Begreppet employer branding som används idag fick ett starkt fäste för cirka tio år 

sedan (Dyhre, 2012; Kalinowski, 2011). För att kunna driva ett framgångsrikt företag krävs 

det att personalen är motiverad då personalen är företagets värdefullaste tillgång. Enligt 

tidigare forskning är employer branding ett sätt att bygga upp ett starkt varumärke för 

företaget och därigenom kunna attrahera potentiell arbetskraft samt behålla befintlig personal, 

liksom stärka och underhålla arbetsmotivationen. Employer branding syftar också till att göra 

det lättare att rekrytera personal med höga kvalifikationer samtidigt som det hjälper företag att 

konkurrera om den bästa arbetskraften (Barrow & Mosley, 2005; Sutherland et al., 2002). 

Employer branding-arbete bör vara långsiktigt och gå hand i hand med ett företags 

strategiarbete samt ha tydliga mål och visioner för var organisationen är på väg. På både kort 

och lång sikt sparar ett företag ekonomiska resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare 

(Dyhre, 2012). 

 Det finns flera internationella studier som presenteras i artiklar inom området, 

dock är den svenska arbetsmarknaden outforskad och i stort sett är begränsad till ett fåtal 

studier på kandidatnivå. Dock behandlar inte dessa i någon större utsträckning hur personalen 

är motiverade på företagen som arbetar med employer branding, trots att ett av målen med 

denna metod är att uppnå stark arbetsmotivation. Tidigare studier som presenteras i artiklar 

och behandlar employer branding visar att företag behöver satsa på denna sorts arbetssätt för 

att vara en attraktiv arbetsgivare med en motiverad personal. De visar även att ett företag för 

att uppnå detta ska ha gemensamma värderingar som kan kopplas till företagets kultur och 

behöver upprätthålla detta internt och externt. De mest centrala teman som har framkommit 

som viktiga i employer branding-arbete utifrån tidigare forskning är motivation, attraktion och 

företagskultur. Eftersom ett av målen med employer branding-arbete är att motivera de 

anställda har vi valt att använda motivationsteorier som ett redskap för att kunna redogöra för 

de centrala delarna av motivation i Spotify´s arbete med employer branding. 

 På svenska finns det inget etablerat begrepp för employer branding, däremot har 
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källor använt exempelvis arbetsgivarvarumärke. Vi kommer vidare använda oss av employer 

branding då det är det mest använda och kända begreppet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur Spotify använder sig av employer branding och hur 

det bidrar till de anställdas motivation. 

Frågeställning 

– Vad får de anställda att bli motiverade på Spotify? 

– Hur arbetar HR-avdelningen med employer branding? 

– Hur uppfattas employer branding-arbetet av medarbetarna? 

Disposition 

Uppsatsen följer ett traditionellt upplägg och är indelad i sju avsnitt där nästföljande avsnitt 

beskriver den teoretiska referensramen, följt av avsnitt fyra där tidigare forskningen inom 

området redogörs för. Vidare följer metodavsnittet som beskriver studiens utförande. Till sist 

presenteras resultatet av studien samt en diskussion som följs av förslag på framtida 

forskning. 

  



 

 3 

Teori 

Syftet med studien är att undersöka hur Spotify använder sig av employer branding och hur 

det bidrar till de anställdas motivation. För att kunna förklara och analysera motivationen hos 

de anställda på Spotify använder sig studien av teorier som behandlar ämnet. Det finns en 

mängd olika teorier som behandlar individers motivation och vilka faktorer som påverkar 

denna. Mer allmänna motivationsteorier är exempelvis Maslows behovstrappa där han delar 

in en individs behov i steg och menar att alla behov kan existera samtidigt men de högre 

kategorierna av behov blir inte viktiga för individen innan de lägre kategorierna av behov har 

uppfyllts (Maslow, 1987). 

Motivation som är ett av studiens mest centrala begrepp definieras enligt 

nationalencyklopedin; 

 

”Motivation (av motiv), psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar 

beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 

saker snarare än andra.” (Öhman, 2015) 

 

Frederick Winslow Taylors teori från början av 1900-talet är en av de första mer kända 

teorierna kring arbetsmotivation och menar att det är den ekonomiska ersättningen som 

motiverar anställa till att vara produktiva och beroende på vilken ersättning individen får så 

kan arbetsinsatsen regleras och kontrolleras (Granberg, 2003). Både Maslows (1987) och 

Taylors teorier har blivit kritiserade, kanske mest för sina begränsade 

förklaringsvärden(Granberg, 2003). Exempelvis skulle Taylors teori behöva inbegripa inre 

motivationsfaktorer. När det gäller Maslow (1987) är en kritik att de olika stegen för behov 

inte nödvändigtvis behöver uppfyllas i en specifik ordning för att individen ska uppnå 

motivation.  

Herzberg (1966) beskriver genom sin tvåfaktorteori källorna till motivation utifrån 

attityder hos arbetare och delar upp arbetsmotivation i inre och yttre faktorer. Inre faktorer 

definieras som motivatorer, alltså sådana faktorer som motiverar en individ. Herzberg (1966) 

menar att en hygienfaktor syftar till de yttre faktorerna och att det ofta tas för givet såsom lön, 

relation till chef och kollegor, en arbetsplats policys och arbetsvillkor etc. Hygienfaktorerna 

kan endast minska arbetslyckan och inte öka den såsom motivatorer kan göra. 
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Herzberg et al. (1993, sid. 48, 81-82) menar att en av de främsta faktorerna som bidrar 

till arbetsmotivation, alltså de inre, är en individs prestation, vilket de delar upp i flera 

aspekter. Prestation delas upp i att lyckas färdigställa arbete, lösa problem, få bekräftelse och 

att få ta del av resultatet. Ytterligare exempel på motivatorer är möjlighet till personlig 

utveckling, uppskattning från ledningen, eget ansvar och engagerande arbetsuppgifter (ibid). 

Dock menar Herzberg att hygienfaktorer endast reglerar "infektioner" vilket inte gör oss 

friskare och höjer arbetsmotivationen, modellen reglerar endast missnöje (Herzberg et al., 

1993). 

Deci och Ryan är två kända psykologer som har bedrivit studier på motivation och 

definierar inre motivation som: 

 

“Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than 

for some separable consequence. When intrinsically motivated a person is moved to act for the fun or 

challenge entailed rather than because of external prods, pressures, or rewards.” (Deci & Ryan 2000 

s.56) 

 

Yttre arbetsmotivation beror däremot inte på aktiviteten i sig - extrinsic motivation (…) refers 

to doing something because it leads to a separable outcome” (Deci & Ryan, 2000 s. 55). Deci 

och Ryan (2000) menar att en individ arbetar med ett incitament för att uppnå ett yttre resultat 

exempelvis att utföra ett bra arbete eller att undvika sanktioner. I linje med Herzberg (1966) 

och Deci och Ryan (2000) menar Alvesson och Kärreman (2007) att en individ utför en 

arbetsuppgift på grund av ett drivande intresse för uppgiften samt den glädjen som den 

medför. Aktiviteten i sig har större betydelse, medan lön och andra förmåner inte är lika 

centrala för att individen ska göra ett bra jobb. Exempelvis kan friheten att bestämma över sin 

egen tid, samt att utvecklas och lära sig nya saker bidra till att individen känner sig motiverad 

(Alvesson & Kärreman, 2007).  

 

Victor H Vroom är ytterligare en psykolog vars teori om motivation har kommit att bli ett 

riktmärke inom arbetsmotivationsteorier. Vroom (1964) utgår från fem olika 

motivationsfaktorer som inte kan rangordnas då alla individer är olika och värderar därmed 

inte samma typer av arbetsmotivationsfaktorer. De fem motivationsfaktorerna är ekonomisk 

kompensation, individens bidrag till produktion eller tjänst, social kontakt, status samt utlopp 

för fysiska och mentala förmågor. Vroom (1964) menar att en individ arbetar när denne tycker 

att de positiva konsekvenserna av att arbeta är större än de negativa. Vid för hög 
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arbetsmotivation eftersträvar individen att nå upp till ett mål, vilket kan leda till att denne 

bortprioriterar andra relevanta arbetsuppgifter. I de fall en individ inte känner sig pressad till 

att uppnå ett mål är känslan för misslyckande inte lika stor och sannolikheten för individen att 

uppnå målet är större (ibid). Arbetsplatser med för högt uppsatta mål kan leda till att anställda 

känner ångest och olustkänslor vilket kan medföra att de presterar sämre (Vroom, 1964). 

I moderna arbetsmotivationsteorier beskrivs likt de äldre teorierna inre och yttre 

motivation. Daniel Pink som är en amerikansk författare har skrivit en bok om vad som 

motiverar individer, där han fokuserar på att förklara drivkraften och motivationen hos 

människor. Pink (2010) beskriver skälig lön och förmåner som “grundläggande belöningar”. 

Vidare menar han att dessa fungerar som en tröskel och när de har uppnåtts tenderar 

människan att söka sig till något nytt. Den inre drivkraften och de inre behov som en individ 

har beskrivs som inre motivation, vilken kan stimuleras genom inre belöningar. Yttre 

belöningar fungerar snarare som ett sätt att främja en bestämd prestation, dessa är exempelvis 

höjd lön eller bonus. De yttre belöningarna är vanligt förekommande att företag använder för 

att motivera sina anställda. Pink (2010) menar att de yttre belöningarna snarare fungerar som 

incitament i ett kortare perspektiv. Vidare menar han att belöningar är beroendeframkallade 

och att tröskeln för de “grundläggande belöningarna” höjs. Den höjda tröskeln leder därför till 

att de anställda endast arbetar flitigt till den punkt belöningarna är i höjd med tröskeln och 

fungerar därför inte som ett långsiktigt incitament. De yttre belöningarna kan även bidra till 

att den inre motivationen dämpas. Pink (2010) beskriver att inre motivation och inre 

belöningar kan kopplas till att en individ gör något som denne finner intressant och lustfyllt. 

För att en individs drivkraft ska nå sin fullständiga potential krävs tre faktorer. Den första 

faktorn är självstyrning som handlar om att varje individ är unik och vill styra över sitt egna 

liv. Den andra är mästerskap som syftar till att en individ vill vara så bra som möjligt på något 

som denne finner en mening med. Den tredje och sista faktorn är mening och handlar om att 

en individ gör något som är större än den själv samt finner detta meningsfullt (Pink, 2010). 

Teorierna som redogjorts för har en liknande syn på vilka faktorer som motiverar samt vilka 

fungerar som yttre och inre motivationsfaktorer. Däremot skiljer sig Herzbergs (1966) syn på 

yttre motivationsfaktorer då han menar att yttre motivationsfaktorer är något som tas för givet 

tills de inte längre är inom ramen för vad som ses rimligt för individen. 
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Tidigare Forskning 

Det finns ett flertal internationella studier som behandlar employer branding som publicerats i 

vetenskapliga artiklar, men endast ett fåtal svenska där merparten dock utgörs av 

kandidatuppsatser som vi valt att inte referera till eftersom dessa enligt instruktioner för denna 

studie inte är tillåtna att referera till. De tidigare kandidatuppsatserna har undersökt hur 

företag arbetar med employer branding för att få en motiverad personal. Artiklarna som 

behandlar employer branding nedan kommer främst att fungera som analytiska redskap och 

begrepp. Denna funktion fyller vanligtvis teorierna i en studie, men eftersom det inte finns 

några tidigare teorier inom detta område fyller artiklarna om employer branding denna 

funktion. Övriga artiklar som inte direkt behandlar employer branding har istället kommit att 

fungera som inspiration och en förståelse för vad tidigare forskare kommit fram till.  

Backhaus och Tikoo (2004) presenterar i sin artikel ett ramverk för att kunna inleda 

studier av employer branding och lyfter fram de kopplingar som finns mellan 

personalavdelningen och employer branding. Backhaus och Tikoo (2004) delar upp employer 

branding-arbetet i tre steg. Steg ett innebär att företaget ska bygga upp gemensamma 

värderingar för företagets varumärke. Dessa värderingar bör hämtas ur den ursprungliga 

kulturen på företaget. De två andra stegen delas upp i ett externt och ett internt steg. Det 

externa steget handlar om att företaget ska marknadsföra sina värderingar till den målgrupp 

som de vill nå ut till och som skulle passa in under företagets värderingar. Det interna steget i 

processen syftar till att företaget ska upprätthålla företagets varumärke internt inom företaget. 

Detta gör att en företagskultur skapas och kvarstår samt att de nyanställda får ta del av det 

företag som presenterades vid anställningen. Backhaus och Tikoo (2004) menar att employer 

branding är ett sätt att få ett företag att framstå attraktivt och som en bra arbetsplats, vilket kan 

ses som ett sätt att skilja sig från konkurrenterna. De menar att, genom att använda sig av de 

tre stegen, som nämnts ovan är att få den befintliga personalen engagerad och integrerad i 

organisationskulturen även att göra dem lojala mot företagets värderingar. Denna lojalitet 

bygger på det psykologiska kontraktet. Det psykologiska kontraktet är en relation mellan 

parter och handlar om hur de upplever samt tolkar de villkor och förväntningar som finns 

(Isaksson, 2001). Det psykologiska kontraktet handlar om både uttalade och outtalade löften 

och förväntningar som är ömsesidiga mellan parterna (Isaksson & Bellaagh, 2005). Backhaus 

och Tikoo (2004) menar att det psykologiska kontraktet innebär att en arbetstagare är lojal 
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och utför sitt arbete i utbyte mot att arbetsgivaren ger denne trygghet i form av anställning. 

Vidare menar de att det psykologiska kontraktet har förändrats i takt med att arbetsmarknaden 

har globaliserats och att kontraktet numer innebär att en arbetstagare är lojal och flexibel i 

utbyte mot en möjlighet till utveckling inom organisationen.  

Barrow och Mosley (2005) menar i sin artikel att employer branding gör det lättare att 

attrahera och rekrytera personal med höga kvalifikationer och hjälper också företag att behålla 

personal då medarbetare på ett företag med starkt employer brand oftare konstaterats vara mer 

lojala. Företagen behöver på dagens arbetsmarknad, som är starkt utsatt av konkurrens, arbeta 

med employer branding för att behålla och utveckla rätt typ av personal (Barrow & Mosley, 

2005; Sutherland et al., 2002).  

Barrow och Mosley (2005) presenterar i sin artikel tolv olika dimensioner som är 

viktiga för att employer branding-arbete ska lyckas. Dessa är: 

 Externt rykte, hur företaget uppfattas av utomstående. 

 Intern kommunikation, hur företaget sprider information internt. 

 Tydligt och bra ledarskap, hur chefer och ledning uppfattas av anställda. 

 Socialt ansvar och värderingar hos företaget. 

 Mätverktyg internt, hur de anställdas prestationer mäts inom företaget. 

 Service internt, hur de anställda får support och hjälp internt för att underlätta i sitt 

dagliga arbete. 

 Rekrytering, hur företaget rekryterar för att få en personal vars värderingar stämmer 

överens med företagets. 

 Mellanchefer. Ledare av mindre grupper som verkar för att arbetare ska känna sig 

delaktiga och därmed bli mer motiverade till att prestera så bra som möjligt. 

 Utvecklingssamtal, där den anställda kan få stöd av chef samt möjlighet till personlig 

utveckling. 

 Utveckling och lärande, om det finns möjlighet till att utvecklas inom företaget samt 

möjligheterna till utbildning. 

 Belöning. Att de anställda känner sig sedda och att de känner sig belönade för sitt 

arbete. 

 Arbete för en bättre arbetsmiljö, vilket leder till att personalen ser att företaget strävar 

efter att alla anställda ska få det bättre. 

 

Barrow och Mosley (2005) benämner genom sin tolv dimensioner ett bra ledarskap vilket 

även tas upp av Erik Oddvar Eriksen i hans artikel. Där beskriver han en reformprocess på ett 



 

 8 

Norskt sjukhus där det infördes en ny organisationsplan med målet att bedriva ett 

kommunikativt ledarskap. Det nya ledarskapet öppnade upp för en ökad spridning av makt i 

form av delegering av befogenheter, samarbete och minskad styrning från ledningens sida. 

Det resulterade i ökad trivsel hos de anställda, gruppanda och engagemang från 

medarbetarnas sida till följd av att den nya organisationsstrukturen ställde högre krav på ett 

mer kommunikativt ledarskap (Eriksen, 2001). 

Ambler och Barrow (1996) presenterar i sin artikel om ett för den tiden nytt tankesätt 

som syftar till att behandla de anställda som interna kunder. Deras idé har blivit väl använd 

inom employer branding-arbetet. Innan Ambler och Barrow (1996) introducerade förståelsen 

av anställda som interna kunder, hade de flesta företag ingen strategi för att marknadsföra sig 

för att attrahera potentiell arbetskraft. 

 

“We define the Employer Brand as the package of functional, economic and psychological benefits 

provided by employment and identified with the employing company. The main role of the employer 

brand is to provide a coherent framework for management to simplify and focus priorities, increase 

productivity and improve recruitment, retention and commitment.” (Barrow & Ambler, 1996 s.186) 

 

I likhet med Ambler och Barrow (1996), presenterar Burmann och Zeplin (2005) en 

modell för intern marknadsföring av varumärket på företaget men denna modell skiljer 

sig åt något åt från Ambler och Barrows (1996). Utgångspunkten var att ett varumärke 

behöver en kontinuerlig och konsekvent identitet för att uppfattas som pålitlig. Resultatet 

visade att ett företag bör ha ett stabilt förtroende och vara lojala mot sina kunder. 

Därigenom bör de anställda bli mer lojala, engagerade och kunna identifiera sig med 

varumärket. Vidare visade resultatet att det krävs att struktur, kultur och den anställdes 

kunskap lever upp till de interna och externa förväntningarna för att individen ska kunna 

identifiera sig helt med företaget. 

Edwards (2010) fokuserar på organisatoriska beteenden när han studerar arbetet med 

employer branding och presenterar fyra arbetssätt varav tre av dessa liknar Backhaus och 

Tikoo (2004) och som även kan återfinnas i Barrow och Mosleys (2005) tolv dimensioner. 

Det fjärde steget som skiljer sig från tidigare nämnda handlar om symboliska egenskaper 

vilket hjälper anställda att identifiera sig med företaget och skapar gemenskap. Edwards 

(2010) menar att de fyra stegen tillsammans bidrar gemensamt till kunskap och förklaringar 

till varför ett företag ska använda sig av employer branding. 
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Maxwell och Knox (2009) tar upp att det finns en skillnad mellan internt och externt 

employer branding-arbete. De menar att bilden av företaget inte är densamma för anställda 

som för utomstående som inte är anställda på företaget och därav bör man skilja på dessa två 

grupper när employer branding undersöks. De tar upp att personer som är anställda på 

företaget kan ses som en grupp som kan relatera till och har accepterat företagets identitet 

vilket kallas SIA Social Identity Approach to Organizational Identification. Maxwell och 

Knox (2009) undersökte också vilka faktorer som befintlig personal uppfattar som attraktiva i 

relation till potentiell arbetskraft vilket påvisade i tydliga skillnader mellan den interna och 

potentiell arbetskraft. I artikeln undersöktes fyra olika företag, där det framkom fyra olika 

centrala dimensioner av employer branding-arbetet, som var gemensamma för företagen vilka 

är företagets framgång, att trivas i sin anställning, företagets bild utåt och företagets produkt 

eller tjänsters egenskaper. De olika kategorierna sammanföll med hur den anställde kunde 

identifiera sig med företaget (Maxwell & Knox, 2009). 

Till sist har vi valt att utgå ifrån Jorgensens (2003) artikel där han utgår från att 

motivation och att olika generationer motiveras av olika faktorer. Vår studie har endast 

undersökt en och samma generation och denna aspekt kan därmed komma att bli viktig att ha 

i åtanke för att kunna en kortare analys av materialet av denna studie. Resultatet av Jorgensen 

(2003) artikel var att det finns tre olika generationer som motiveras av olika faktorer. Baby 

Boomers, födda 1946-1964 besitter ofta de högre positionerna och är kända för att vara lojala 

mot företaget och följa dess värderingar. Generationen som oftast byter jobb är Generation X, 

födda 1965- 1976 då de vill ha en högre lön, mer flextider eller mer utmanande 

arbetsuppgifter. Personer födda 1977-1988 kallas för Generation Y eller internet- och 

milleniumgenerationen. Denna generation är känd för sin IT-kompetens, arbetsmoral och är 

ofta välutbildade. 

Genom de artiklar som behandlar employer branding har det framkommit att de 

vanligaste målen med detta arbetssätt är att motivera de anställda och att attrahera “den bästa” 

arbetskraften. Artiklarna är även eniga om att det krävs en stark företagskultur som 

upprätthålls genom företagets värderingar som bör förmedlas både internt och externt för att 

uppnå dessa mål. Sammanfattningsvis, och som nämndes inledningsvis, framkommer flera 

centrala dimesioner i employer branding-arbetet i tidigare forskning, men ingen studie har 

närmare undersökt om personalen på ett företag som arbetar med employer branding, faktiskt 

är motiverade och om detta kan vara kopplat till employer branding-arbetet, trots att ett av de 

mest centrala målen i detta arbete är att verka för en stark arbetsmotivation. Uppsatsen syftar 

till att bidra till en förståelse av detta.  
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Metod och data 

I detta avsnitt redovisas den metod som använts i studien, närmare bestämt tillvägagångssättet 

av urval och insamling av data, samt avslutningsvis kodning, analys, studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, samt förhållningssättet till etiska aspekter. 

Denna studie är en fallstudie som alltså kommer att undersöka ett specifikt företag. En 

fallstudie kan studera ett specifikt fall och ge en djupare förståelse om dess komplexitet och 

detaljer (Bryman, 2011).  Studiens syfte är att ge en djupare förståelse av hur Spotify's arbete 

med employer branding går till samt en djupare syn om hur den undersökta avdelningen 

uppfattar detta arbete. Studien kommer därför presentera hur HR-avdelningens arbete med 

employer branding ser ut samt hur de anställda ser på företaget, dess kultur och 

motivationsarbete. Ahrne och Svensson (2011) menar att en kvalitativ ansats är användbar för 

att kunna få en djupare förståelse av ett fenomen till skillnad från en kvantitativ ansats. Vid 

denna typ av undersökning är alltså en kvalitativ ansats att föredra eftersom denna typ av 

metod syftar till hur individer uppfattar och tolkar sin värld (Bryman, 2011). 

Forskningsansatsen till denna studie är hermeneutisk vilket betyder att 

förhållningssättet till texter som granskas är tolkande, vi försöker därmed förklara och förstå 

istället för att endast beskriva (Ödman, 2007). Hartman (2004) menar att denna typ av ansats 

är holistisk där individer ses i dess miljö och inte bör isoleras från dess 

verklighetsuppfattning. Den kunskap som respondenterna bidrar med är kopplad till dess 

kontext, vilket innebär att det måste tas hänsyn till vid vidare kunskapsbildning och tolkning 

(Bryman, 2011). Huvudfokus i studien syftar därför till att försöka förstå och uppfatta 

arbetsmotivation samt employer branding ur medarbetarnas perspektiv utifrån dess kontext. 

Urval 

Studien valdes att utföras på Spotify, då det är ett företag som är känt för sitt arbete med 

employer branding och att motivera de anställda samt skapa en kreativ arbetsmiljö. Företaget 

är en av det mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige, det är därmed ett intressant företag att 

undersöka. I studien användes ett målstyrt urval i form av personliga kontakter som hänvisade 

oss till de personer som skulle kunna medverka i studien (Bryman, 2011). Den personen på 

HR-avdelningen som vi blivit hänvisade till på företaget kontaktades därefter med en 
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förfrågan om den kunde ställa upp på intervjuer för att ge studien en djupare inblick i hur 

deras arbete med employer branding ser ut. Därefter blev vi hänvisade till ännu en potentiell 

kandidat. Då det endast var två personer på avdelningen som arbetar med employer branding 

och som hade möjlighet att delta valdes dessa för att representera HR-avdelningens 

perspektiv.  Under studiens gång uppstod ett bortfall då en av respondenterna på HR-

avdelningen, som var mycket insatt i ämnet och hade kunnat bistå med mycket information, 

inte hade möjlighet att delta på grund av tidskäl. 

För att undersöka de anställdas perspektiv intervjuades fem medarbetare på en av 

avdelningarna i Sverige. Generellt, vid val av antalet respondenter är det viktigt att ta hänsyn 

till hur trovärdigt urval detta kommer att generera (Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom 

Spotify har 850 anställda världen över var det inom ramen för denna studie omöjligt att göra 

ett representativt urval för hela företaget. Studien fokuserar följaktligen på en svensk 

avdelning. För att garantera respondenternas anonymitet, har inte avdelningen specificeras 

närmare, då medarbetarnas positioner är relativt specifika, vilket skulle göra det möjligt att 

identifiera respondenter. För att få ett mer trovärdigt resultat för just den avdelningen 

tillfrågades sju personer på avdelningen, varav fem personer hade möjlighet att delta. I 

presentationen av resultaten har vi valt att numrera respondenterna och ange medarbetarnas 

kön för överskådligare presentationen. 

 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna där information som kan härledas 

tillbaka till personerna har tagits bort. 

 

HR-person 1: Vidare kallad HR  

Man, med universitetsutbildning inom personal och administration, arbetar med bland annat 

frågor inom employer branding. Har arbetat inom företaget mindre än ett år. Ålder anonym. 

 

Medarbetare 1: Vidare kallad M1 

Kvinna med gymnasieutbildning. Har arbetat inom företaget i cirka tre år. 25 år 

 

Medarbetare 2: Vidare kallad M2 

Kvinna med gymnasieutbildning. Har arbetat inom företaget i sex månader. 23 år 

 

Medarbetare 3: Vidare kallad M3 

Man med gymnasieutbildning. Har arbetat i cirka tre år. 21 år 
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Medarbetare 4: Vidare kallad M4 

Man med gymnasieutbildning. Har arbetat inom företaget i snart tre år på två olika 

befattningar. 25 år 

 

Medarbetare 5: Vidare kallad M5 

Kvinna med gymnasieutbildning. Har arbetat inom företaget i ett år. 26 år 

Tillvägagångssätt och etiska överväganden 

Deltagarna i studien kontaktades via mail, där information om studien framfördes se bilaga 3. 

Deltagarna fick själva välja en tid för intervjun som passade dem bäst. Vid första kontakten 

innan intervjutillfället delades studiens informationsbrev ut där deltagarna informerades om 

forskningsrådets etiska principer, som ställer fyra centrala krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidenskravet och nyttjadekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna 

var semistrukturerade, med frågor som var skapade utifrån teman som behandlade ämnet. 

Enligt Bryman (2011) behöver frågorna i en semistrukturerad intervju inte ställas i inbördes 

ordning och det finns även utrymme för intervjuaren att tillägga frågor under intervjuns gång. 

Detta passade bra till denna typ av studie då det finns en risk att frågorna tolkas på olika sätt 

och fler följdfrågor behövs för att komma åt delar som är relevanta för studien. 

Analytisk metod 

Vid analysen av vårt material användes en tematisk analys. I en tematisk analys söks centrala 

teman i materialet. Med hjälp av en tematisk analys går det lättare att hantera det insamlade 

materialet samtidigt som värdefull kunskap lättare kommer fram (Bryman, 2011). När 

intervjuerna transkriberats läste vi igenom intervjuerna flertal gånger samtidigt som vi 

markerade med de analytiska teman som återkommande togs upp av intervjupersonerna och 

de teman som var relevanta för undersökningen utifrån de teorier och tidigare forskning som 

ligger till grund för studien. Under denna del av studien markerade vi enskilt de mest centrala 

teman av texten och detta sammanställdes senare. De teman som vi fann centrala i vårt 

material var: Motivera, attrahera, företagskultur. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om hur giltig studien är och om man undersökt det man avser att undersöka. 

I och med att vi har haft semistrukturerade intervjuer har vi hållit oss till de intervjumallar vi 

genomarbetat innan intervjuerna vilket gjort att vi efterfrågat det vi avsåg att studera. Vi har 

haft två olika intervjumallar under studiens gång, en som riktar sig till HR och en som riktar 

sig till medarbetarna på avdelningen. Innan intervjuerna testades de två intervjuguider med 

hjälp utav två pilotintervjuer för vardera intervjuguide för att se hur frågorna upplevdes och 

om de kunde misstolkas. Fåtal frågor misstolkades, dessa korrigerades för att bli tydligare. 

Under detta skede fann vi ett litet antal överflödiga frågor som kunde uteslutas. De 

semistrukturerade intervjuguiderna gav oss möjlighet att undvika missförstånd och oklarheter 

genom att tillägga följdfrågor under intervjuernas gång. Det ovan nämnda har bidragit till att 

äkta studiens validitet. Bryman (2011) gör skillnad på extern och intern validitet där intern 

validitet handlar om hur forskare kommer överens om en tolkning av resultatet och extern 

validitet handlar om hur studien skulle kunna replikeras. I och med att studien rör ett socialt 

fenomen vilket ständigt är föränderliga och därför inte går att frysa, är studien inte fullständigt 

replikerbar. Det skulle bli svårt att replikera studien då vi inte gått ut med vilka personer vi 

intervjuat. Intervjuerna var delvis semistrukturerade och frångick formuläret i vissa fall och 

därmed blir det inte möjligt att använda exakt samma formulär, samt att svaren kan påverkas 

av frågeföljden (Bryman, 2011).  

Även om vi har försökt att distansera oss från ämnet så har vi förståelse för att 

motivation som forskningsämne kan vara svårt att ta distans ifrån som forskare då alla 

individer har en individuell uppfattning om vad motivation är. Det kan resulterat i att vi tolkat 

resultatet utifrån egna uppfattningar (Bryman, 2011). 

Urvalet har varit målstyrt vilket kan ha resulterat i en svagare reliabilitet enligt 

Bryman (2011). Det negativa med studiens målstyrda urval beror på att det kan ha funnits 

anställda på HR-avdelningen med mer kunskap inom arbetet med employer branding som 

hade kunnat ge oss en mer information, men som uteslutits ur studien. Som tidigare nämnts 

har vi inte kunnat inkluderat hela det antal respondenter från HR-avdelningen eller den 

undersökta avdelningen i studien som vi från början hade önskat då vi haft problem med 

bortfall. Bortfallet kan ha medfört att viktig information inte kommit med i studien vilket 

möjligen kan ha resulterat i en snedvriden bild av resultatet. 

Enligt Bryman (2011) kan det vara svårt att generalisera en fallstudies resultat på en 

hel population då den studerar endast ett fall. Kvale och Birkman (2009) menar dock att 
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fallstudier går att generalisera och att de inte nödvändigtvis behöver ha ett slumpmässigt 

urval. En analytisk generaliserbarhet kan istället ske genom dessa studier då man presenterar 

intervjuprocessen noggrant. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt presenterar vi studiens resultat samt en analys av materialet som vi samlat in 

från Spotify. Vi har valt att presentera detta under de olika teman och genom den tematiska 

analysen tog vi fram de teman som ur materialet framkommit som mest centrala och relevanta 

för studien. Dessa teman är: motivation, attraktion, företagskultur.  

Employer branding 

Under intervjuerna med HR och medarbetarna (se bilaga 1 och 2) ställdes frågor som var 

kopplade till studiens syfte och frågeställning.  Det interna och externa employer branding-

arbetet delades upp för att komma åt båda aspekterna. HR intervjuades även om strategier 

kring employer branding-arbetet. De teman som var återkommande var motivation, skapa 

företagskultur, attrahera personal och företagets värderingar. 

Motivation 

I intervjumaterialet framkommer ett tydligt mönster över vad som får de anställda motiverade 

i arbetet. Något som är återkommande i intervjuerna är att de anställda vill känna sig 

stimulerade i form av att få en chans till utveckling inom arbetet för att känna sig motiverade. 

 

“...motiverad… det är väl klart att testa på nya saker, att gå utanför sin comfort zone, att känna. att 

så länge man utvecklas på ett företag, då vill man ju ändå stanna…. Men...om man dels utvecklas och 

man inte vet hur en dag ser ut när man kommer till jobbet det är för mig motiverande. “[M3] 

 

Herzberg (1966) menar att de individer som känner att de har stimulerande arbetsuppgifter 

också är motiverade i arbetet. M3 förklarar att personlig utveckling medför att han vill stanna 

på ett företag vilket kan kopplas till en del av det psykologiska kontraktet, som handlar om 

hur företaget erbjuder och lovar något till den anställda och att den anställde i utbyte mot detta 

blir lojal mot företaget (Edwards, 2010; Isaksson, 2001). Personlig utveckling och hur 

framgång upplevs är något som stärker motivationen (Herzberg, 1966; Pink, 2010; Vroom, 

1964), detta är något medarbetarna tar upp när de uttrycker hur de har möjlighet till att 

utvecklas på företaget. De tar som exempel upp möjligheten att delta i kurser och utbildningar 

för att utvecklas inom arbetsområdet. M4 beskriver exempelvis: 
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“Ah, det tycker jag att de gör. till exempel, alla har ju sin svacka, och jag hade min svacka för nått år 

sen innan… ah för 1,5 år sen, innan jag fick projektledarollen, då kände jag liksom att jag kan det 

här med vaktmästarollen. Det var ingen utmaning för mig. Liksom, jag kom till jobbet och då började 

allt gå på rutin och det är det värsta jag vet. Och då, jag menar, då hade de ju lika väl kunnat säga -

det är inte vårt problem, antingen så jobbar du eller så drar du. Men jag fick chansen att testa på 

projektledarrollen utan att egentligen ha någon utbildning och sen har det gått bra. Så en sådan 

chans tror jag inte många andra företag hade gett en.” [M4] 

 

Herzberg (1966) menar dock till skillnad från övriga teorier att befordran snarare är en yttre 

motivationsfaktor, vilket kan vara svårt att hålla isär på grund av att befordran ofta leder till 

personlig utveckling. HR förklarar att det finns en stor chans till att 30-35% av personalen 

också omlokaliseras inom företaget. Det är något som medarbetarna beskriver att de har 

möjlighet till. Medarbetarna menar att de anställda exempelvis har möjlighet till nya 

positioner när lediga tjänster först och främst annonseras ut internt vilket ger de redan 

anställda företräde. Både M3 och M4 förklarar också hur de trots att de endast har 

gymnasieutbildning båda fått möjligheten att utvecklas inom företaget. M3 beskriver vidare 

att han fått mer ansvar i sin roll via fler kvalificerade arbetsuppgifter. Även M4 beskriver hur 

han blivit befordrad till en högre position, från vaktmästare till projektledare. Det speglar hur 

Spotify arbetar för att personalen ska ha möjlighet att utvecklas och att de faktiskt ges den 

utvecklingsmöjligheten. Barrow och Mosley (2005) menar att ett företag med ett starkt 

employer branding är ett företag som är en attraktiv arbetsplats där det finns möjlighet till att 

göra karriär och utvecklas. 

Respondenten från HR förklarar hur personalens utveckling är något de arbetar för och 

förklarar vidare hur de anställda som gjort bra ifrån sig erbjuds att bli mellanchefer. HR-

avdelningen erbjuder också mycket stöd till de medarbetare som blir chefer för första gången, 

då många av dem aldrig haft en sådan position tidigare. Vidare satsar HR på att utveckla ett 

bra ledarskap genom att ledarskapsutbilda chefer. HR beskriver att den vanligaste 

anledningen till att personal säger upp sin anställning är när de upplever dåligt chefskap. 

Herzberg (1966) talar för att ett bra chefskap är en hygienfaktor som lätt tas för given. Här 

strider dock medarbetarnas argument mot Herzbergs tvåfaktorteori, då han menar att ett bra 

chefskap endast uppdagas när det inte fungerar så bra som den anställde önskar. Eriksens 

(2001) artikel visar även att kommunikativt ledarskap leder till bland annat ökad trivsel hos 

personalen. Utifrån intervjuerna påvisas det att Spotify har ett gott ledarskap och M4 förklarar 

att det finns en god koppling mellan de anställda och ledningen. Han förklarar exempelvis att 
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ledningsgruppen har ett sammanträde där de bjuder in alla anställda att ställa frågor som 

ledningen sedan svarar på inför de anställda som vill delta. Frågestunden sänds även online på 

intranätet för de anställda som inte har möjlighet att delta då de får skicka frågor via chatt. 

Genom detta beskriver M4 att man alltid kan få sin röst hörd. Han beskriver även att det finns 

en avslappnad stämning mellan alla och att den hierarkiska ordningen inte har så stor 

betydelse, utan hur han snarare upplever att alla är på samma nivå. M4 tar upp som exempel 

att grundarna kan gå runt i korridoren och skämta: 

 

“Liksom... [chef 1] och [chef 2] kan gå förbi här och skämta som att, som vem som helst. Det är inte 

det här stela liksom... chefen du aldrig ser. utan alla är på samma nivå här så det är det som känns 

bra.” [M4] 

 

Vissa av medarbetarna förklarar att de sociala faktorerna, så som gemenskap, tillit, öppenhet 

och frispråkighet bidrar till motivation i deras arbete, något som är i enlighet med 

motivationsfaktorer som beskrivs av de teorier som använts i studien(Herzberg, 1966; Pink, 

2010; Vroom, 1964). Dock menar Herzberg (1966) att den sociala faktorn endast 

uppmärksammas då denna har brister, vilket är motstridigt utifrån medarbetarnas svar. M2 tar 

som exempel upp att hon inte känner sig fullt stimulerad i sina arbetsuppgifter men att hennes 

kollegor samt möjligheten till att kunna hjälpa andra anställda är anledningen till att hon trivs 

och vill vara kvar på företaget: 

 

“Ja... men det är ett driv liksom….. att kunna lyckas hjälpa någon och vara någon slags spindel i 

nätet som ändå blir en trygg punkt för den personen att komma och få hjälp med. Asså... liksom... de 

vet att de får någon slags hjälp. Så det tycker jag, det känns ändå bra och skulle inte….. det som 

fortfarande driver mig här liksom är ändå att det är så mycket härliga människor som jobbar här och 

ahh... men det är att jag jobbar med människor liksom. “ [M2] 

 

Medarbetarna beskriver hur det finns en bra stämning mellan de anställda som bidrar till en 

trivsam atmosfär. M1 beskriver hur det är sociala faktorer som får henne motiverad i arbetet 

och att det är viktigt med en bra social stämning mellan de anställda. Vroom (1964) menar att 

social kontakt är en av fem faktorer som bidrar till att en individ vill stanna på sin arbetsplats. 

Avslutningsvis, anger HR att en av motivationsfaktorerna som Spotify erbjuder sina 

anställda är en “god” lön, vilket kanske är något förvånande då detta är något som inte tas upp 

utav någon av medarbetarna. Herzberg (1966) beskriver detta som en hygienfaktor som tas för 

given i de fall den anses rimlig, vilket kan vara en utav anledningarna till att detta inte 
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framkommer vid intervjuerna med medarbetarna. Pink (2010) menar att lönen inte är en 

långskitig motivationsfaktor då denna är en yttre belöning som endast kan ses motiverande till 

en viss nivå. 

Utifrån intervjuerna med medarbetarna framkommer att de uppfattar liknande faktorer 

som motiverande. Jorgensen (2003) beskriver att olika generationer motiveras av olika 

faktorer, eftersom medarbetarnas tillhör samma generation kan detta vara en av anledningarna 

till att deras uppfattning av vad som motiverar dem i arbetet stämmer överens. 

Företagskultur och företagets värderingar 

Den gemensamma visionen för Spotify är att sprida musik i världen på ett lättåtkomligt sätt. 

På introduktionsdagarna marknadsför och sprids värderingarna både internt och externt till de 

anställda. Två slagord som HR berättar att de arbetar med på företaget är innovation och 

passion. Innovation kan definieras som en ny idé eller att utveckla eller förnya något. Detta tar 

M1 upp när hon beskriver att det en lekfull miljö samt att det är ett "nytänk" i jämförelse med 

tidigare arbetsplatser hon har varit på. HR berättar att de som företag berättar att de vill ha en 

miljö där de uppmuntrar nytänkande och att de anställda ska våga testa nya saker och att det 

är okej att göra fel ibland. Passion är när man har ett starkt tycke för någon i form av att man 

har en förkärlek för något. Detta är något som HR tar upp att de tar hänsyn till när de 

rekryterar då de föredrar att ha anställda som har ett tycke för produkten men att de i vissa 

fall, när de söker en spetskompetens kan frånse detta. M2 beskriver att hon tror på produkten i 

sig och att och har ett stort musikintresse privat. Edwards (2010) menar på att det när ett 

företag har tydliga värderingar verkar detta för att anställda tydligare kan identifiera sig med 

organisationen och därmed kan företaget attrahera personer med liknande värderingar. Även 

Backhaus och Tikoo (2004) poängterar i sitt första steg i deras trestegsmodell vikten av att nå 

ut med gemensamma värderingar till de anställda, vilket är något som återspeglas i hur HR 

berättar att cheferna på Spotify alla har som uppgift att sprida företagets "slagord" vidare till 

medarbetare för att nå ut med de gemensamma värderingarna. Den viktigaste delen i 

värdegrunden är att få med sig alla anställda på en gemensam resa, där varje anställd känner 

sig delaktig och den gemensamma visionen är att sprida musik världen över på ett 

lättillgängligt sätt. 

Employer branding kan ses som ett sätt att underhålla företagskulturen internt. I 

förhållande till hur Maxwell och Knox (2009) poängterar att ett företag med en bra strategi för 

employer branding kan hjälpa företaget att attrahera rätt personer, berättar HR att företaget 

också specifikt ställer intervjufrågor som är kopplade till Spotify's företagskultur för att 
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rekrytera personal som passar in under företagets värderingar. Backhaus och Tikoo (2004) 

diskuterar det interna steget av employer branding vilket syftar till att företaget ska 

upprätthålla varumärket internt genom att upprätthålla dess företagskultur. En av flera 

metoder för att göra detta möjligt är att sprida företagets värderingar internt, vilket Edwards 

(2010) beskriver som viktigt inom employer branding-arbete. HR beskriver att Spotify arbetar 

för detta internt genom introduktionsdagar för nyanställda. På introduktionsdagarna 

informeras de anställda om företaget och dess vision om en gemensam resa i syfte att få med 

sig varje enskild anställd på resan och för att få dem att känna sig delaktiga. Arbetar ett 

företag med att upprätthålla dess kultur genom att sprida tydliga värderingar kan detta 

medföra att individer med liknande värderingar söker sig till företaget samt att de möjligtvis 

stannar längre inom företaget än i det fall då de inte kan identifiera sig med företagets 

värderingar (Edwards, 2010).  Resultatet från Burmann och Zeplins (2005) studie som är 

publicerad i deras artikel visar att det krävs struktur, kultur och att den anställdes kunskap bör 

leva upp till de interna och externa förväntningarna för att individen ska kunna identifiera sig 

helt med företaget vilket delvis stämmer överens med vårt material. 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är att upprätthålla en tydlig företagskultur internt 

en viktig del av employer branding-arbetet. Det insamlade materialet speglar hur 

medarbetarna upplever att det finns en gemensam företagskultur i form av en frihetskultur 

som är avslappnad och där de anställda har en bra relation sinsemellan. HR menar att Spotify 

uppmuntrar de anställda till att vara sig själva och detta är något som M1 upplever. M1 

beskriver exempelvis att Spotify är en plats där alla kan få vara sig själva och tar som exempel 

upp: 

 

“Ja, det är väldigt avslappnat det gillar jag. Man kan vara sig själv till 100 %. Det finns ju folk som 

går barfota i huset, det speglar verkligen att man kan vara den man är. Oavsett din bakgrund, var du 

kommer ifrån eller vad du har varit med om liksom tidigare arbetslivserfarenheter.” [M1] 

 

Även M4 menar att anställda på Spotify blir accepterade för den de är och beskriver att det är 

ett företag med anställda från 48 olika etniciteter vilket han menar visar på att alla blir 

accepterade oavsett bakgrund. 

 

“Det är just att man har, Spotify är bra på det sättet att vi har, jag tror det var 48 nationaliteter i det 

här kontoret bara och det säger rätt så mycket. Det finns en hel del arbetsgivare som pratar om att 

det är viktigt att ha blandat och mångkulturellt och allt det där, fast det är inte många som lever upp 

till det. Men här är det faktiskt så, du kan gå runt och se det med egna ögon att det är blandat. 
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Liksom så... man känner sig liksom välkommen här och det är något som jag värdesätter och 

prioriterar.” [M4] 

 

HR berättar att det finns en stark grundkultur inom företaget som nämns ovan men att det 

också finns en del subkulturer i och med att Spotify finns på många olika platser i världen. 

Det nämns även att kulturen såg annorlunda ut när företaget grundades då det var färre 

anställda. HR berättar att de anställer personal från många olika nationaliteter som har olika 

erfarenheter med sig vilket bidrar till att företagskulturen idag inte ser ut som den en gång 

gjorde. HR menar att de arbetar medvetet med det här och att det är mycket positivt då det 

leder till ökat mångfald samtidigt som företaget får in personal med hög kompetens genom att 

urvalsunderlaget blir större. Att grundarna är från Sverige menar HR dock kan vara en 

anledning till att grundkulturen upprätthålls. HR förklarar vidare att det är svårt att bibehålla 

en och samma kultur när företaget växer och blir större.  

Avslutningsvis, beskriver M1 hur hon tror att många ser på Spotify som ett ungt, coolt 

bolag i branschen men att hon personligen inte tänkte på eller hade någon uppfattning om 

företagskulturen innan hon började på företaget. Dock har företagskulturen blivit tydlig sen 

hon började. Vidare beskriver M1 att det som står ut mest för företaget gentemot andra 

företag är att det är ett nytänkande och ungt företag som satsar på personalen och främjar att 

personalen ska ha det roligt på jobbet och att bland annat inredningen uppmuntrar till detta 

genom att vara en lekfull arbetsplats. 

 

Attrahera  

Edwards (2010) menar att uttrycket “brand” används i ett marknadsföringsperspektiv och att 

ansvaret för employer branding innefattar HR’s arbete. Det första HR-avdelningen förklarar 

är att de får mycket gratis i deras employer branding-arbete som syftar till att attrahera 

personal genom att arbeta för ett starkt varumärke för produkten. 

 

“Jag tror att vi…….. jag känner att man har så mycket gratis när man har ett så otroligt starkt 

varumärke och att man har en produkt som folk kan relatera till” [HR] 

 

Produktens betydelse är något viktigt då flera medarbetare påtalade att de använde produkten 

innan de anställdes av Spotify, de beskriver vidare att produkten var en av anledningarna till 

att företaget lockade. M1 beskriver exempelvis att hon hade en förkärlek till produkten redan 

innan hon började på företaget och att hon samtidigt såg företaget som ungt och coolt. Barrow 
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och Mosley (2005) som tidigare nämnts, menar att produktens varumärke liknar företagets 

varumärke trots att det finns vissa skillnader. I detta fall har dock produktens varumärke tagit 

över och HR beskriver att produktens varumärke och employer branding ibland flyter ihop då 

man både kan identifiera sig med produkten och varumärket vilket även flera medarbetare 

beskriver. 

 

“Eh, för ganska ofta är det inte så att de är dom bästa bolagen att jobba på men de är ganska kända 

och då har man en consumer branding som gå rakt in i employer branding vilket betyder att du får 

mycket hjälp av det men då blir inte heller employer branding helt sant. Utan att man kanske inte är 

en intressant och bra arbetsgivare utan det kanske är produkten som lockar och styr det. Så jag kan 

inte blunda för det. Vår produkt är ju viktig för ett starkt employer brand.”[HR] 

 

Den andra metoden företaget använder för att attrahera personal är en fortsatt satsning på 

employer branding. HR berättar att företaget under senare tid arbetat mer med employer 

branding, men att under alla år som företaget har funnits haft employer branding i åtanke i 

deras HR-arbete. Spotify har för en tid sedan anställt en person som ska arbeta heltid med 

employer branding och de kommer framgent att satsa mer på att marknadsföra företaget 

externt på ett mer medvetet sätt. En målgrupp som HR arbetar med att attrahera är kvinnliga 

“hackers”. Företaget försöker med employer branding nå ut till denna målgrupp och anordnar 

bland annat events så som “hackatons”. Företaget har under senare tid även haft personal som 

arbetat mot universiteten för att attrahera drivna och duktiga studenter, likt HR tar de även 

upp “hackatons”. Vidare förklarar medarbetarna hur företaget marknadsför sig via hashtags på 

sociala medier som speglar företaget. Det tredje tillvägagångssättet som berör hur företaget 

kan ses som attraktivt är att de är ett av de starkaste varumärkena att arbeta för efter Google, 

inom IT och data, och enligt HR påverkas antalet ansökningar av detta. Att företaget är näst 

mest attraktivt skulle även kunna bidra till att det ses som hög status att bli anställd utav 

företaget, vilket enligt Vroom (1964) är en typisk yttre motivationsfaktor. Barrow och Mosley 

(2005) påstår att employer branding gör att det attraherar personal med hög kompetens samt 

att det gör att medarbetare blir mer lojala. De anställda har inte ordagrant nämnt att de tycker 

att det näst mest attraktiva varumärket att arbeta för och att det är hög status, däremot 

benämner de företaget som “ungt” och “coolt”.   

Den fjärde metoden som framkommer att Spotify använder för att attrahera personal 

menar medarbetarna är den lekfulla kontorsuppbyggnaden. M1 berättar exempelvis att 

kontoret är inrett för att de anställda ska ha kul på jobbet och för att det ska vara en arbetsplats 

där de anställda ska känna att det är en trivsam plats att vara på. Bland annat beskriver M3 
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exempelvis den lekfulla inredningen och tar upp hur de “lekrum” och kylar med gratismat 

som finns kan vara en morot för nyanställda. M1 menar däremot att nyttan av dessa 

”förmåner” avtar med tiden som anställd i företaget. M1 och M2 tar upp att företaget försöker 

skapa att företaget ska vara en familj och att arbetet ska kännas som ett andra hem och att det i 

vissa fall kan “bli för mycket”. 

 

“Jag vill ändå skärma av mitt privatliv och mitt jobb, jag vill inte ha det blandat liksom. Sen är det ju 

kul att kunna få ta del av after works och alla möjliga saker, det tycker jag är bra och att det är en fin 

grej att anställdas partners som flyttar till Stockholm eller flyttar med och börjar jobba här på det 

kontoret att bli erbjuden svenskalektioner till exempel för att också vara del av en grupp och få hjälp 

av,  få hjälp med språket men även skaffa nya vänner liksom. Det tycker jag är jättebra. Det är ju upp 

till alla vad man vill delta i och jag plockar lite av det som är viktigt för mig. “[M1] 

 

M3 beskriver att det finns “lekrum” och kylskåp med snacks som en del till att attrahera, till 

exempel för en person som sitter och programmerar kan arbetet se lika ut oavsett vilket 

företag man är anställd på och att man då lockas till det företaget med gratis snacks och 

lekrum. Vidare tar M3 upp att det är svårt att attrahera de bästa programmerarna och att 

företaget därför satsar mycket på saker som dessa då det kan vara “en morot” med 

gratissnacks etc.  
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras svar på uppsatsens frågeställningar utifrån det material som tidigare 

presenterats i resultat- och analysavsnittet detta följs upp av en slutlig diskussion. Till sist 

följer en slutlig diskussion och förslag på framtida forskning. Syftet med studien var att 

undersöka hur Spotify använder sig av employer branding och hur det bidrar till de anställdas 

motivation. 

Utifrån det insamlade materialet menar medarbetarbetarna på avdelningen att de finner 

det viktigt att känna sig stimulerade inom arbetet genom att exempelvis känna att de 

utvecklas. Personlig utveckling är en viktig del för en individs motivation (Herzberg, 1966; 

Pink, 2010; Vroom, 1964) samt en viktig del i employer branding-arbete (Barrow & Mosley, 

2005). Medarbetarna beskriver att detta är något som företaget erbjuder genom att exempelvis 

erbjuda de anställda nya tjänster som är utmanande för de anställda samt bidrar till den 

personliga utvecklingen hos dem samt ger dem möjlighet till utökande befogenheter. 

De fem centrala arbetsmotivationsfaktorer som vi funnit och kan koppla till Vrooms 

(1964) teori är att så gott som alla medarbetarna beskriver att sociala faktorer är viktigt för 

dem för att känna motivation. De beskriver att bra kollegor och att en bra stämning anställda 

sinsemellan bidrar till att de trivs med arbetet. För det andra nämner de anställda att en faktor 

som bidrar till deras arbetsmotivation är att de känner att de bidrar till produkten eller tjänsten 

genom sitt arbete. Det tredje som kan kopplas till de anställdas arbetsmotivation beskriver HR 

är att Spotify är den näst mest attraktiva arbetsgivaren efter Google och att det kan leda till att 

det ses som hög status att arbeta på företaget. Medarbetarna stödjer detta genom att benämna 

företaget med ord som “coolt”. Det fjärde medarbetarna beskriver är möjligheten till personlig 

utveckling och beskriver att denna möjlighet finns på företaget. Den femte 

motivationsfaktorn HR nämner är att de erbjuder de anställda “god” ekonomisk 

kompensation. Enligt ovan nämnt skulle företaget uppfylla alla kriterier för att ha en 

motiverad personal som vill stanna i företaget (Vroom, 1964). 

Backhaus och Tikoo (2004) presenterade i sin artikel ett ramverk för hur HR bör 

arbeta med employer branding och vi har sett tydliga likheter med deras ramverk och hur 

Spotify arbetar med employer branding. Arbetet med employer branding som Spotify utför 

kan liknas Backhaus och Tikoo (2004) trestegsmodell. Det första steget innebär att företaget 

ska bygga upp en gemensam värdegrund, vilket går att finna i Spotify's arbete. HR beskriver 
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hur företagets värderingar handlar om passion och innovation. Även om dessa slagord inte 

helt verkar ha nått fram till medarbetarna på avdelningen så framgår det ändå att de upplever 

att företaget har ett "nytänk" med ambitiös personal som tror på produkten vilket är det som 

slagorden i värdegrunden står för. Det andra steget handlar om att marknadsföra företaget så 

att de når ut till den målgrupp som passar in under företagets värderingar. Detta gör företaget 

genom att försöka nå ut till universitet för att få tag i ambitiösa studenter. De anordnar även så 

events för att locka till sig kvinnliga “hackers”. Detta är även något som medarbetarna tar 

upp, de förklarar att företaget anordnar olika events och använder ”hashtags” på sociala 

medier för att synas utåt. Slutligen, går även det tredje steget att återfinna i företagets arbete 

med employer branding, vilket handlar om att marknadsföra varumärket internt och att 

upprätthålla det varumärke som marknadsförs utåt även internt. Det gör företaget bland annat 

genom att uppmana mellanchefer att sprida företagets värderingar och slagord till respektive 

team. HR berättar även att de uppmanar de anställda till acceptera varandra för dem de är 

samt att vara sig själva och inte vara rädda för göra fel. 

Som tidigare nämnts går det att finna likheter med HR-avdelningen på företagets 

arbete med employer branding och Backhaus och Tikoos (2004) trestegsmodell. Utöver HR-

avdelningens arbete så framgår av undersökningen att alla de intervjuade medarbetarna 

upplever en samsyn kring detta. Medarbetarna uppfattar exempelvis företaget som ett coolt, 

nytänkande, ambitiöst bolag med anställda som tror på produkten. De beskriver även hur de 

upplever att företaget marknadsförs både externt och internt genom exempelvis events och 

“hackatons” vilket är något som även HR beskriver att de arbetar med. Intervjuerna med 

medarbetarna och HR tyder på att employer branding-arbete enligt Backhaus och Tikoos 

(2004) uppnås på företaget. 

Utöver likheterna ovan, återfinns också flertalet av de tolv dimensioner i employer-

branding arbetet som Barrow och Mosley (2005) beskriver kan återfinnas i Spotify's employer 

branding-arbete. De dimensioner som framgick i denna artikel var, det externa ryktet, den 

interna kommunikationen, bra ledarskap, tydliga värderingar, rekrytering, mellanchefer 

utveckling och belöning. De dimensioner som däremot inte framkommit avser interna 

mätverktyg, intern service, utvecklingssamtal, arbeta mot en bättre arbetsmiljö. Att dessa 

dimensioner inte är representerade i intervjumaterialet kan dock bero på att specifika frågor 

inte ställdes kring alla dimensioner av employer branding-arbetet, eftersom de inte bedömts 

som centrala för studiens huvudfrågeställningar. 
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Slutlig diskussion 

Studien visar att Spotify genomför de flesta delar av arbetet för employer branding som 

tidigare studier kring ämnet tar upp. Medan tidigare forskning visar att employer branding-

arbete har större påverkan externt än internt, påvisar denna studie däremot att också 

medarbetarna i stor utsträckning påverkas positivt av employer branding-arbetet, även i de fall 

då anställda inte haft en klar bild av företaget som arbetsgivare innan de blev anställda. 

Eftersom studien dock inte undersökt hur Spotify uppfattas av arbetssökande eller arbetskraft 

utanför Spotify, är det omöjligt att dra slutsatser om Spotify's arbete med employer branding 

haft störst påverkan internt eller externt.  

Det framgår anledningar från medarbetarna till varför de stannat i företaget och varför 

de trivs som går i linje med målet av ett lyckat arbete med employer branding. Studien kan 

däremot endast säga något om hur arbetet upplevs av avdelningen och är inte applicerbart på 

hela företaget. Enligt HR´s beskrivning på hur deras arbete kring employer branding ser ut så 

skulle det utifrån ett teoretiskt perspektiv kunna vara möjligt att upplevelsen av företaget kan 

appliceras på övriga medarbetare.  

Framtida forskning 

Empiriska studier av hur arbetet med employer branding är ett nytt och i stor utsträckning 

outforskat område, samtidigt som begreppet och arbetssättet förmodligen kommer att 

uppmärksammas allt mer i framtiden. Eftersom produktens betydelse i employer branding-

arbetet var något återkommande i resultaten av vår studie så skulle framtida forskning med 

fördel kunna utforska förhållandet mellan ett starkt varumärke och ett framgångsrikt arbete 

med employer branding. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 – HR-avdelningen 

Bakgrundsfrågor   

 Berätta lite om dina tidigare utbildningar, arbetslivserfarenheter?  

 Berätta om din nuvarande roll?   

 Vad har du för arbetsuppgifter?  

 Är du verksam globalt, internationellt eller regionalt/lokalt?   

 Hur länge har du jobbat med det?   

 Hur länge har du jobbat inom företaget?   

Employer branding   

 Berätta om företaget och dess vision kring vilken bild av företaget ni vill förmedla 

både internt och externt?  

 Berätta hur ni arbetar med employer branding?  Hur gör ni för att attrahera rätt 

personal? Hur gör ni för att behålla den befintliga personalen?  

 Vad tror ni motiverar er personal? 

Employer branding externt   

 Hur arbetar ni med att ert företag ska synas externt för att attrahera nya medarbetare?   

 Vilken är den målgrupp ni satsar störst på att nå ut till? 

 Hur ser arbetet ut för att nå ut till dessa personer? 

 Vilken bild vill ni förmedla av Spotify?  

Employer branding internt   

 Hur ser Spotify företagskultur ut? 

 Värderingar? 

 Känner ni att det är viktigt företagets värderingar stämmer överens med den personal 

ni rekryterar?   

 Hur ser arbetet ut med att motivera och behålla nuvarande personal?   

 Vad är ni nöjda med i ert arbete med employer branding? Vad skulle ni vilja förbättra? 

Avslutande frågor   

 Är du något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga?  

 Har du några frågor till oss?  

 Tack för din medverkan! 

 



 

 29 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 2 – Medarbetare  

 

Bakgrundsfrågor   

 Berätta lite om dina tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter?   

 Berätta om din nuvarande roll?   

 Vad har du för arbetsuppgifter?   

 Hur länge har du jobbat med det?  

 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 Beskriv vad det är som får dig att bli motiverad till arbete? 

Employer branding externt   

 Hur kommer det sig att du arbetar på Spotify? 

 Kände du till Spotify som arbetsgivare innan du sökte dig hit?    

 Vad anser du är viktigt att ett företag har för egenskaper? 

 Hade du någon uppfattning om Spotify som företag innan du började här?   

 Vad tycker du är utmärkande för Spotify som företag och vilken bild tycker du 

företaget förmedlar utåt? 

Employer branding internt   

 De uppfattningar som du hade om Spotify innan du började här, stämmer de överens 

med hur upplever det nu? 

 Upplever du att det finns en gemensam företagskultur på Spotify?     

 Upplever du att det är viktigt att dina värderingar stämmer överens med företagets?  

 Varför? Varför inte?   

 Upplever du att Spotify arbetar aktivt för att motivera och behålla personalen?  

Avslutande frågor   

 Är det något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga?  

 Har du några frågor till oss? 

 Tack för din medverkan! 
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; 

Employer branding. 
 

Vi heter Elinor Nilsson och Emma Johansson och läser på Stockholms Universitet där vi läser 

ett program som inriktar sig mot personalarbete som heter Arbetsliv & Arbetsmarknad. I vår 

utbildning ingår att genomföra en studie, som kommer att presenteras i en skriftlig rapport. 

Studiens syfte är att studera hur ert företag arbetar med ”Employer branding”. Intervjun 

beräknas ta omkring 30-40 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att alla personer vi intervjuar kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Handledare 

Emma Johansson     Elinor Nilsson    

      Ingrid Esser  

 

 

 

 


