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SAMMANFATTNING 
 
 
Titel: Employer branding; process och arbetsmetoder. En kvalitativ flerfallsstudie. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Anna Lerviken & Anna Olofsson 
 
Handledare: Tomas Källquist & Stig Sörling 
 
Datum: 2016 - Juni 
 
Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning inom employer branding menar att det finns 
ett behov för ytterligare forskning vad gäller hur företag i praktiken tillämpar employer 
branding och vilka processer och arbetsmetoder som används. Syftet med vår studie är 
att utifrån ett styrningsperspektiv skapa förståelse för hur kunskapsintensiva företag 
genom tillämpning av employer branding hanterar konkurrensen om kompetenta 
medarbetare, med avseende på employer branding som process och dess arbetsmetoder. 
 
Metod: Denna studie är en kvalitativ flerfallsstudie som utgår från en abduktiv ansats. 
För att skapa förståelse har vi antagit ett hermeneutiskt synsätt. Det empiriska materialet 
har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer, som sedan sammanställts utifrån de 
teman som vår teoretiska referenram är uppbyggd kring. I analysen har vi ställt empiri 
mot teori, samtidigt som vi jämfört företagen mot varandra. 
 
Resultat och Slutsats: Studien har påvisat tillämpning av arbetsmetoder i praktiken 
inom employer branding arbetet som tidigare forskning inte nämnt. Genom att vi 
kartlagt och identifierat nya arbetsmetoder menar vi att vi skapat ökad förståelse för 
tillämpning av employer branding som process och dess arbetsmetoder. Därav menar vi 
att syftet i studien besvarats. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Då vi funnit att det finns en viss problematik med att 
mäta effekten av employer branding menar vi som förslag att det vore intressant att 
undersöka hur företag i praktiken upplever och hanterar mätningar inom employer 
branding över tid. Vi föreslår även att vidare forskning bör undersöka hur företag 
säkerställer att medarbetare lever upp till företagets EVP, i de fall då EVP innefattar 
värdeord som förutsätter medarbetarnas efterlevnad.   
 
Studiens bidrag: Vår studie bidrar med att minska det gap som finns i forskningen 
genom att vi i praktiken identifierat processer och arbetsmetoder som teorin tidigare inte 
nämnt. Vidare bidrar vi även med att tydliggöra och konkretisera tillämpningen av 
employer branding för företag i praktiken. 
 
Nyckelord: Employer branding, kunskapsintensiva företag, konkurrens, kompetenta 
medarbetare, EVP, styrningsperspektiv, process, arbetsmetoder 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Employer branding; process and working methods. A qualitative multiple case 
study. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business and Administration  

Authors: Anna Lerviken & Anna Olofsson 
 
Supervisors: Tomas Källquist & Stig Sörling 
 
Date: 2016 - June 
 
Aim: Previous research within employer branding suggests there is a need for further 
research regarding how companies use employer branding in practice and what 
processes and working methods they use. The purpose with our study is to, from a 
management-perspective, create an understanding for how knowledge-intensive 
companies through use of employer branding handle the competition of talented co-
workers, regarding employer branding as a process and its working methods. 
 
Method: This is a qualitative multiple case study with an abductive approach. To create 
a deeper understanding we have applied a hermeneutic approach. The empirical data has 
been gathered through semi-constructed interviews, and then been analyzed from the 
themes in our theoretical framework. When analyzing, we have compared the empirical 
findings against the theory, and also compared the companies to each other. 
 
Conclusions: The study has demonstrated that the practitioners of employer branding 
are using working methods which previous research within the field have not mentioned 
earlier. We suggest, that through mapping the working methods, and through the fact 
that we have identified new working methods, we have created a deeper understanding 
of the use of employer branding as a process, and for the working methods used in 
practice. By doing so, we claim that we have responded to the purpose of our study. 
 
Suggested future research: We have discovered a problem regarding measuring the 
effect of employer branding. Therefore, we suggest that it would be interesting to study 
how companies handle and experience the measurings over time within employer 
branding. We also suggest further research regarding how companies ensure that co-
workers conform to their employers´ EVP, in the case where the EVP implicates words 
that presume co-workers conforming to it. 
 
Contribution of the thesis: Our study contributes to the research by decreasing the gap 
we found in the research, by identifying processes and working methods within practice 
that previous research within the field have not mentioned earlier. We also contribute to 
practice by clarifying and concretizing the use of employer branding. 
 
Key words: Employer branding, knowledge-intensive company, competition, talented 
co-workers, EVP, management-perspective, process, working methods. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt behandlas bakgrunden inom vårt forskningsområde. Vidare sker en 

problematisering som sedan mynnar ut i syftet med studien. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för de avgränsningar som gjorts i studien. 

 

1.1 Bakgrund 
I den värld som företag idag befinner sig utgör medarbetarnas kunskap och kompetens 

det huvudsakliga konkurrensmedlet och företagsledare kan därmed inte bortse från 

vikten av att attrahera och behålla talangfulla och kompetenta medarbetare, skriver 

Botha, Bussin och De Swardt (2011). Cleary (2009) menar i likhet med Joshi (2014) att 

medarbetarna i takt med framväxten av “kunskapsekonomin” idag utgör företags mest 

värdefulla resurs. Cheese (2008) menar i likhet med vad Botha et al. (2011) skriver, att 

nyckeln till strategisk framgång i dagens företagsklimat är talang och kompetens, men 

han menar att talanger aldrig tidigare varit så svåra att hitta och behålla som idag, samt 

att det är lättare att förlora än någonsin tidigare. 

 

Denna utveckling konstateras även i Sverige enligt Rekryteringsenkäten, en 

undersökning som genomförs av Näringslivet (2003, 2014) och som påvisar att det 

under en längre tid varit problematiskt för företag att hitta medarbetare med rätt 

kompetens. De (a.a.) nämner även att kunskapsintensiva företag är en av de branscher 

där behovet av kompetenta medarbetare är högt. Vidare stöds detta även av Chhabra och 

Sharma (2014) som menar att en av de största utmaningarna för företagen i dagens 

snabbföränderliga och tekniskt drivna affärsklimat är att hantera den ökande efterfrågan 

på kompetenta och talangfulla medarbetare. Botha et al. (2011) menar att företagens 

brist på kompetenta och talangfulla medarbetare kan ha en negativ inverkan på företag. 

Detta då bristen hotar företags ekonomiska tillväxt och hållbarhet på lång sikt (a.a.). 

Vidare skriver Botha et al. (2011) att företagen måste utveckla sin employer branding i 

syfte att attrahera och behålla talangfulla och kompetenta medarbetare och på så vis ha 

en möjlighet att vinna “kriget om talangerna”. 
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1.2 Problematisering 
Enligt Chhabra och Sharma (2014) använder dagens företagsledare employer branding 

för att behålla och attrahera befintliga och potentiella medarbetare. Lika viktigt som det 

är för företag att rekrytera medarbetare med rätt kunskap och kompetens, lika viktigt är 

det att de arbetssökande tilltalas av företagen som arbetsgivare, menar de (a.a.). Gaddam 

(2008) menar att tidigare forskning visat att employer branding är en av de mest 

högaktuella strategierna inom Human Resource Management (HRM) och att det är ett 

internationellt koncept där färdigheter och kompetens efterfrågas. Edwards (2010) 

beskriver employer branding som en aktivitet där marknadsföringsprinciper, i synnerhet 

vetenskapen gällande branding, appliceras på Human Resource HR- aktiviteter 

avseende befintliga och potentiella medarbetare. Han (a.a.) förklarar vidare att medan 

product branding behandlar hur en produkt presenteras för kunder, och medan corporate 

branding behandlar hur en organisation presenteras för olika typer av externa grupper, 

så behandlar employer branding hur företagen som arbetsgivare presenteras för de 

befintliga och potentiella medarbetarna. Den hårdnande konkurrensen om kompetenta 

medarbetare har enligt Hughes och Rog (2008) medfört att utvecklingen av ett employer 

brand idag anses som lika viktigt som varumärken för produkter och tjänster. Kunerth 

och Mosely (2011) menar att det finns ett växande stöd för att employer branding ger 

synergieffekter genom att enskilda aktiviteter, som exempelvis att utveckla 

talangprogram, att förbättra kompetensutvecklingen eller att främja medarbetarnas 

engagemang, samlas under ett paraply i form av employer brand management. 

 

Huvudfokuset inom employer branding har enligt Heilmann, Saarenketo och Likkanen  

(2013) och Backhaus och Tikoo (2004) varit att skapa ett externt rykte som särskiljer 

företag från andra, snarare än att satsa på att internt skapa ett positivt 

medarbetarengagemang eller förändring i företagskulturen. Dock menar Heilmann et al. 

(2013) att huvudfokuset inom employer branding idag utvecklats mot ett mer integrerat 

tillvägagångssätt. Detta då många företag har anpassat sina externa “EVPs- 

Employee/Employer Value Propositions” med de befintliga medarbetarnas uppfattning 

om sin arbetsgivare och att utveckling av employer brand allt mer koordineras med 

företagets produkt- och företagsvarumärke (a.a.). 
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Syftet med employer branding är enligt Backhaus och Tikoo (2004) att företag 

differentierar sig gentemot sina konkurrenter genom att tydliggöra sitt employer brand 

som lyfter fram unika aspekter gällande vad företaget har att erbjuda medarbetare. 

Studier (Sivertzen, Nilsen och Olafsen, 2013; Chhabra och Sharma, 2014) påvisar också 

att det finns en signifikant positiv korrelation mellan ett starkt employer brand och 

sannolikheten att söka arbete hos den aktuella arbetsgivaren. Heilmann et al. (2013)och 

Kucherov och Zavylova (2012) menar i likhet med Backhaus och Tikoo (2004) att 

syftet med employer branding är att framhäva sin image som en bra arbetsgivare både 

internt och externt, men belyser även andra syften så som effektiviserad 

anställningsprocess och förbättrad arbetstillfredsställelse. Kucherov och Zavylova 

(2012) lyfter även fram möjligheten till att sänka lönenivåerna genom ett starkt 

employer brand. Dock anser Heilmann et al. (2013) att det främsta syftet med employer 

branding är att behålla och locka till sig framtida talanger från de målgrupper som 

företag har. 

 

Backhaus och Tikoo (2004), Chhabra och Sharma (2014), Botha et al. (2011) och 

Heilmann et al. (2013) beskriver i sina studier att employer branding utgörs av en 

pågående process. De (a.a.) beskriver vidare att processen består av ett antal steg och 

inleds med en form av datainsamling som resulterar i ett antal värden, ideologier och 

policys som representerar företagets identitet och egenskaper. Dessa värden 

omförvandlas i nästa steg till EVPs som sedan kommuniceras ut till befintliga och 

potentiella medarbetare via strategiskt utvalda kanaler (Backhaus och Tikoo, 2004; 

Chhabra och Sharma, 2014; Botha et al., 2011; Heilmann et al., 2013). Detta följs av ett 

avslutade steg där alla de tidigare stegen implementeras och kontinuerligt följs upp, 

utvärderas och anpassas efter de förändringar som sker i företaget och dess omgivning 

(Chhabra och Sharma, 2014; Heilmann et al., 2013). 

Forskning (Chhabra och Sharma, 2014; Heilmann, 2013; Kunerth, B., Mosley, R. 2011) 

visar på att företag använder olika arbetsmetoder i processens olika steg. Exempelvis 

belyser Chhabra och Sharma (2014) vikten av att proaktivt använda de rätta kanalerna 

inom sociala medier för att nå ut till sina målgrupper när det gäller kommunikation av 

EVP. Samtidigt tar Heilmann et al. (2013) upp att närvaro och samverkan med skolor är 

en annan arbetsmetod som används av företag för att kommunicera sina EVP. När det 
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gäller klargörandet och förtydligandet av de unika aspekterna gällande företagens 

identitet eller image, lyfter Edwards (2010) och Heilmann et al. (2013) fram att detta 

kan underlätta för företagen när det gäller att differentiera sitt employment offering 

(benämns fortsättningsvis som medarbetarerbjudande) från konkurrenternas 

medarbetarerbjudanden. Vidare menar Edwards (2010) att ett antal employer branding-

forskare förespråkar att en employer branding-strategi innefattar att klargöra företagets 

unika EVP och menar i likhet med Heilmann et al. (2013) att dessa till viss del består av 

exempelvis löner, belöningar och andra förmåner men även av exempelvis 

organisationens värderingar, egenskaper och andra attribut. Heilmann et al. (2013) 

nämner även utveckling och karriärsmöjligheter samt företags sociala ansvarstagande 

som ytterligare exempel på EVP. Backhaus och Tikoo (2004) betonar vikten av att EVP 

måste spegla vad företaget faktiskt har att erbjuda sina medarbetare, då det annars 

riskerar att upplevas som falska löften. 

 

Chhabra och Sharma (2014), Edwards (2010) och Heilmann et al. (2013) betonar att det 

är av stor vikt att företagen efter att ha identifierat sina EVP, i nästa steg i processen 

kommunicerar dessa till både befintliga och potentiella medarbetare. Chhabra och 

Sharma  (2014) menar vidare att denna kommunikation leder till att både de befintliga 

och potentiella medarbetarna formar en positiv bild av arbetsgivaren, som i sin tur 

resulterar i att företagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Kommunikation av EVP 

gör enligt Heilmann et al. (2013) det möjligt för företagen att kunna konkurrera om det 

begränsade utbudet av kompetens och talang. 

 

Utifrån den vetenskapliga forskningen och litteraturen inom employer branding som vi 

studerat (Backhaus och Tikoo, 2004; Chhabra och Sharma, 2014; Kryger Aggerholm, 

Esmann Andersen, Thomsen, 2011; Edwards, 2009) har vi kunnat utröna att flertalet av 

forskarna fokuserat på att antingen konceptualisera employer branding teoretiskt i form 

av framtagande av olika modeller eller teoretiskt beskriva implementationens olika steg. 

Botha et al. (2011) framhåller i sin studie att det finns relativt liten mängd vetenskaplig 

forskning tillgänglig när det kommer till praktiska erfarenheter av employer branding i 

syftet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Detta sammantaget innebär att 

vi kan identifiera ett gap i forskningen när det gäller den praktiska tillämpningen av 
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employer branding som process, där vi med process avser det kontinuerliga arbetet och 

utvecklingen av employer branding som koncept. 

 

Heilmann et al. (2013) har i en studie undersökt hur finska energibolag ser på och 

tillämpar employer branding, dock menar de (a.a.) att det finns ett behov för ytterligare 

forskning vad gäller hur företag i praktiken tillämpar employer branding och vilka 

processer och arbetsmetoder som används. Detta menar de (a.a.) skulle tillföra 

forskningen en ökad förståelse för hur företag ser på och hur de tillämpar employer 

branding, vilket vi menar sannolikt bidrar till att teorin inom området kan utvecklas 

ytterligare. Heilmann et al. (2013) menar även att jämförelser mellan olika sätt att 

angripa employer branding i praktiken kan ge en bättre insikt i vad som kan anses vara 

framgångsrik employer branding. 

 

Vi avser att med vår studie minska det gap i forskningen vad gäller praktiska 

erfarenheter av employer branding som vi kunnat identifiera genom att bygga vidare på 

den forskning som Heilmann et al. (2013) genomfört i Finland. Dock avser vi till 

skillnad från Heilmann et al. (2013) som avgränsat sin studie till finska energibolag, att 

genomföra vår studie med avgränsning till kunskapsintensiva företag i Sverige. 

Kunskapsintensiva företag kännetecknar den “kunskapsekonomi” som råder och har i 

allt större utsträckning kommit att utgöra objekt för forskning då de har en kritisk roll i 

samhället när det gäller innovation och utveckling av samhällsekonomin (Bolisani, 

Paiola, Scarso, 2013). Vi tolkar det som att kunskapsintensiva företag därav utgör 

intressanta studieobjekt med tanke på att de har ett stort behov av kompetenta 

medarbetare och därmed sannolikt även har ett behov av att tillämpa employer 

branding. Detta då flera forskare (Botha et al., 2011; Chhabra och Sharma, 2014; 

Cheese, 2008) menar på att kompetens utgör det huvudsakliga konkurrensmedlet för 

företag idag. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett styrningsperspektiv skapa förståelse för hur 

kunskapsintensiva företag genom tillämpning av employer branding hanterar 

konkurrensen om kompetenta medarbetare, med avseende på employer branding som 

process och dess arbetsmetoder. 

 

1.4 Avgränsning 
Tidigare forskning menar på att det finns ett behov av att se på hur företag i praktiken 

tillämpar employer branding som koncept. Vi har med grund i detta valt att avgränsa oss 

till att studera tillämpningen av employer branding när det gäller vilka processer och 

arbetsmetoder som används. Vi har i vår studie valt ett styrningsperspektiv då vi ser det 

som allt för omfattande att även inkludera de befintliga och potentiella medarbetarnas 

perspektiv, då vi ser dem som mottagare av employer branding kommunicering. 

Samtidigt anser vi att vi kan tillföra ett givande bidrag till teorin när det gäller 

tillämpning av employer branding utifrån ett styrningsperspektiv. Vid val av företag till 

vår studie har vi valt att begränsa oss till kunskapsintensiva företag, detta då vi har 

tolkat det som att dessa företags framgångar bygger på medarbetarnas kunskap och 

kompetens och att de därav har ett stort behov av kompetenta medarbetare. 

 

2 Metod 
I detta avsnitt hanteras övergripande metodval och tillvägagångssätt där vi redogör för 

de val vi gjort och argumenterar för varför dessa val är lämpliga i förhållande till syftet 

med vår studie.  

 
2.1 Övergripande metodval 
Denna studie är en kvalitativ flerfallsstudie, i vilken vi utgår från en teoretisk 

referensram för att tolka de data som samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Vi 

har för att kunna svara på vårt syfte valt ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att 

studien har ett tolkande perspektiv. Vi tillämpar ett aktörssynsätt som går i linje med det 

hermeneutiska synsättet och det kvalitativa angreppssättet. För att bilda oss en så 
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fullständig förståelse som möjligt för employer branding som process har vi valt att 

tillämpa en abduktiv forskningsansats. 
  

2.1.1 Forskningsansats 

Med utgångspunkt ifrån studiens syfte är vår ambition att skapa förståelse genom att 

utifrån semi-strukturerade intervjuer tolka respondenternas upplevelser och syn på 

tillämpningen av employer branding som process och dess arbetsmetoder. För att uppnå 

denna förståelse, förutsätts det att vi har en förförståelse inom ämnesområdet. Detta då  

förförståelse utgör grunden för att den empiriska datainsamlingen kan genomföras och 

att den i sin tur uppfyller syftet att tillföra ny förståelse och kunskap i vår 

forskningsprocess. 

 

Kinsella (2006) och Smythe och Spence (2012) menar att den hermeneutiska 

forskningsansatsen avser att söka förståelse, snarare än att erbjuda förklaring eller ge en 

absolut sanning. Vidare menar Kinsella (2006), Laverty (2003) och Bryman och Bell 

(2013) att den grundläggande idén inom hermeneutiken handlar om att skapa förståelse 

genom att tolka människors upplevelser så som de själva, i den miljö de befinner sig, 

beskriver dessa. I likhet menar Kafle (2011) att hermeneutikens fokus ligger i att 

framhäva en bild av världen så som den uppfattas av människor utifrån deras egna 

erfarenheter och upplevelser. Vidare menar Kafle (2011) och Kinsella (2006) i likhet 

med Gummesson (2000) att den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen som Gummesson 

(2000) kallar den, kan användas för att ge goda förutsättningar för tolkning av fenomen. 

Gummesson (2000) beskriver den hermeneutiska spiralen som en interaktiv process där 

varje steg i forskningen leder till ny kunskap, vilket med andra ord kan beskrivas som 

att nivån av förförståelse successivt höjs genom forskningsprocessen. Gummesson 

(2000) menar att forskare, när de går in i nya forskningsprojekt, bör ha en viss 

förförståelse för sitt forskningsområde. Vidare menar (a.a.) att forskare med hjälp av 

respondenters upplevelser och uppfattningar får tillgång till ytterligare insikter som 

genom olika metoder analyseras och tolkas, vilket leder fram till en ökad förståelse och 

samtidigt ökad förförståelse inför de kommande stegen i forskningsprocessen. 
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Patel et. al (2011) menar att hermeneutiken handlar om att skapa en helhetsbild av 

forskningsområdet, vilket med andra ord kallas för en holistisk uppfattning som bygger 

på uppfattningen om att helheten är större än de enskilda delarna tillsammans. För att 

kunna skapa denna helhetsförståelse innebär det att en förståelse måste finnas för de 

enskilda delarna i forskningsområdet (a.a.). Med andra ord innebär denna tolkningslära 

att en förståelse för helheten krävs för att förstå delarna, och vice versa (a.a.). 

 

Problematiseringen och den teoretiska referensramen i vår studie utgör, som vi ser det, 

vår förförståelse för vårt forskningsområde. Respondenterna i vår studie tillför, enligt 

vår mening den ökade förståelsen, och samtidigt den ökade förförståelsen inför 

kommande steg i forskningsprocessen, genom deras beskrivningar av sina upplevelser 

av tillämpningen av employer branding. Med detta sammantaget har vi i vår studie valt 

en hermeneutisk forskningsansats, vilket vi menar ger oss förutsättningar att svara på 

vårt syfte. 

 

När det gäller kritik mot det hermeneutiska synsättet menar Thurén (2007) att det är en 

osäker forskningsansats då tolkning, som är grundläggande inom synsättet, är en osäker 

metod. Vidare menar (a.a.) att tolkning som metod inte är testbar då den påverkas av 

tolkarens förförståelse, egna värderingar och dess sammanhang. För att minimera risken 

att vår egen förförståelse och egna värderingar färgar den tolkning vi gör strävar vi efter 

att ha detta i åtanke genom forskningsprocessen, och har samtidigt som ambition att 

citera respondenterna i så stor utsträckning som möjligt. 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden är präglad av det hermeneutiska synsättet, menar 

både Kinsella (2006) och Bryman och Bell (2013). Därav menar Kinsella (2006) att det 

hermeneutiska synsättet och den kvalitativa metoden som är av tolkande art är väl 

lämpade tillsammans. Med utgångspunkt från att vi antagit ett hermeneutiskt synsätt, 

och med stöd av Kinsella (2006) och Bryman och Bell (2013), anser vi att kvalitativ 

metod är ett lämpligt val för vår studie då syftet med studien är att skapa förståelse för 

forskningsobjektet. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att det inom kvalitativ 

forskning finns ett fokus på öppen och mångtydig empiri och menar i likhet med 
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Bryman och Bell (2013) och Hammarberg, Kirkman och De Lacey (2016) att forskaren 

genom att utgå ifrån individens uppfattningar och tolkningar av verkligheten antar ett 

subjektivt synsätt. Med detta i åtanke har vi antagit ett perspektiv som syftar till att 

skapa en bild av verkligheten som bygger på respondenternas subjektiva uppfattningar 

och tolkningar. 

 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt gällande datainsamlingen befunnit oss på 

respondenternas arbetsplatser då Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskaren 

genom att befinna sig i respondenternas naturliga miljö ökar förståelsen för deras 

uppfattningar. Inom kvalitativ metod menar Bryman och Bell (2013), Patel och 

Davidson (2011) och Eriksson och Wiederheim-Paul (2011) att tonvikten vid insamling 

och analys av data läggs på ord och att det verbala uttrycket ger möjlighet till en mer 

nyanserad bild än vad kvantifiering ger utrymme för. Thurén (2007) framhåller också 

den kvalitativa metodens möjlighet att framhäva en nyanserad bild där även enstaka 

händelser och mindre detaljer kan tillägnas stor vikt. 

 

Kvalitativ metod kännetecknas enligt Bryman och Bell (2013) av att den är flexibel då 

tillvägagångssätten som tillämpas har en ostrukturerad och öppen utformning. Detta 

menar de (a.a.) lämnar visst utrymme för respondenterna att styra inriktningen vad 

gäller insamlingen av data, vilket minimerar risken för att en förvrängd bild av den 

sociala verkligheten uppstår. Som exempel på datainsamlingsmetoder nämner både 

Bryman och Bell (2013) och Hammarberg et al. (2016) semi-strukturerade intervjuer, 

fokusgrupper, djupgående intervjuer och analys av text och dokument. Då vi vill skapa 

en så nyanserad och rättvis bild som möjligt av respondenternas tolkningar har vi vid 

datainsamlingen använt oss av semi-strukturerade intervjuer. 

 

Gummesson (2006) uppger att kvalitativ forskning inom företagsekonomi oftast ses 

som mindre vetenskaplig än kvantitativ forskning. Dock menar Gummesson (2006) att 

kvalitativ metod ger en mer komplex bild av verkligheten än kvantitativ metod och bör 

betraktas som en vedertagen metod inom företagsekonomi. Då vi avser att skapa 

förståelse, menar vi att en kvalitativ forskningsmetod är lämplig då det gör det möjligt 
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för oss att återge en mer komplex bild av respondenternas upplevelser, och således kan 

det enligt vår mening bidra med förståelse på en djupare nivå. 

2.1.3  Abduktion 

Den teoretiska referensramen i vår studie utgör den utgångspunkt vi har i vårt 

resonemang i arbetet och genom tolkning av denna teori kan vi identifiera vissa 

samband. Vidare gör vi i vår studie nya observationer på fyra fallföretag där vi samlar in 

ny information inom ämnesområdet och genom tolkningar och analys av denna 

information skapar vi, enligt vår mening, ny kunskap. Denna nya kunskap kompletterar 

och utökar den teoretiska referensramen och de samband vi utgått ifrån i studien. 

 

Det finns inom vetenskaplig forskning olika synsätt vad gäller hur forskare ser på 

relationen mellan teori och empiri, och tre av dessa är induktion, deduktion och 

abduktion (Patel och Davidson, 2011; Alvesson och Sköldberg, 2008; Timmermans och 

Tavory, 2012). Vid ett deduktivt synsätt skapar forskare hypoteser som bygger på idéer 

och principer tagna ur redan befintlig teori som de sedan empiriskt testar (Patel och 

Davidson, 2011; Sohlberg och Sohlberg, 2013). Detta innebär att den redan befintliga 

teorin ligger till grund för vilken data som samlas in och hur den bör tolkas, samt hur 

empirin ska relateras till den ursprungliga teorin (a.a.). 

 

Ett induktivt synsätt i sin tur utgår inte ifrån någon befintlig teori, utan skapar istället en 

teori utifrån det empiriska materialet som inhämtats från det aktuella forskningsområdet 

(Patel och Davidson, 2011; Alvesson och Sköldberg, 2008; Sohlberg och Sohlberg, 

2013). Detta innebär att induktion strävar efter att undersökta fenomen leder till 

slutsatser som är generaliserbara (a.a.). 

 

Abduktion är en blandning av deduktion och induktion menar både Patel et. al ( 2011) 

och Alvesson och Sköldberg (2008), dock betonar Alvesson och Sköldberg (2008) 

vikten av att inte bara se abduktion som en blandning av de två nämnda synsätten, utan 

menar att man även bör se till de nya insikter som abduktion skapar. Gold, Walton, 

Cureton och Anderson (2011) hänvisar till Pierce (1903) som beskriver skillnaden 

mellan de olika sätten att slutleda enligt följande: 
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“Deduction proves that something must be; induction shows that something actually is 

operative; Abduction [. . .] suggests that something may be”. 

 

Mirza, Akhtar-Danesh, Noesgaard, Martin och Staples (2014) beskriver abduktivt 

resonemang som en kreativ slutledning som involverar integration och rättfärdigande av 

ideér för att skapa ny kunskap. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att abduktion är 

en mer flexibel metod än både induktion och deduktion då de två sistnämnda har en 

tendens att bli för ensidiga eller orealistiska. Abduktion handlar om att genom förståelse 

och tolkning utifrån enskilda fall skapa ett hypotetiskt mönster, för att sedan genom 

tolkning av nya observationer fastställa förhållanden som stärker eller gör tillägg i det 

hypotetiska mönstret, vilket innebär ett flexibelt tillvägagångssätt (a.a.). Mirza et al. 

(2014) förklarar detta abduktiva resonemangsförlopp som en utformning av idéer 

utifrån vaga, möjliga eller potentiellt möjliga fenomen. 

 

Vi kan se tydliga paralleller i den abduktiva resonemangsgång som beskrivs i teorin och 

vårt sätt att resonera och göra slutledningar. Detta då vi genom sammanställning av 

tidigare forskning identifierat en teoretisk referensram som utgör vårt hypotetiska 

mönster och ligger till grund för den empiriska datainsamlingen. Vidare tillförs ny 

kunskap till teorin inom ämnet genom att nya observationer av fallföretagen tolkas och 

analyseras. Vårt syfte i studien är att skapa förståelse och även i detta hänseende menar 

vi att den abduktiva ansatsen är naturlig då det möjliggör att skapa den förståelse vi har 

för avsikt att uppnå. Detta sammantaget och med stöd av Dubois och Gadde (2002) som 

menar att abduktion är en lämplig ansats för utveckling av redan befintlig teori, har vi 

valt abduktiv ansats i vår studie. 

 

2.2  Tillvägagångssätt 
Denna studie inleds med att vi läser in oss på ämnesområdet employer branding för att 

skaffa oss en förförståelse för ämnet. Studiens syfte formuleras sedan utifrån 

förförståelsen. Därefter påbörjas litteraturinsamlingen som kommer att ligga till grund 

för utformningen av vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen kommer 

sedan att utgöra grunden för utformningen av vår intervjuguide som vi använder oss av 
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vid insamling av vårt empiriska material. Genom semi-strukturerade intervjuer inhämtas 

det empiriska materialet, som sedan transkriberas. Därefter bearbetas det empiriska 

materialet där vi pendlar mellan empiri och teori. Med grund i detta och att vi genom 

vår empiriska studie ökar vår förståelse inom ämnesområdet, och därmed även utökar 

vår teoretiska referensram, menar vi att vår studie har ett abduktivt synsätt. Efter detta 

sammanställs det empiriska materialet med utgångspunkt i de teman som återfinns i den 

utökade teoretiska referensramen, för att sedan analyseras. I analysen har vi som 

utgångspunkt att både ställa empiri mot den teoretiska referensramen för att analysera 

likheter och skillnader, men även att ställa empiri mot empiri för att göra jämförelser 

även där. Som ett sista steg i vårt tillvägagångssätt kommer vi utifrån analysen att 

sammanställa studiens bidrag. Genom vårt tillvägagångssätt som förtydligas i Figur 1 

nedan anser vi att vi kommer att kunna uppfylla studiens syfte. Det vill säga att skapa 

förståelse för employer branding som process och de arbetsmetoder som används i 

praktiken. 

 
Figur 1 En övergripande modell över vårt tillvägagångssätt. Källa: Egen 

 

2.2.1 Forskningsdesign 

Med utgångspunkt ifrån studiens syfte, har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie. 

Gummesson (2000) lyfter fram fallstudier som en möjlig metod när det gäller kvalitativ 
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forskning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och menar att fallstudier kan vara 

särskilt användbara inom all socialvetenskaplig forskning där syftet på något sätt 

handlar om att tillföra praktiken kunskaper eller verktyg. Då vi med vår studie avser att 

både tillföra teorin och praktiken inom ämnesområdet en ökad förståelse, menar vi att 

kvalitativ fallstudie som metod är passande. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att fallstudier kan användas både inom kvalitativ och 

kvantitativ forskning, men framhåller ändå att flertalet av de som använder sig av 

fallstudiedesign föredrar kvalitativa metoder så som ostrukturerade intervjuer och 

observationer. I likhet med Bryman och Bell (2013) menar Gummesson (2000) att 

kvalitativa intervjuer och observationer är lämpliga metoder inom kvalitativ forskning 

och betonar att det är metoder som är passande när processer ska studeras. Med stöd av 

Bryman och Bell (2013) och Gummesson (2000) menar vi att semi-strukturerade 

intervjuer är en lämplig metod i vår studie för att samla in empiriskt data. Detta då vårt 

syfte är att med avseende på employer branding som process och dess arbetsmetoder 

skapa förståelse för hur kunskapsintensiva företag ur ett styrningsperspektiv genom 

tillämpning av employer branding hanterar konkurrensen om kompetenta medarbetare. 

 

Vi har valt att genomföra tio djupintervjuer med tio respondenter fördelade på fyra olika 

företag, vilket Bryman och Bell (2013) titulerar som flerfallsstudie. Baxter och Jack 

(2008) menar att resultat utifrån flerfallsstudier generellt sett anses mer robusta och 

pålitliga än resultat utifrån enfallsstudier, men Baxter och Jack (2008) framhåller också 

att flerfallsstudier kan vara väldigt tidskrävande och dyra att genomföra.. För att stärka 

pålitligheten i vår studie har vi valt att undersöka fyra företag. 

2.2.2 Litteraturinsamling 

Som ett första steg i denna process skaffade vi oss en förförståelse för vad konceptet 

employer branding är. Detta gjordes genom sökning efter relevanta vetenskapliga 

artiklar i Högskolan i Gävles rekommenderade databaser. De databaser som vi använde 

oss av var Academic Search Elite, Emerald, Google Scholar och Scopus som alla fyra är 

relevanta databaser inom ämnet ekonomi. De sökord som vi använde oss av var 

employer branding och process. Den litteraturinsamling som gjordes i detta steg kom att 
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lyfta fram det gap som fanns inom forskningsområdet vad gäller employer branding, 

och slutligen mynnade det ut i denna studies syfte. 

 

Vid uppbyggnaden av vår teoretiska referensram valde vi att tillgå både relevant 

ämneslitteratur inom employer branding och vetenskapliga artiklar. Även i detta steg 

användes databaserna Academic Search Elite, Emerald, Google Scholar och Scopus. 

Däremot valde vi att lägga till ytterligare ord till employer branding så som  process, 

model, EVP, employer brand, management och knowledge intensive industry. Den 

litteraturinsamling som gjordes i detta steg kom att utgöra grunden till vår teoretiska 

referensram som innehåller följande delar; 

 

• Employer branding – Bakgrund 

o Kritik 

• Employer branding – process 

• Steg 1 – Research 

o Arbetsmetoder 

• Steg 2 - Employer value proposition (EVP) 

o Arbetsmetoder 

• Steg 3 - Communication strategy 

o Arbetsmetoder 

• Steg 4 - Communication material 

o Arbetsmetoder 

• Steg 5 - Action 

o Arbetsmetoder 

 

Den teoretiska referensramens olika delar låg till grund för utformningen av vår 

intervjuguide som vi använde oss av vid datainsamlingen i den empiriska delen. 

Frågorna formulerades utifrån följande teman; employer branding, employer branding 

bakgrund, processen, employer branding framtid och employer branding kritik. 
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2.2.3 Källkritik 

Det empiriska materialet i vår studie bygger på data insamlad genom semi-strukturerade 

intervjuer. Denna typ av data som utgör förstahandsuppgifter från personer menar 

Eriksson och Hultman (2014) är en primärkälla. Vi menar att dessa förstahandsuppgifter 

från de aktuella respondenterna utgör en trovärdig källa då den insamlade informationen 

inte tolkats eller beskrivits av någon mellanhand, så som är fallet med sekundärkällor 

(Eriksson och Hultman, 2014). 

 

Sørensen, Sabroe och Olsen (1996) menar att det finns stora fördelar med att använda 

databaser för att hitta sekundära datakällor, då de innehåller stora mängder information 

som är relativt lättåtkomlig och väl anpassad för forskning som ändamål. Dock 

framhåller (a.a.) att sekundära källor bör granskas kritiskt vid utvärdering av deras 

lämplighet för det forskningsämne som de avses användas inom. 
 

I vår litteraturinsamling har vi använt oss av sekundära källor, så som relevanta 

vetenskapliga artiklar och litteratur inom employer branding. De vetenskapliga 

artiklarna är hämtade från databaser som Högskolan i Gävle tillhandahåller, och 

litteraturen har inhämtats från Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms 

stadsbibliotek. Sørensen et al. (1996) menar att det finns stora fördelar med att använda 

databaser för att hitta sekundära datakällor, då de innehåller stora mängder information 

som är relativt lättåtkomlig och väl anpassad för forskning som ändamål.  
 

Våra sekundära källor bygger på tidigare forskning inom ämnesområdet och är där med 

sammanställda och tolkade av tidigare forskare och författare. Sørensen et al. (1996) 

framhåller att sekundära källor bör granskas kritiskt vid utvärdering av deras lämplighet 

för det forskningsämne som det avses användas inom.  Dock anser vi att detta vägs upp 

av att valet av vetenskapliga artiklar och litteratur till studien baserats på ett antal krav 

som Eriksson och Hultman (2014) lyfter fram som exempel på sätt att kontrollera 

autenticiteten i en källa. Dessa krav innefattar att författarna och forskarna av oss 

upplevs som kända inom sitt ämnesområde, att de i sina artiklar och böcker av oss 

upplevs referera till andra kända forskare och författare inom ämnesområdet, samt att vi 

upplever att många refererat till artiklarna och litteraturen i fråga. 
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I valet av respondenter har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt att intervjua de 

personer som är mest involverade i employer branding-arbetet inom respektive företag. 

Vi har när det gäller ett av företagen inte uppnått detta då nyckelpersonen inte varit 

tillgänglig för intervju. Dock anser vi att den respondent som vi fick möjlighet att 

intervjua, och den respondent som vi hade mailkontakt med, på detta företag tillförde så 

pass kvalitativ information att vi valde att inkludera företaget i studien ändå. 

2.2.4 Datainsamling 

Den primära datainsamlingen som ligger till grund för vår empiri bygger på material 

hämtade från de tio intervjuer vi genomfört med respondenter som arbetar på de valda 

företagen. Då ett av företagen endast kunde ställa upp med en respondent valde vi att 

komplettera datainsamlingen från det företaget genom att maila följdfrågor till 

ytterligare en respondent. Detta då några enstaka frågor inte kunde besvaras av den 

respondent som blev intervjuad på företaget. Sju av intervjuerna genomfördes ansikte 

mot ansikte, men på grund av geografiska avstånd hade vi inte möjlighet att intervjua tre 

av respondenterna på detta sätt. Vi bedömde att dessa tre respondenter skulle tillföra 

mycket till vår studie, därför valde vi att inkludera dem och istället utföra 

telefon/Skypeintervjuer. De nackdelar som Bryman och Bell (2013) bland annat 

framhåller gällande telefonintervjuer är att de oftast inte kan vara längre än 20-25 

minuter och att det är svårare att att få svar på känsliga frågor, samt att det kan vara 

svårt att avgöra om det är rätt person man intervjuar. Vi menar att dessa nackdelar inte 

påverkat vår studie då vår intervjuguide inte berörde känsliga områden och att 

Skype/telefonintervjuerna varade i ungefär en timme, samt att vi via Skype kunde se 

respondenterna och på så sätt identifiera att vi pratar med rätt person. Beskrivningen av 

företagen har utöver material från intervjuerna och mailkonversationen kompletterats 

ytterligare med data från företagens respektive hemsidor. Den sekundära 

datainsamlingen utgörs av vetenskapliga artiklar, och relevant och vedertagen litteratur 

inom vårt forskningsområde. 

 

Då vår studie är av kvalitativ art har vi vid utformning av våra intervjuer valt en semi-

strukturerad design. Detta då vi vill belysa specifika teman inom vårt ämnesområde, och 
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samtidigt ge respondenterna möjlighet att både svara relativt öppet men även ge dem 

möjligheten att själva styra intervjun i den riktning som de finner intressant och viktigt. 

Bryman och Bell (2013) menar att semi-strukturerade intervjuer är en typ av kvalitativ 

intervju som har till syfte att lyfta fram respondentens ståndpunkter och uppfattningar 

snarare än forskarens intresse. Vidare menar (a.a.) att kvalitativa intervjuer är flexibla i 

den bemärkelsen att de tillåter att intervjuerna avviker från den intervjuguide som 

utformats då tonvikten istället ligger på vad respondenten uppfattar är det väsentliga vid 

förklaring och förståelse av skeenden, mönster och beteenden. 

 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att fånga upp både vad respondenterna säger men 

även hur de säger det, menar Bryman et. al (2013). Därför menar (a.a.) att det är av stor 

vikt att forskaren får en fullständig redogörelse av det som framkommer under 

intervjun, och menar att inspelning av intervjuer är att föredra. Fördelarna som (a.a.) 

framhåller med inspelning av intervju är främst att allt som sägs fångas upp samtidigt 

som intervjuaren slipper distraheras av att behöva föra anteckningar. 

 

För att inte gå miste om viktig information valde vi att inför varje intervju fråga 

respondenten om samtycke att få spela in intervjun. För att respondenterna skulle känna 

sig trygga med att ge sitt samtycke till inspelning var vi noga med att förklara att de 

endast är till för oss, samtidigt som vi framhöll fördelarna med inspelningen så som att 

minimera risken för missförstånd och feltolkningar. Alla intervjuer spelades in förutom 

en intervju. För att minimera risken att missa något under intervjun valde vi att båda två 

föra noggranna anteckningar. De inspelade intervjuerna pågick i cirka en timme 

vardera, medan den intervju som inte spelades in pågick i nästan två timmar. 

Med stöd av Bryman och Bell (2013) som framhåller vikten av att transkribera 

ordagrant, valde vi att ordagrant transkribera de intervjuer som spelats in för att 

minimera risken för feltolkningar, samtidigt som det gav oss möjlighet till att använda 

oss av citat i empiridelen. Den intervju som inte spelades in gick vi noggrant igenom 

tillsammans genom att jämföra våra anteckningar för att på så sätt minska risken för 

feltolkningar. 
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Myers och Newman (2006) menar att kvalitativa semi-strukturerade intervjuer är ett 

kraftfullt verktyg för att samla in data, men betonar att det också finns en risk att 

respondenter upplever intervjuarna som en form av inkräktare, då det handlar om två 

främlingar som möts. Därav, menar (a.a.) att det finns en risk att respondenter inte delar 

med sig av all information som är relevant för studien. Vi har tagit denna kritik i 

beaktning genom att vi låtit respondenterna själva välja plats för genomförandet av 

intervjun. Sju av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Då tre 

av respondenterna inte är bosatta i stockholmsregionen genomfördes två av intervjuerna 

via Skype, och en av intervjuerna över telefon, beroende på vad respondenterna 

föredrog. Genom att respondenterna både kunde välja miljö och tillvägagångssätt för 

genomförandet av intervjun, menar vi att respondenterna sannolikt kände sig trygga 

med att intervjuas då de varit med och till viss del påverkat förutsättningarna för 

intervjun. Detta menar vi minskade risken för att vi som intervjuare skulle upplevas som 

inkräktare.  

2.2.5 Urval 

Då employer branding är ett relativt nytt koncept, insåg vi att det skulle kunna bli en 

utmaning att hitta företag som uttalat arbetar med employer branding som koncept. 

Därför valde vi att rikta in oss på företag vars kärnverksamhet bygger på medarbetarnas 

kunskap och kompetens. Kunskapsintensiva företag beskrivs av både Jääskeläinen och 

Laihonen (2013) och Bolisani, Paiola och Scarso (2013) som företag vars framgång i 

hög grad bygger på kompetenta medarbetares insatser. Med stöd av denna beskrivning 

valde vi att rikta in oss på just kunskapsintensiva företag som funnits under lång tid 

och/eller är väletablerade på marknaden. Detta för att öka chanserna för att företagen på 

något vis känner till employer branding eller arbetar med konceptet, då vi tolkar det som 

att kunskapsintensiva företag har ett stort behov av kompetenta medarbetare. Med stora 

företag utgår vi från bolagsverkets definition av stora företag. 

 

Innan vi påbörjade urvalsprocessen bestämde vi oss för att de företag som vi skulle 

studera skulle uppfylla följande kriterier: 

 

• Företagen skulle uppfylla kraven på bolagsverkets definition av stora företag. 
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• Företagen skulle funnits i minst 10 år och/eller vara väletablerade på marknaden. 

• Företagen skulle vara kunskapsintensiva enligt den definition som vi angett i 

avgränsingen. 

• Företagen skulle antingen uttalat arbeta med employer branding eller arbeta med 

aktiviteter som ingår i konceptet employer branding. 

• Företagens huvudkontor skulle ligga inom en närliggande geografisk radie för 

att de personliga intervjuerna skulle kunna genomföras. 

 

Efter att kriterierna satts upp började vi titta på vilka kontakter vi själva hade inom olika 

kunskapsintensiva företag och som skulle kunna vara både intressanta och relevanta för 

vår studie. Avanza, ett anonymt företag (hädanefter kallat Företag X) och Vattenfall är 

företag som vi har kontakter inom och de har sina huvudkontor i Stockholmstrakten, 

vilket ledde till att de tillfrågades att medverka i vår studie. Då respektive kontakt på 

Avanza, Företag X, och Vattenfall tackade ja till att medverka kom de att utgöra tre utav 

företagen i vår studie. Våra kontakter på respektive företag hjälpte oss med att kontakta 

ytterligare personer inom företagen som på något vis arbetar med employer branding 

eller liknande frågor, och som skulle kunna vara intressanta att ha med i vår studie. 

Bryman och Bell (2013) menar att detta utgör ett snöbollsurval då val av medverkande 

görs utifrån dess relevans och att de medverkande respondenterna sedan används för att 

att få med ytterligare respondenter. Samtidigt menar Bryman (2013) även att detta kan 

ses som ett målstyrt urval då vi inte strävar efter att finna respondenter på ett 

slumpmässigt vis utan snarare att vi på ett strategiskt sätt valt ut de respondenter som vi 

finner relevanta för studiens syfte. 

 

Lantmäteriet som utgör det fjärde företaget i vår studie valdes ut efter att vi av vår 

handledare blivit tipsade att läsa en artikel i Arbetarbladet som handlar om att en av 

medarbetarna inom Lantmäteriet blivit utsedd till “Årets employer branding manager 

inom statliga företag”. Utifrån denna artikel drog vi slutsatsen att Lantmäteriet troligtvis 

arbetar uttalat med employer branding och därav utgjorde ett intressant företag för oss 

att studera. Vi kontaktade medarbetaren som blivit utsedd till årets employer branding 

manager inom statliga företag via mail och frågade om hon var intresserad av att 

medverka i vår studie. Lantmäteriet tackade ja att medverka och vi fick hjälp med att 
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kontakta ytterligare medarbetare som arbetar med employer branding inom 

Lantmäteriet, och som var positivt inställda till att medverka i vår studie. Enligt Bryman 

och Bell (2013) ses vårt val att ta med Lantmäteriet i vår studie som ett målstyrt urval. 

Detta då de valts ut på ett strategiskt sätt på grund av att de utgör ett relevant företag för 

vår studie. 

2.2.6 Dataanalys 

Då syftet med vår studie är att skapa förståelse för vår specifika forskningsfråga, har vi 

valt att jämföra teori med empiri och vice versa. Därefter har vi genom vår egen 

tolkning av empiri och teori försökt utröna skillnader och likheter mellan vad teorin och 

empirin säger och även mellan de enskilda företagen. Bryman och Bell (2013) skriver 

att tematisering är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ dataanalys. För att 

utröna skillnader och likheter mellan teori och empiri och för att skapa struktur i arbetet 

har vi valt att dela in både empiri och analys efter de teman som vår teoretiska 

referensram är uppbyggd kring. Dessa teman kom även att utgöra strukturen på vår 

intervjuguide som vi utgick ifrån vid den empiriska datainsamlingen. De teman som 

utgör strukturen i vårt arbete är följande;  

 

• Employer branding - Bakgrund 

o Kritik 

• Employer branding process 

• Steg 1 - Research 

o Arbetsmetoder  

• Steg 2 -  Employer value proposition (EVP) 

o Arbetsmetoder  

• Steg 3 – Communication strategy 

o Arbetsmetoder 

• Steg 4 Communication material 

o Arbetsmetoder  

• Steg 5 – Action 

o Arbetsmetoder  
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Då studien är av kvalitativ art och vi antagit ett tolkande förhållningssätt har vi valt att 

presentera den empiriska delen med hjälp av citat. Bryman och Bell (2013) menar att 

citering som metod kräver att det empiriska materialet spelats in för att kunna återge 

med exakthet vad respondenterna sagt. Genom att vi använder oss av citat i empirin 

hoppas vi kunna uppnå en större förståelse för respondenternas egna uppfattningar och 

synpunkter inom forskningsområdet, samtidigt som studien får en ökad transparens och 

trovärdighet. För att tolka och analysera respondenternas svar på bästa sätt har vi valt att 

använda oss av ganska långa citat. Detta för att vi lättare ska kunna förstå helheten i det 

respondenterna säger, och för att vi minskar risken för att misstolkningar görs.  

2.2.7 Kvalitetskriterier 

Då denna studie är av en kvalitativ art har vi valt att tillämpa de kvalitetskriterier som 

återfinns och anses lämpliga inom denna forskningsansats. Reliabilitet och validitet som 

utgör kvalitetskriterier inom kvantitativ forskning har när det gäller bedömning och 

värdering av kvalitativ forskning ifrågasatts vad gäller dess lämplighet, skriver Bryman 

och Bell (2013). Detta har enligt dem (a.a.) resulterat i att forskare tagit fram alternativa 

bedömningskriterier för kvalitativa studier. Lincoln och Guba (1990) särskiljer mellan 

bedömning av kvaliteten i fallstudiens process och kvaliteten i fallstudien som produkt 

och menar att olika kriterier bör tas i beaktning vid dessa bedömningar. 

 

Vid bedömning av kvaliteten i processen vid en kvalitativ fallstudie menar Lincoln och 

Guba (1990) att studiens trovärdighet och äkthet bör beprövas. Bryman och Bell (2013)   

skriver att trovärdighetskriteriet består av fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering, som alla har parallella motsvarande kriterier som används 

vid bedömning av kvantitativ forskning. Vi har i vår studie haft för avsikt att följa dessa 

kriterier då vi velat säkerställa att vår forskningsprocess håller en hög kvalitativ 

standard. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att tillförlitlighet inom kvalitativ forskning uppnås 

genom att följa de regler som finns och att forskaren genom respondenterna bekräftar att 

den verklighet som beskrivs har uppfattats på ett korrekt sätt. För att säkerställa 

tillförlitligheten i vår studie har vi utgått ifrån Bryman och Bells (2013) modell för den 
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kvalitativa forskningsprocessen, vilken vi redogjort för i ett tidigare stycke. För att 

ytterligare stärka tillförlitligheten i vår studie har vi efter sammanställning av den 

primära datainsamlingen återkopplat till respondenterna för att ge dem möjlighet att 

lämna synpunkter gällande innehållet och huruvida vi återspeglar en korrekt bild av 

deras tolkningar och uppfattningar av verkligheten.  

 

När det gäller överförbarhet menar Bryman och Bell (2013) att det innebär att studiens 

beskrivningar och redogörelser bör vara “täta” och fylliga för göra det enklare att bilda 

sig en uppfattning om i vilken mån resultatet i studien är överförbart till andra kontexter 

och miljöer. Med detta i åtanke har vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer 

med frågor tematiserade utifrån den teoretiska referensram som tillämpas. Detta menar 

vi ger oss möjlighet till fördjupning inom ett relativt snävt område snarare än ytlig 

forskning inom ett brett område och innebär att vi kan göra fylliga beskrivningar och på 

så vis säkerställa att studiens överförbarhet lättare ska kunna bedömas utifrån studiens 

resultat. 

 

Pålitlighet uppnås, menar Bryman och Bell (2013 genom att alla de steg och val som 

görs inom forskningsprocessen redovisas på ett fullständigt och öppet sätt. Vi har för att 

säkerställa studiens pålitlighet låtit våra handledare granska vårt arbete under processens 

gång, samtidigt som vi på ett så noggrant och utförligt sätt som möjligt beskrivit varje 

steg i arbetsprocessen. Slutligen säkerställs pålitligheten i vår studie genom att vi tydligt 

motiverar de val av metoder och tillvägagångssätt som vi använder oss av. 

 

Konfirmering innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren utifrån sin insikt att 

samhällelig forskning inte kan uppnå fullständig objektivitet, försöker se till att hen 

agerat i god tro. Bryman och Bell (2013) menar även att granskarens uppgift bland 

annat innefattar att konfirmera resultatet av en studie genom att bestämma i vilken 

utsträckning det går att styrka resultatet. För att säkerställa att vår studie uppfyller 

kraven för konfirmering har vi genom hela forskningsprocessen medvetet försökt att 

undvika att blanda in våra egna värderingar eller åsikter samtidigt som vi är medvetna 

om att vi inte kan komma fram till en fullständigt objektiv bild. För att ytterligare 
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möjliggöra konfirmering har vi även i den mån det varit möjligt varit öppna och 

transparenta med vilka de medverkande företagen och respondenterna är. 

 

Äkthet innebär enligt Bryman och Bell (2013) bland annat att forskaren ger en rättvis 

bild av det fenomen som studerats. För att säkerställa äktheten i vår studie har vi vid val 

av respondenter genomfört ett noggrant urval för att säkerställa att de som intervjuats 

har den rätta kunskapen och insikten för att kunna besvara frågorna och ge en helhetlig 

bild av företagets situation vad gäller employer branding- processen. 

 

3 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensram vi utgår ifrån för att kunna svara på studiens syfte är 

baserad på litteratur och forskning inom området employer branding. Modellen “The 

employer branding process” är central i vår teoretiska referensram då den ligger till 

grund för den strukturella utformningen som används i uppsatsen. Denna modell har 

initialt utvecklats av företaget Universum men sedan tolkats och utvecklats vidare av 

forskare och författare (Parment och Dyhre, 2009; Backhaus och Tikoo, 2004; Chhabra 

och Sharma, 2014; Botha et al., 2011) inom employer branding- området. För att få en 

förståelse för employer branding som process och dess kontext finns ett avsnitt benämnt 

“Employer branding- Bakgrund” innan vi går in på modellen “The employer branding 

process” och dess olika steg. Strukturen i teori- ,empiri- och analysdelarna följer 

samma tematiska indelning, vilken inleds med ett avsnitt med rubriken “Employer 

branding- Bakgrund” och sedan går vidare med rubriker benämnda enligt de olika 

stegen i “The Employer branding process”. Under respektive steg i “The Employer 

branding process” finns en underrubrik benämnd “Arbetsmetoder”, vilka behandlar de 

arbetsmetoder som utifrån teorin identifierats i respektive steg. 

 

3.1 Employer branding – Bakgrund 
Cheese (2008) menar att talanger och kompetenta medarbetare är en nyckel till 

strategisk framgång för företag idag. Vidare betonar Cheese (2008) i likhet med Botha 

et al. (2011) att konkurrensen om kompetenta medarbetare och talanger i dagens 

affärsklimat är hårdare än den någonsin varit tidigare och att det är svårare än någonsin 
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att attrahera och behålla alla typer av talanger. Kucherov och Samokish (2016) menar 

att den rådande hårda konkurrensen om talanger tvingar företag att arbeta med employer 

branding och (a.a.) menar i likhet med Schlager, Bodderas, Maas och Cachelin (2011) 

att ett employer brand är en värdefull immateriell tillgång som består av hållbara 

konkurrensfördelar som företaget kan använda för att attrahera och behålla kompetenta 

medarbetare. Panda och Sahoo (2015) menar i likhet med Kucherov och Samokish 

(2016) att den hårda konkurrensen i dagens affärsklimat kräver att stor vikt läggs på att 

utveckla och ta hand om talangfulla befintliga medarbetare. Detta menar Panda och 

Sahoo (2015) bidrar till att befintliga medarbetare kan nå sin fulla potential och 

samtidigt nå sina karriärsmål, samt ökar företags chanser att behålla den kompetens som 

de besitter. Vidare framhåller (a.a.) att företag som arbetar framgångsrikt med att 

utveckla sina talanger inte har lika stort behov av att hitta ny kompetens utifrån. 

Employer branding bygger enligt Backhaus och Tikoo (2004) på antagandet om att 

humankapital ger värde till företag och att företag genom skicklig investering i 

mänskliga resurser kan uppnå förbättrade prestationer.  

 

Employer branding handlar enligt forskningen (Backhaus och Tikoo, 2004; Kryger 

Aggerholm et al., 2011; Edwards, 2009; Kunerth och Mosley 2011; Heilmann et al. 

2013; Chhabra och Sharma, 2014; Botha et al., 2011; Rampl och Kenning, 2014; 

Davies, 2008) om en form av process där proaktiv förvaltning och managering av en 

organisations image som arbetsgivare sker. Begreppet “employer branding” 

introducerades enligt forskningen (Heilmann et al., 2013; Kryger Aggerholm et al. 

2011; Kunerth och Mosley, 2011; Backhaus och Tikoo, 2004) av Tim Amber och 

Simon Barrow 1996, i samband med en artikel som publicerades i Journal of Brand 

Management.  I artikeln lyder definitionen av employer brand: 

 

“The package of functional, economic, and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company” 

                                                                                                                                 

Backhaus och Tikoo (2004) har i sin studie tagit fram en mer detaljerad defintion av 

employer branding som bygger vidare på Barrow och Mosleys definition, och beskriver 

employer branding som: 
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“The process of building an identifiable and unique employer identity, and the employer 

brand as a concept of the firm that differentiates it from its competitors” 

 

Employer branding beskrivs av Parment och Dyhre (2009) som en viktig del i de flesta 

företagens framgång, då framgången i de flesta fall i viss mån går att härleda till 

företagets medarbetare. Backhaus och Tikoo (2004) menar att företagsledare har insett 

att effektiv employer branding skapar en konkurrensfördel och hjälper medarbetare att 

ta till sig företags värderingar. Barrow och Mosley (2005), Backhaus och Tikoo (2004), 

Edwards (2009) och Heilmann et al. (2013) menar att de främsta fördelarna med 

employer branding innefattar lägre personalomsättning, förbättrad arbetstillfredsställelse 

och ökat engagemang hos medarbetarna, men tillägger även förbättrad rekrytering som 

en av de främsta fördelarna. Rampl (2014) lyfter fram en annan fördel och menar att 

studier påvisar att företag med ett attraktivt employer brand är förknippade med lägre 

löneanspråk från potentiella medarbetare. 

 

Både Barrow och Mosley (2005) och Heilmann et al. (2013) menar att det finns 

signifikanta forskningsresultat som visar att ett starkt employer brand är förknippat med 

högt engagemang hos medarbetarna, vilket bidrar till lägre kostnader och förbättrad 

kundnöjdhet. Chhabra och Sharma (2014) tillägger att ett starkt employer brand har en 

positiv inverkan på företagskulturen. Maxwell och Knox (2010) tar upp att employer 

branding bidrar med ett strategiskt ramverk som integrerar både HR och marknad så att 

organisationer kan attrahera, behålla och motivera de medarbetare som ger mervärde till 

företaget och kan leverera och leva upp till företagets varumärkeslöfte. 

 

Syftet med extern employer branding är enligt Backhaus och Tikoo (2004) och 

Heilmann et al. (2013) att attrahera de “rätta” talangerna genom att etablera företaget 

som förstahandsval vad gäller arbetsgivare hos den målgrupp av potentiella medarbetare 

som företaget riktar sig till. Parment och Dyhre (2009) framhåller att det inte är den 

akademiska utbildningen som styr valet av medarbetare utan snarare är det de 

personliga egenskaperna som avgör vad som är “rätt” talang för olika företag. 

 



 

26 

Utöver att nå ut externt till potentiella medarbetare så handlar employer branding även 

om att nå ut internt till befintliga medarbetare. Detta för att skapa en enhetlig och tydlig 

bild av vad företag står för och vad som utmärker dem som attraktiv arbetsgivare 

(Barrow och Mosley,2005; Backhaus och Tikoo, 2004; Kryger Aggerholm et al., 2011; 

Edwards, 2009; Kunerth och Mosley 2011; Heilmann et al. 2013; Chhabra och Sharma, 

2014; Botha et al., 2011; Rampl och Kenning, 2014; Hughes och Rog, 2008). Detta 

beskriver Heilmann et al. (2013) som styrkan i employer branding- konceptet, då det 

handlar om att sträva efter att skapa harmoni mellan de övertygelser och värderingar 

inom företaget å ena sidan, och den bild av företaget som arbetsgivare som 

kommuniceras till den externa omgivningen å andra sidan. Intern employer branding 

syftar till att behålla den kompetens och de talanger företag har i sina befintliga 

medarbetare och att skapa en stark arbetskraft som är svår för andra företag att imitera, 

menar både Backhaus och Tikoo (2004) och Heilmann et al. (2013). 

 

3.1.1 Kritik 

Graeme (2009) skriver att det är få människor som skulle hävda att attraktion av ledare 

och värdefulla medarbetare inte har någon betydelse, och att talent management och 

employer branding därav inte heller har någon betydelse. Dock menar Graeme (2009) 

att det finns ett ökat stöd för att det kan ha mindre betydelse än man tror och att 

sambandet mellan å ena sidan företagets kompetens och lärande, och å andra sidan 

företagets prestation inte har ett direkt samband. Ett ökat stöd, menar Graeme (2009) att 

det även finns för att det kan vara farligt för den organisatoriska hälsan att investera i 

individer på bekostnad av investering i andra former av kapital och skriver att det finns 

ett problem med alla enfaktorsförklaringar till prestation, så även när det gäller något så 

viktigt som talangfulla ledare. Vidare hänvisar Graeme (2009) till ett par studier där den 

ena genomförts av Groysberg, Nanda och Nohria (2004) och påvisar att fokus på 

“stjärnor” inom organisationen leder till minskade prestationer i de anställande 

företagen och hos “talangerna” som rekryterats. 

 

Den andra studien som Graeme (2009) lyfter fram är en longitudinell studie som 

genomförts i USA av Subramaniam och Youndt (2005), vilken påvisar att företag som 
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investerar i individuellt humankapital har upplevt en minskad takt av banbrytande 

innovationer över tid och att denna innovationstakt ökade endast om företagen 

kompletterade med investeringar i socialt kapital, så som “team-building”, att skapa 

förtroende och att bygga relationsband. Graeme (2009) avslutar med att lyfta fram 

Enron som exempel på en organisation som sågs som en föregångare när det gäller hur 

de hanterade talanger och arbetade inom employer branding, men som han (a.a.) med 

stöd av Spector (2003) menar hade policys inom HR- management och employer 

branding som var en tydlig bidragande faktor till deras fall. 

 

Foster, Punjaisri och Cheng (2010) och Backhaus och Tikoo (2004) belyser vikten av 

att företag måste kunna leva upp till de medarbetarlöften som kommuniceras då det 

annars leder till en negativ effekt bland nyanställda medarbetare, som i sin tur resulterar 

i högre personalomsättning. Vidare menar Foster et al. (2010) att detta påvisar hur 

viktigt det är för företag att förmedla en korrekt och sann bild av sig själv som 

arbetsgivare till potentiella medarbetare, för att det ska skapa en realistisk bild av vad 

det innebär att vara medarbetare på det aktuella företaget. 

 

Heilmann et al. (2013) lyfter fram problematiken med att mäta inom employer 

branding, då framgången ofta visar sig på längre sikt. De (a.a.) menar vidare att det är 

svårt att på lång sikt se vad som faktiskt är ett resultat av employer branding- arbetet 

och vad som orsakats av andra faktorer, så som exempelvis konjunkturförändringar. 

Heilmann et al. (2013) menar även att det är svårt att vid rekrytering jämföra effekten av 

olika kommunikationskanaler då varierande resultat i olika kanaler kan bero på andra 

faktorer än den specifika kommunikationskanalens effektivitet. Backhaus och Tikoo 

(2004) lyfter fram att mätningar av de tillgångar som employer branding- arbetet 

resulterar i, och den påverkan som employer branding har på företagets prestation, 

behövs för att på ett effektivt sätt kunna managera och utveckla konceptet. Dock 

konstaterar (a.a.) i likhet med Heilmann et al. (2013) att det är problematiskt att mäta 

den direkta påverkan som arbetet inom employer branding har på företagets prestation. 

Vidare menar Backhaus och Tikoo (2004) att företag istället bör mäta utfallet gällande 

specifika nyckeltal inom HR. 
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3.2 Employer branding - process 
Parment och Dyhre (2009) menar att modellen The employer branding process syftar 

till att underlätta förståelsen för hur organisationer kan arbeta med employer branding 

genom att den underliggande processen identifierats. De (a.a.) menar vidare att The 

employer branding process är en logisk process genom vilken företag når ett 

huvudsakligt mål; att med stark attraktion locka till sig och behålla befintliga och 

framtida ideala medarbetare. För att kunna uppnå detta huvudsakliga mål som modellen 

syftar till så förutsätts enligt Parment och Dyhre (2009) att hänsyn tas till följande tre 

antaganden: 

 

Employer branding bör separeras från rekrytering. Detta då rekrytering är en kortsiktig 

process där arbetsgivaren tillgodoser de behov som finns gällande nya kompetenser, 

medan employer branding är en kontinuerlig process som syftar till att ständigt 

bibehålla en image som attraktiv arbetsgivare. Både gentemot befintliga och potentiella 

medarbetare (Parment och Dyhre, 2009). 

 

Arbetet med employer branding bör inledas inifrån arbetsgivaren själv. För att ett 

företag ska kunna ha dragningskraft som arbetsgivare gentemot befintliga medarbetare 

bör företaget vara medvetna om vad deras mest värdefulla medarbetare värdesätter hos 

sin arbetsgivare. På så sätt kan företaget ta reda på vad som gör dem attraktiva, unika 

och vad som differentierar dem som arbetsgivare i jämförelse med andra arbetsgivare 

(Parment och Dyhre, 2009). Även Heilmann et al. (2013) påvisar i sin studie att företag 

i praktiken är medvetna om detta, då de insett att exempelvis företagskulturen kan 

kommuniceras utåt och på så vis lyfta fram något som är värdefullt för de befintliga 

medarbetarna som en strategisk del av employer branding. 

 

Arbetet med employer branding bör även hjälpa företaget att förstå vem som är deras 

ideala medarbetare. Genom employer branding kan företag definiera vilken typ av 

talang, personlighet och bakgrund som passar deras företag, vilket skulle kunna leda till 

att arbetet med employer branding blir effektivare och mer målinriktat (Parment och 

Dyhre, 2009). 
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Modellen The employer branding process består av ett antal definierade steg som i sig 

innefattar ett antal aktiviteter, arbetsmetoder eller underprocesser. Nedan redogör vi för 

dessa steg samt vad de innebär.  

 

 

Figur 2 The employer branding process. Källa: Universum 2009 

 

3.3 Steg 1 - Research 
Det första steget i modellen kallas för Research och innebär att en form av analys eller 

datainsamling gällande nuläget genomförs (Parment och Dyhre, 2009; Chhabra och 

Sharma, 2014; Backhaus och Tikoo, 2004; Heilmann et al. 2013). Chhabra och Sharma 

(2014) menar att det första steget handlar om att företaget ska ta reda på och fastställa 

de värden, ideologier och policys som företaget står för samt att detta resulterar i en 

samling värden och organisationsegenskaper som speglar företaget som arbetsgivare. 

Parment och Dyhre (2009) tar upp exempel på hur en nulägesanalys genomförs och 

menar i likhet med Heilmann et al. (2013) att företaget bör ta hjälp av befintlig 

forskning och utifrån interna och externa mätningar av olika slag samla in data för att 

bilda en uppfattning om företagets nuvarande employer brand. Vidare menar Parment 

och Dyhre (2009) att den interna datainsamlingen innefattar data rörande vad de har att 

erbjuda idag och hur de uppfattas som arbetsgivare av befintliga medarbetare medan 

den externa datainsamlingen innefattar data rörande hur de uppfattas av omgivningen 

och potentiella medarbetare. 

 

3.3.1 Arbetsmetoder 

Parment och Dyhre (2009) nämner olika typer av medarbetarenkäter som exempel på 

intern datainsamling och menar även att exitintervjuer med anställda som kommer att 

sluta kan ge värdefull information kring vad som gör att medarbetare lämnar företaget, 
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för att i nästa steg kunna analysera de bakomliggande faktorerna närmare. När det gäller 

extern datainsamling nämner Parment och Dyhre (2009) data från arbetsgivar-rankingar 

och undersökningar rörande hur företagets employer brand uppfattas som exempel på 

arbetsmetoder som kan användas i praktiken. Även studentundersökningar och den 

aktuella industrins framtidsutsikter är andra källor till värdefull data för att företag ska 

kunna skapa sig en bild om hur deras employer brand uppfattas av omgivningen och 

vad som krävs för att de ska kunna differentiera sig som en attraktiv arbetsgivare 

(Parment och Dyhre, 2009). 

 

3.4 Steg 2 - Employer value proposition (EVP) 
Det andra steget i modellen kallas Employer value proposition (EVP) och innebär att 

företaget utifrån data som samlats in i första steget identifierar det EVP som företaget 

avser att kommunicera till potentiella och befintliga medarbetare (Parment och Dyhre, 

2009; Backhaus och Tikoo, 2004; Botha et al., 2011; Heilmann et al., 2013; Chhabra 

och Sharma, 2014; Barrow och Mosley, 2005). Botha et al. (2011) menar att det är 

viktigt att i EVP erbjuda unika och differentierade fördelar som stämmer överens med 

företagets strategi och målgruppernas behov. Även Barrow och Mosley (2005) nämner 

att företag i utformning av EVP bör ha sin mission och vision som första referenspunkt. 

 

Kunerth och Mosley (2011) lyfter fram att de i sin fallstudie på Coca-Cola tidigt insåg 

att det var av högsta vikt att involvera marknads- och kommunikationsavdelningarna, så 

väl som att få godkännande från flera olika lokala avdelningar för att kunna utforma ett 

EVP som blir erkänt inom hela koncernen. 

 

Medarbetarlöften utformas av företag som en del av EVP och har till syfte att ge 

befintliga och potentiella medarbetare anledningar till att vilja arbeta inom företaget 

skriver Parment och Dyhre (2009), och menar vidare att de således reflekterar företags 

konkurrensfördelar som arbetsgivare. Sivertzen et al. (2013) syftade i deras studie till att 

identifiera vilka attribut som värdesätts hos arbetsgivare av potentiella medarbetare och 

påvisade att materialistiska aspekter så som ekonomiska attribut inte hade någon större 

signifikant samband med ett gott rykte hos företaget. Som exempel på innehåll i EVP 
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uppger Heilmann (2010) konkurrenskraftiga löner, utvecklingsmöjligheter, 

stimulerande arbetsuppgifter och flexibilitet i arbetet. 

 

Ett framgångsrikt medarbetarlöfte bör enligt Parment och Dyhre (2009) vara; 

• Sant - idag finns en öppenhet som gör det möjligt för arbetstagare att få tillgång 

till information via olika sociala medier samtidigt som generation Y (personer 

födda efter 1985) gärna delar med sig av sina egna erfarenheter av olika 

arbetsgivare. 

• Attraktivt - gentemot de målgrupper som företag riktar sig mot. Det som företag 

erbjuder medarbetare måste vara attraktivt. Det bör inte bara bestå av tomma 

löften. 

• Differentierat - från konkurrenternas rekrytering - varför välja en arbetsgivare 

framför en annan? Verkliga skillnader bör lyftas fram genom att exempelvis 

använda sig av medarbetarnas egna berättelser om sina upplevelser. 

3.4.1 Arbetsmetoder 

För att kunna identifiera nuvarande EVP så utgör IPI-analysen ett utmärkt verktyg, 

menar Parment och Dyhre (2009). Den består av att tre olika huvudfrågor; Identity, 

Profile och Image, som företag behöver undersöka och dessa beskrivs mer ingående 

nedan. 

 

Identity - Detta kräver en förståelse för hur befintliga medarbetare uppfattar företaget. 

Vilka är de gemensamma nämnarna och värderingarna. Attraktiva arbetsgivare tenderar 

att kunna förstå de värderingar och de faktorer som är drivande bland deras 

medarbetare. I detta steg är kvantitativa enkätundersökningar och fokusgrupper till stor 

hjälp för att identifiera de styrkor och den “verkliga” bild som medarbetare har om sin 

arbetsgivare (Parment och Dyhre, 2009). Detta steg har likheter med den arbetsmetod 

som Kunerth och Mosley (2011) nämner i sin artikel där Coca-cola som ett steg i 

framtagandet av EVP genomförde en enkätundersökning bland medarbetarna med syftet 

att identifiera deras syn på Coca-cola som arbetsgivare. 
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Profile - Vad företag strävar efter att bli som arbetsgivare. Detta är ett mer 

framtidsinriktat steg i processen och ledningen har ofta där av en bättre och mer 

helhetlig bild av företagets vision och mål för att kunna bli en attraktiv arbetsgivare. 

Ledningen kan i detta steg intervjuas om deras syn på företaget som arbetsgivare och 

hur de vill att deras medarbetare ska uppfatta dem som arbetsgivare, nu och i framtiden 

(Parment och Dyhre, 2009). Detta steg liknar den arbetsmetod som Kunerth och Mosley 

(2011) beskriver i sin artikel där Coca-Cola som ett steg i framtagandet av EVP 

intervjuade ett antal högre ställda personer inom HR, marknad och kommunikation, 

samt ett antal seniora chefer med syftet att ta reda på företagets gemensamma behov och 

visioner. 

 

Image - Hur företaget uppfattas som arbetsgivare av olika externa grupper. Fokus ligger 

i detta steg både på mjuka och hårda värden kring företaget som arbetsgivare, där mjuka 

värden avser exempelvis karriärsmöjlighter och företagskultur medan hårda värden 

avser exempelvis lön och förmåner. I detta steg tenderar kvantitativa 

enkätundersökningar kombinerat med fokusgrupper att vara till hjälp (Parment och 

Dyhre, 2009). 

 
Figur 3 Identifying your Employer Value Proposition- EVP. Källa: Universum 2009 
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Kopplingen mellan Profile och Identity är ofta svagare än kopplingen mellan Profile 

och Image i många företag. Detta menar Parment och Dyhre (2009) kan bero på att 

ledningen ofta är bättre på att kommunicera företagets vision externt (Image), än att 

försäkra sig om att denna är väl förankrad inom företaget (Identity). Ju större ytan blir i 

Figur 3 där Profile, Image och Identity går in i varandra och innehar samma 

uppfattningar, desto bättre är förutsättningarna för företag att formulera ett EVP som är 

sant, attraktivt och differentierat jämfört med andra arbetsgivare (Parment och Dyhre, 

2009). 

 

3.5 Steg 3 - Communication strategy 
Det tredje steget innefattar valet av lämpliga och effektiva kommunikationskanaler, och 

även koordinering av de aktiviteter som görs inom employer branding med övriga 

branding-aktiviteter inom företag, menar Parment och Dyhre (2009). Chhabra et .al. 

(2014) menar att företags egenskaper och värderingar alltid haft en avgörande roll för 

den arbetssökande när denne erbjudits ett jobb, även innan employer branding konceptet 

introducerades. De (a.a.) menar vidare att kommunicering av EVP därav är ett 

grundläggande steg i employer branding- processen. 

 

Parment och Dyhre (2009) belyser att valet av kommunikationskanaler bör bygga på 

information gällande vilka kanaler som de utvalda målgrupperna använder sig av för att 

lära känna sina potentiella arbetsgivare. Liksom Parment och Dyhre (2009) menar även 

Heilmann (2010) att valet av kommunikationskanaler för att förmedla företags EVP bör 

baseras på information angående vilka kanaler som de aktuella målgrupperna använder 

sig av och tar som exempel upp att det vid rekrytering till positioner inom IT sannolikt 

är bäst att använda sig av olika kanaler via internet då tekniskt bevandrade människor 

tenderar att utföra allt sitt arbetssökande via olika internet-kanaler. Vidare menar 

Parment och Dyhre (2009) att de kommunikationskanaler som studenter huvudsakligen 

använder sig av främst är genom personer som arbetar på företag, genom olika typer av 

praktikmöjligheter och via företags hemsidor. Studentundersökningar har enligt 

Parment och Dyhre (2009) visat på att personliga kontakter med en potentiell 

arbetsgivare föredras samt att mer information om företaget som arbetsgivare ska finnas 
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lättillgängligt när väl ett intresse hos studenter väckts. Chhabra och Sharma (2014) fann 

i sin studie att studenter i första hand föredrar jobbportaler för att hitta potentiella jobb, 

men fann även i likhet med vad Parment och Dyhre (2009) belyser att personliga möten 

med företag är en viktig kanal för att nå ut till studenter. Individer som tillhör 

generation Y är vana att omedelbart kunna skaffa sig mer information via internet, 

vilket medför att företags hemsidor ofta blir deras första kontakt med potentiella 

arbetsgivare (a.a.). Dock menar Parment och Dyhre (2009) att företags hemsidor ofta 

har fokus på andra målgrupper än arbetssökande. Chhabra och Sharma (2014) belyser 

att företag allt mer styr kommunikationen inom employer branding via digitala kanaler. 

Likaså använder sig potentiella medarbetare allt mer av digitala kanaler, så som Google, 

jobbportaler och sociala medier för att skaffa sig information om potentiella 

arbetsgivare, menar Chhabra och Sharma (2014). Det betonas både av Chhabra och 

Sharma (2014) och Heilmann (2010) att det är av stor vikt att företag hanterar sin 

synlighet inom dessa kommunikationskanaler på ett proaktivt sätt. 

 

När det gäller företags närvaro på olika arbetsmarknadsdagar och liknande 

mässor menar Parment och Dyhre (2009) att detta är ett måste för många företag för att 

synas, men de (a.a.) menar även att det är viktigt att företag gör strategiska val av 

deltagande i denna typ av kommunikationskanaler för att nå ut till de avsedda 

målgrupperna och inte försvinna i mängden av arbetsgivare. 

 

Hållbar employer branding handlar lika mycket om att behålla befintliga medarbetare 

som att attrahera potentiella medarbetare och Parment och Dyhre (2009) menar att det 

därför är avgörande att välja bra kommunikationskanaler även internt för att uppehålla 

en dialog med befintliga medarbetare. Vidare menar Parment och Dyhre (2009) att i 

synnerhet personer som tillhör generation Y värdesätter konstant information från, och 

interaktion med sina arbetsgivare. Likaväl vill de ha möjlighet till direkt 

kommunikation med ledning och chefer för att kunna ställa frågor eller dela med sig av 

sin syn på saker (a.a.). Sharma och Kamalanabhan (2012) lyfter i sin studie fram att 

befintliga medarbetare generellt sett är entusiastiska angående de interna 

kommunikationsaktiviteterna som genomförs av arbetsgivare, och den inverkan som 

dessa aktiviteter har på deras medvetenhet om arbetsgivarens värderingar och löften. 
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3.5.1 Arbetsmetoder 

När det gäller processteget communication strategy nämner Parment och Dyhre (2009) 

att företag bör bilda sig en uppfattning om, och hålla sig uppdaterade gällande vilka 

kommunikationskanaler deras målgrupper föredrar genom att exempelvis samla in 

information gällande forskning och studier i ämnet. 

 

Chhabra och Sharma (2014) och Parment och Dyhre (2009) lyfter fram företags 

hemsidor och arbetet med dessa som en arbetsmetod, detta för att visa vilka företaget är 

och vad de står för. Både Chhabra och Sharma (2014) och Parment och Dyhre (2009) 

menar vidare att företag bör arbeta aktivt med att göra sina hemsidor attraktiva och 

levande för arbetssökande. Detta kan enligt Parment och Dyhre (2009) exempelvis 

uppnås genom att vara öppen med lediga tjänster, lyfta fram berättelser från 

medarbetare och företags interna framgångssagor. Denna typ av transparens gör att 

företag upplevs mer tilldragande och levande som arbetsgivare (a.a.). Chhabra och 

Sharma (2014) belyser vikten av att företag bör uppmuntra potentiella medarbetare att 

söka sig till hemsidor regelbundet för att utforska möjligheten till arbete och menar att 

det ger de arbetssökande möjligheten att utvärdera fördelar och nackdelar med 

potentiella arbetsgivare på samma sätt som företag utvärderar potentiella medarbetare. 

De (a.a.) menar därav att denna kommunikationskanal kan utgöra ett viktigt strategiskt 

verktyg för att nå ut till potentiella medarbetare. 

 

Utöver hemsidor är sociala medier en annan kommunikationskanal via internet som 

lyfts fram av Tulgan (2007), Heilmann (2010) och Parment och Dyhre (2009). Parment 

och Dyhre (2009) och Tulgan (2007) lyfter fram att personer som tillhör generation Y 

vill ha lättillgänglig information om potentiella arbetsgivare och att användning av 

sociala medier är viktigt i synnerhet för att nå ut till denna stora målgrupp. Heilmann et 

al. (2013) menar att internet och sociala medier kommer att växa och bli allt viktigare 

som extern kommunikationskanal i framtiden, vilket överensstämmer med den bild som 

Parment och Dyhre (2009) och Tulgan (2007) framhäver om de preferenser som 

generation Y har när det gäller inhämtning av information. Som exempel på 
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arbetsmetoder inom denna kommunikationskanal nämner Tulgan (2007) att företag bör 

utveckla en stark och positiv närvaro inom sociala forum där målgrupperna befinner sig, 

exempelvis genom att lämna kommentarer på relevanta bloggar. Vidare nämner Tulgan 

(2007) att företag genom att vara aktiva på sociala forum får tillgång till stora grupper 

av potentiella medarbetare inom sina industrier och att de på det viset kan attrahera 

dessa. Heilmann (2010) lyfter även fram att synlighet på jobbportaler genom 

utannonsering av lediga tjänster också ger möjlighet till att nå ut med företagets 

budskap. 

 

Både Parment och Dyhre (2009) och Heilmann (2010) lyfter fram att många företag 

använder sig av tryckt media, men Parment och Dyhre (2009) betonar att syftet med 

tryckt media ofta är att öka trafiken i form av antal besökare till företags hemsidor. 

Dock har Heilmann et al. (2013) funnit i sin studie att tryckt media är den viktigaste 

kommunikationskanalen för att nå ut till potentiella medarbetare. Vidare menar Parment 

och Dyhre (2009) att företag som skapat attraktiva och levande hemsidor ökar 

möjligheten att skapa dialoger med potentiella medarbetare, vilket inte är möjligt via 

tryckt media. 

 

Att närvara på olika typer av arbetsmarknadsdagar och events för studerande är en form 

av arbetsmetod för att uppnå formella personliga kontakter mellan arbetsgivare och 

potentiella medarbetare, menar Heilmann (2010). Parment och Dyhre (2009) menar som 

tidigare nämnts att många företag måste delta i denna typ av mässor och events för att 

synas, men tar som exempel upp att företag som har problem att differentiera sitt 

employer brand gentemot sina konkurrenter bör använda sig av andra arbetsmetoder än 

dessa där deras konkurrenter sannolikt inte är närvarande i lika stor utsträckning. 

Samtidigt nämner de (a.a.) att företag som verkar i industrier där hela industrin har 

problem med att locka till sig potentiella medarbetare kan tjäna på att gå ihop med sina 

konkurrenter inom den aktuella industrin och skapa egna event för studenter där de 

tillsammans kan lyfta fram fördelar med att arbeta i deras bransch. 

 

En annan arbetsmetod som Parment och Dyhre (2009) lyfter fram är att företag 

exempelvis kan välja ut en medarbetare som ses som en god ambassadör i frågan för att 
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tala om hur företagets engagemang i frågan ser ut, vilket ger en personlig kontakt och 

känsla för vad företaget står för (a.a.). Heilmann (2010) och Heilmann et al. (2013) är 

inne på samma spår och lyfter fram informella personliga kontakter, så som “word-of-

mouth” mellan befintliga och potentiella medarbetare som en viktig arbetsmetod för att 

föra fram företagets budskap. 

 

För att upprätthålla en dialog med, och nå ut till befintliga medarbetare menar Parment 

och Dyhre (2009), som tidigare nämnts, att det är viktigt att välja rätt 

kommunikationskanaler. Ett par arbetsmetoder för att nå ut med företags budskap 

internt som han (a.a.) nämner och menar är på uppgång är tryckta företagsmagasin som 

regelbundet ges ut och skickas hem till medarbetarna samt veckovisa nyhetsbrev från 

VDn som mailas till alla medarbetare. Både Tulgan (2007) och Parment och Dyhre 

(2009) nämner bloggar som en möjlig arbetsmetod för att snabbt och enkelt nå ut med 

information till befintliga medarbetare, men även för att upprätthålla en dialog med 

dessa genom att medarbetare kan ställa frågor direkt till ledning och chefer. Detta sätt 

att arbeta med kommunikation med befintliga medarbetare bidrar med en känsla av 

gemenskap, menar Tulgan (2007). Tulgan (2007) lyfter även fram att podcasts kan 

användas för att spela in exempelvis HR-möten för att sedan delas på företags intranät, 

vilket gör att medarbetare som arbetar på distans kan ta del av de diskussioner som 

pågår inom företaget. 

 

3.6 Steg 4 - Communication material 
I detta fjärde steg i processen menar Parment och Dyhre (2009) att det för företag 

handlar om att uttrycka de medarbetarlöften som formulerats i steg två med de rätta 

orden och bilderna så att det går i linje med företagets identitet och brandingstrategi. 

Backhaus och Tikoo (2004) menar i likhet med det Parment och Dyhre (2009) att det är 

grundläggande att företag i detta steg ser till att det employer brand som kommuniceras 

överensstämmer med andra brandinginitiativ som företaget genomför. Parment och 

Dyhre (2009) menar vidare att det material som kommuniceras ska inge samma känsla 

oavsett vilken kommunikationskanal som används samt att människor som representerar 

företaget måste agera på ett sätt som går i linje med det kommunikationsmaterialet 

förmedlar. Detta steg blir lättare om företaget har genomfört ett bra arbete i de tidigare 
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stegen (a.a.). Med andra ord att företaget har skapat medarbetarlöften som är sanna, 

attraktiva och differentierade samtidigt som företaget vet vilka målgrupper som ska nås, 

vad som ska sägas och genom vilka kommunikationskanaler det ska förmedlas (a.a.). 

Chhabra och Sharma (2014) menar att budskapet av företagets employer brand kan ses 

som effektiv när företagets avsedda mening med budskapet är identisk med 

medarbetarnas uppfattning om meningen i budskapet. Det gäller enligt Parment och 

Dyhre (2009) att i detta steg involvera känslor, men samtidigt passa sig för att använda 

bilder på exempelvis unga leende medarbetare och kommunicera “middle of the road” 

kommentarer. Detta då risken finns att den typen av marknadsföring upplevs som 

ointressant av målgrupperna samt att företagets employer brand till och med kan 

upplevas som ytligt (a.a.). 

 

Dialogen med befintliga och potentiella medarbetare bör göras så personlig och 

skräddarsydd som möjligt för att kunna uppnå en hållbar employer branding, skriver 

Parment och Dyhre (2009) och menar att företaget här bör kunna svara på frågor som 

“Vad får jag ut av att arbeta på ert företag?”, “Varför ska jag överväga att arbeta för ert 

företag”?, eller “Varför ska jag stanna som medarbetare på ert företag?”. Samtidigt 

betonar de (a.a.) att ett employer brand bara kan vara starkt om det levererar vad det 

lovar. 

 

När det gäller människor som tillhör generation Y, menar Parment och Dyhre (2009) att 

de är experter på att kommunicera genom många olika kanaler och att de ofta är öppna 

med sin syn på saker och med sina åsikter. Detta menar Parment och Dyhre (2009) 

innebär att det är avgörande för företag att ta detta nya sätt att kommunicera på allvar 

och matcha det. De (a.a.) menar att matchningen inte innebär att ändra det som 

förmedlas för att passa detta nya sätt att kommunicera, utan snarare att det kan göras 

genom att kommunicera det man vill förmedla på ett smartare sätt och samtidigt vara 

ärlig. 

 

När det kommer till den geografiska aspekten i det som ska kommuniceras så finns det 

ofta en diskussion kring det globala respektive det lokala sättet att kommunicera för att 

uppnå en hållbar employer branding, skriver Parment et. al (2009). De (a.a.) menar att 
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det kan vara svårt för de lokala kontoren inom ett företag att göra sig hörda när det 

gäller hur de vill anpassa medarbetarlöften för att bättre passa deras målgrupper. Vidare 

skriver Parment och Dyhre (2009) att det enligt deras erfarenhet visat sig vara svårt att 

använda samma kommunikationsmaterial globalt då det många gånger leder till interna 

diskussioner som slutar med kompromisser som ingen drar nytta av. Dock menar de 

(a.a.) att det huvudsakliga budskapet bör vara det samma globalt, men att lokala 

justeringar i kommunikationsmaterialet måste tillåtas då det visar på företagets 

engagemang att vara en attraktiv arbetsgivare inom flera olika marknader. 
 

3.6.1 Arbetsmetoder 

Enligt Parment och Dyhre (2009) spenderas ofta mycket pengar av företag när det gäller 

utforming av kommunikationsmaterial och kampanjer där hjälp ofta tas in från externa 

parter så som reklambyråer och konsulter utöver att den egna marknadsavdelningen är 

involverad. Dock menar de (a.a.) att företag inte bör komplicera detta arbete alltför 

mycket, i synnerhet inte om företaget genomfört ett bra arbete i det tidigare stegen i 

processen, vilket bör underlätta när det är dags för detta steg. Parment och Dyhre (2009) 

framhåller att enkelhet är att rekommendera och att företag här bör hålla sig till få 

budskap som kommuniceras om och om igen genom att istället använda olika talesmän, 

exempelvis befintliga medarbetare som med ord kan beskriva hur de lever upp till eller 

känner för det budskap som förmedlas. Vidare lyfter Parment och Dyhre (2009) att 

enkelheten underlättar arbetet när det gäller utformning av kommunikationsmaterial, 

men också att företag ofta använder många olika kommunikationskanaler och att 

enkelheten då är av högsta vikt för att målgrupperna ska känna igen sig oavsett om de är 

inne på företagets hemsida, läser en reklamannons eller deltar i en 

arbetsmarknadsmässa. Även Botha et al. (2011) menar att det är av stor vikt att 

budskapet som förmedlas känns igen oavsett vilken kommunikationskanal som 

används, och lyfter därav fram vikten av att kommunikationsmaterialet bör vara 

enhetligt. 
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3.7 Steg 5 - Action 
Det sista steget i processen, Action, handlar enligt Parment och Dyhre (2009) och 

Heilmann et al. (2013) om att implementera alla de tidigare stegen i processen och på 

nära håll kontrollera vad som fungerar och vad som behöver justeras på vägen. Här 

menar Parment och Dyhre (2009) att företag bör ta hänsyn till marknadsmässiga 

förändringar och företagets resultat. Vidare betonar Parment och Dyhre (2009) att det är 

en långsiktig process att skapa ett hållbart employer brand och menar att det tar lång tid 

att bygga upp samtidigt som de framsteg som gjorts lätt kan gå förlorade om inte företag 

arbetar kontinuerligt med underhåll och kontroll på ett bra sätt. 

 

Chhabra och Sharma (2014) lyfter ett antal fördelar som företag kan uppnå genom en 

positiv utveckling inom employer branding, vilka är ett starkare employer brand, att mer 

passande kandidater attraheras, att rekryteringskostnader över tid minskar och att 

kostnaden per anställning minskar. Företag som är framgångsrika med att arbeta med 

kontinuerlig utveckling inom employer branding och som utövar en hållbar employer 

branding kännetecknas oftast enligt Parment och Dyhre (2009) av att employer 

branding-verksamheten har en stark röst inom ledningen i företaget och ett team som 

arbetar över avdelningsgränserna. 

 

Parment och Dyhre (2009) framhåller att det är viktigt att i det kontinuerliga arbetet 

med employer branding sätta mål på ett tydligt och mätbart sätt över vad som ska 

uppnås genom de arbetsmetoder och aktiviteter som genomförs. Botha et al. (2011) 

nämner i likhet med Parment och Dyhre (2009) att mätningar inom employer branding 

bör göras för att kunna säkerställa att företaget har ett employer brand som lever upp till 

det EVP som kommuniceras. Även Heilmann et al. (2013) förespråkar mätningar som 

ett sätt att följa utvecklingen av employer branding-arbetet inom företaget och menar att 

effektiviteten av kommunikationen kan mätas på fler olika sätt. Dock menar de (a.a.) att 

det kan vara svårt att mäta hur pass effektiva olika kommunikationskanaler är då ett 

employer brand byggs upp långsiktigt och det därför är problematiskt att identifiera vad 

exakt som utgör grunden till den positiva utveckling som uppnås. 
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Heilmann et al. (2013) betonar att employer branding kommer att bli allt viktigare att 

satsa på i framtiden, då företag strävar efter att uppnå konkurrensfördelar genom att 

attrahera kompetenta medarbetare och att skapa en bild av företaget som attraktiv 

arbetsgivare. 

 

3.7.1 Arbetsmetoder 

Att mätbara och tydliga mål för det kontinuerliga arbetet med employer branding sätts 

upp är något som tidigare nämnts att Parment och Dyhre (2009) lyfter fram som en 

viktig del i detta sista steg i processen. Nedan redogörs för några exempel på sådana 

mätbara mål som de (a.a.) nämner; 
 

• Antalet medarbetare som säger upp sig jämfört med tidigare år. 

• Tiden det tar att tillsätta en ledig tjänst från att tjänsten utannonserats på intranät 

och externt. 

• Att sikta på en viss placering i olika rankingar över attraktiva arbetsgivare. 

• Hur nöjda medarbetare inom olika kategorier är med företaget som arbetsgivare. 

• Antalet kandidater med passande profil som söker jobb hos företaget. 
 

Parment och Dyhre (2009) menar att dessa mål bör sättas på en rimlig nivå och sedan 

följas upp, och framstegen som görs bör också kommuniceras internt. De (a.a.) menar 

vidare att de flesta medarbetare vill arbeta på ett attraktivt företag då det stärker 

individens egna varumärke och att involvering av medarbetarna även stärker deras 

lojalitet och engagemang till företaget. Botha et al. (2011), som också förespråkar 

mätningar inom employer branding, lyfter som arbetsmetod fram att HR-styrkort kan 

hjälpa företag att mäta de satsningar som görs inom employer branding. Heilmann et al. 

(2013) tar i likhet med Parment och Dyhre (2009) och Botha et al. (2011) upp exempel 

på mätningar inom employer branding och nämner att företaget genom den feedback de 

får och antalet ansökningar och besök på företagets hemsida kan mäta hur pass effektiv 

deras kommunikation är. 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att det kan vara problematiskt att mäta den direkta 

påverkan som employer branding har på företagets vinstmarginal eller tillväxt. De (a.a.) 
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menar vidare att företag istället bör fokusera på att mäta nyckeltal inom HR för att följa 

utvecklingen och tar som exempel på mätetal upp; antal uppsägningar, 

personalomsättning, medarbetarnas produktivitet och nöjdhet bland medarbetarna, men 

framhåller att personalomsättning inte alltid är lika viktigt som medarbetarnas beteende 

på arbetsplatsen. 

 

3.8 Sammanfattande modell över vår teoretiska referensram 
Modellen The employer branding process, ligger till grund för vår teoretiska 

referensram. Denna modell har vi genom den tidigare forskningen och litteraturen inom 

employer branding utvidgat och byggt vidare på. Figur 4 nedan är en sammanfattning 

av vår teoretiska referensram. Vi har i figuren samlat de arbetsmetoder som vi 

identifierat att litteratur och tidigare forskning lyfter fram inom respektive steg  i 

employer branding -processen. 
 

 
Figur 4 Sammanfattande modell över vår teoretiska referensram. Källa: Egen vidareutvecklad modell med 
utgångspunkt i The employer branding process (Universum, 2009) 

 
Figur 4 visualiserar de fem steg som The employer branding process består av. Vi har 

vidareutvecklat modellen genom att vi i Figur 4 kartlagt de arbetsmetoder som vi 

identifierat inom respektive steg i processen. Processen inleds med steget Research och 

Research Employer value
proposition	 (EVP)

Communication	
strategy

Communication	
material

Action

• Medarbetarenkäter
• Exitintervjuer
• Arbetsgivarrankningar
• Studentundersökningar
(Parment et. al. 2009)

IPI-analys	
• Identitet (Internt)
- Enkätundersökningar
- Fokusgrupper
• Profil
- Intervju	med	ledningen										

om	hur	de	vill	uppfattas	
som	arbetsgivare.	

• Image	(Externt)
- Enkätundersökningar
- Fokusgrupper
(Parment et.	al.,	2009;	
Kunerth et.	al.,	2011)

• Hemsidor
• Social	medier
• Jobbportaler
• Tryckt	media
• Arbetsmarknadsdagar
• Mässor/Events
• Podcasts
• Personliga	möten
• ”Word	of mouth”
• Företagsmagasin
• Intranät
(Parment et.	al.,2009;	
Heilmann et.	al.,	2013;	
Chhabra et.	al.,	2014;	
Tulgan,	2007;	Heilmann,	
2010

• Enkelhet
• Talesmän
• Hjälp	från	extern	part
• Få	budskap	som	

återkommer
(Parment et	al,	2009;		
Botha	et.	al.,	2011)

• Mätbara	och	 tydliga	mål
• Internt	kommunicera		

de	framsteg	som	görs.
• HR-styrkort
(Parment et.	al.,	2009;	
Botha	et.	al.,	2011;	
Backhaus	et.	al.,	2004;	
Heilmann et.	al.,	2013)
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fortsätter stegvis vidare med Employer value proposition (EVP), Communication 

strategy, Communication material och Action. Flödet genom dessa steg i processen är 

något som vi, utifrån tidigare forskning och litteratur inom employer branding, kan se 

förespråkas. Genom att vi i Figur 4 gör denna visualisering och kartläggning underlättar 

det för oss att utforma och sammanställa det empiriska materialet och analysen. Figur 4 

kommer även att ligga till grund för redogörelsen av det bidrag som vår studie tillför 

forskningen och praktiken. 

 
 

4  Empiri 
Det empiriska avsnittet i vår studie följer samma struktur och rubriksättning som teori- 

och analysavsnitten. Dock inleder vi med en kort beskrivning om de olika fallföretagen 

samt en tabell som sammmanställts över de respondenter som medverkat i studien. 

 

4.1 Övergripande Företagsbeskrivning och tabell över medverkande 

respondenter 
I denna studie har vi intervjuat sammanlagt tio personer på fyra olika företag. Alla 

företagen verkar inom olika branscher, men har en gemensam nämnare i att de alla är 

kunskapsintensiva företag. Tre av företagen med dess respondenter har godkänt att vi 

nanmnger företaget och respondenternas namn och yrkestitlar, medan ett av företagen 

vill vara anonymt både vad gäller företgsnamn och respondenternas namn. Vi kommer 

att göra en kort beskrivning av varje enskilt företag för att sedan avsluta med en 

tabellöversikt (Figur 4) gällande respondenternas titlar, samt namn och vilket företag de 

arbetar på i de fall de inte är anonyma. Datum då intervjuerna genomfördes anges också 

i tabellen. 
 

4.1.1 Avanza 

Avanza är en börsnoterad bank som grundades 1999 (avanza, 2016b). Avanza Bank 

Holding AB utgör moderbolaget i Avanza som i sin tur består av bolagen Avanza Bank 

AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Avanza Fonder AB och Placera Media 

Stockholm AB som driver den operativa verksamheten (avanza, 2016a). 
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Avdelningschef Emma Lundgren (personlig kommunikation, 13 april 2016) berättar att 

Avanza har sitt huvudkontor i Stockholm där alla cirka 380 anställda inklusive 

konsulter är stationerade, förutom de 10-20 säljare som är placerade på de två säljkontor 

som Avanza har i Göteborg och Malmö. Lundgren berättar vidare att det som särskiljer 

Avanza från de andra storbankerna är att de arbetar 100 procent digitalt, vilket innebär 

att de inte har några besökskontor runt om i Sverige. 

4.1.2 Lantmäteriet 

Lantmäteriet är en statlig organisation som kartlagt Sverige sedan 1628 och finns idag 

på 50 orter runt om i Sverige, varav huvudkontoret är beläget i Gävle (Lantmäteriet, 

2016a). På Lantmäteriet arbetar sammanlagt cirka 2000 medarbetare 

(a.a.).  Kärnverksamheten utgörs av tre dimensioner; fastighetsbildning (har ansvar för 

fastighetsindelning), fastighetsinskrivningar (beslutar och registrerar lagfarter, 

tomträtter inteckningar, samt beslutar och tar in stämpelskatt och avgifter), geodata 

(tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation) (Lantmäteriet, 

2016b). Lantmäteriet har en årlig omsättning på cirka 1794 miljoner kronor, varav 70 

procent av består av avgifter och ersättningar medan de resterande procenten är 

anslagsfinansierade (Lantmäteriet, 2016a). 

4.1.3 Företag X 

Företag X grundades 2006 i Sverige och har sedan dess utvecklats till att idag vara ett 

multinationellt företag med kontor runt om i hela världen. Företaget har runt 1500 

anställda, varav cirka 750 är placerade på huvudkontoret i Stockholm. Företag X är ett 

tjänsteföretag. De har idag kunder över hela världen och omsatte år 2014 närmare 10 

miljarder SEK. 

4.1.4 Vattenfall 

Vattenfall AB är ett svenskt aktiebolag som ägs till 100 procent av svenska staten och är 

en av Europas största elproducenter. Bolaget har drygt 28 600 anställda, varav ca 

8 000 anställda i Sverige och de har sitt huvudkontor i Solna (Vattenfall, 2016a; 

Employer branding coordinator Caroline Savelius, personlig kommunikation 15 april 

2016). Företaget grundades 1909 men ombildades till aktiebolag först 1992 i och med 

att energimarknaden i Sverige avreglerades (a.a.). Vattenfall AB ägs till 100 procent av 
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den svenska staten och är ett europeiskt energibolag med verksamhet i flera länder i 

Europa (Vattenfall, 2016c). Vattenfall ABs verksamhet innefattar produktion, 

distribution, försäljning och entreprenadtjänst vad gäller elanläggningar och elnät 

(Vattenfall, 2016c; Vattenfall, 2016b). Företagets omsättning uppgick till närmare 165 

miljarder SEK år 2015 (Vattenfall, 2016c). 
 

 

Företag Namn  Yrkestitel Tidpunkt för intervju 

Avanza Johanna 

Belfrage 

Utvecklingschef Personlig 

kommunikation, 13 

april 2016 

Avanza Emma 

Lundgren 

Avdelningschef på 

kundservice 

Personlig 

kommunikation, 13 

april 2016 

Lantmäteriet Liselotte 

Sjöberg 

Strategiskt och operativt 

ansvarig för employer 

branding 

Personlig 

kommunikation, 18 

april, 2016 

Lantmäteriet Annelie 

Hörberg 

Ambassadör employer 

branding 

Skypeintervju, 19 april 

2016 

Lantmäteriet Lukas Petré Ambassadör employer 

branding 

Skypeintervju, 21 april 

2016 

Företag X Anonym Compensation & Benefits 

Manager 

Personlig 

kommunikation, 22 

april 2016 

Företag X Anonym HR Business Partner, 

(HRBP) 

Personlig 

kommunikation, 16 maj 

2016 



 

46 

Vattenfall AB Caroline 

Savelius 

Employer branding 

Coordinator 

Personlig 

kommunikation, 15 

april 2016 

Vattenfall 

Services Nordic 

AB 

Sara Lööv Avdelningschef inom 

Distribution Services 

Personlig 

kommunikation, 21 

april 2016 

Vattenfall 

Services Nordic 

AB 

Björn 

Chrona 

HR Business Partner, (HRBP) 

Distribution services 

Personlig 

kommunikation, 21 

april 2016 

Vattenfall 

Services Nordic 

AB 

Jenny 

Dagman 

Affärsområdeschef inom 

Distribution Services 

Telefonintervju, 28 

april 2016 

Figur 5 Tabellöversikt respondenter. 

 

4.2 Employer branding - Bakgrund 
Respondenter från Avanza, Lantmäteriet, Företag X och Vattenfall  uppger att de 

upplever att arbetet inom employer branding är viktigt och att det med tiden kommer att 

bli ännu viktigare. Vidare förklarar respondenter från samtliga företag att de upplever 

att konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens är hård. 

 

Liselotte Sjöberg, ansvarig för långsiktig rekrytering och employer brand på 

Lantmäteriet, (personlig kommunikation, 18 april 2016) berättar att hon upplever att 

konkurrensen om framförallt lantmätare hårdnat även om det inom andra 

yrkeskategorier också kan vara tufft. Detta menar Sjöberg beror på att antalet aktörer 

med behov av lantmätare ökat samtidigt som antalet utbildningsplatser förblivit 

oförändrat. Även Savelius berättar i likhet med Sjöberg på Lantmäteriet att det för 

Vattenfall har blivit svårare att hitta rätt kompetens på grund av att för få utbildas till 

ingenjörer, vilka utgör den mest kritiska yrkeskategorin för Vattenfall. Savelius berättar 

vidare att andra bidragande faktorer till den hårdnande konkurrensen är digitaliseringen, 

det ökade antalet medarbetare som går i pension, samt ökad internationell konkurrens. 
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Ambassadör inom employer branding på Lantmäteriet, Lukas Petré (personlig 

kommunikation 21 april 2016) framhåller i likhet med Sjöberg att han har en känsla av 

att det inom organisationen finns en brist på lantmätare och att det är en hård 

konkurrens om de som finns att tillgå på arbetsmarknaden. På Avanza upplever både 

Lundgren och Utvecklingschef, Johanna Belfrage (personlig kommunikation 13 april 

2016) i likhet med Sjöberg, Petré och Ambassadör Annelie Hörberg (personlig 

kommunikation 19 april) att konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnat. Både 

Lundgren och Belfrage lyfter fram att anledningen till konkurrens varierar beroende på 

vilken yrkeskategori det handlar om. Lundgren menar att Avanza när det gäller 

medarbetare inom kundservice konkurrerar med storbankerna och därav upplever tuff 

konkurrens då Avanza i dagsläget inte är “top-of-mind” inom banksektorn medan hon 

menar att Belfrage på utvecklingssidan istället konkurrerar med exempelvis Spotify och 

Google. Belfrage lyfter fram att konkurrensen på utvecklingssidan i många fall består av 

nya “start-up” företag och att det generellt är en ökad efterfrågan av utvecklare idag. 

Samtidigt menar Belfrage att Avanzas snabba tillväxt medfört ett ökat behov av 

utvecklare hos dem, samt att de har svenska som koncernspråk, vilket i sig medför ett 

snävare urval av potentiella medarbetare. 

 

Compensation and benefits Manager (CBM) på Företag X (personlig kommunikation, 

22 april 2016) säger i likhet med Sjöberg på Lantmäteriet och Lundgren och Belfrage på 

Avanza att konkurrensen om rätt kompetens är tuffast när det gäller vissa 

yrkeskategorier. CBM lyfter fram att Företag X upplever hård konkurrens när det gäller 

området programmering och då i synnerhet när det gäller programmerare med 

spetskompetenser inom smala inriktningar och specifika språk. I mer traditionella 

yrkesområden så som marknad och försäljning menar CBM att det är lättare för Företag 

X att hitta rätt kompetens och att det kan bero på att de lever på varumärket i det 

sammanhanget, att det upplevs som roligt att jobba på Företag X. 

 

Hörberg på Lantmäteriet säger att den hårdare konkurrensen om lantmätare eventuellt 

kan förklaras av att Lantmäteriet blivit noggrannare med att rekrytera rätt personer 

snarare än alla lantmätare som vill jobba hos dem. “Hellre brist än att vi anställer fel”, 
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säger Hörberg. Lantmätarnas arbetsuppgifter har också ändrats till att innefatta i 

huvudsak de delar som har med deras spetskompetens att göra istället för att de även 

hanterar flera arbetsuppgifter runt omkring. Detta som ett led i att lätta på efterfrågan av 

lantmätare inom organisationen, även om det fortsatt är brist på lantmätare. 

 

När det kommer till hur employer branding definieras berättar Sjöberg på 

Lantmäteriet att hon ser det som “Ett koncept där man visar upp sig som en attraktiv 

arbetsgivare och det är även företagens övergripande identitet”. Savelius på Vattenfall 

är också inne på att det handlar om att visa att företaget är en attraktiv arbetsgivare och 

förklarar “Employer branding handlar om att positionera sig som företag och att bygga 

en attraktiv, trovärdig, unik och tydlig bild av hur det är att jobba där, såväl gentemot 

potentiella som befintliga medarbetare”. CBM beskriver Företag X´s definition av 

employer branding som koncept utifrån ett citat från deras HR-chef, “Det är allt som vi 

gör och det är allt som vi inte gör, och allting där emellan”. Detta citat menar CBM 

visar på att employer branding är något som genomsyrar hela organisationen. 

 

När det kommer till syftet med employer branding beskriver Sjöberg på Lantmäteriet, 

“Employer branding är långsiktig rekrytering”, och Sjöberg berättar vidare att 

“Varumärket ska föras fram. Det handlar både om att behålla befintlig kompetens och 

få in ny kompetens man har behov av”. Även Lundgren är inne på rekrytering när hon 

beskriver syftet med employer branding på Avanza och berättar att hon ser det som att 

det idag är mer av en dialog och ett intresse från både arbetsgivare och arbetssökande än 

det var för tio år sedan då arbetsgivaren tenderade att ställa frågorna och den 

arbetssökande bara svarade. Lundgren förklarar vidare “Jag tycker att det är en mycket 

positiv trend och kommer bidra till att fler människor hamnar på arbetsplatser som är 

mer rätt för dem från början när fokuset tas bort från att bara försöka sälja sig själv för 

att få ett jobberbjudande”. Även Savelius på Vattenfall är inne på att rätt kompetens är 

viktig och förklarar att syftet med employer branding för dem är att säkerställa 

kompetensbehovet, idag och i framtiden. Savelius berättar vidare, “Med ett starkt och 

tydligt arbetsgivarvarumärke ökar möjligheten att attrahera och behålla medarbetare 

med rätt kompetens. Rätt medarbetare är en grundförutsättning för att vara ett 

framgångsrikt företag”. 
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4.3.1 Kritik 

När det kommer till kritik av employer branding berättar de flesta respondenter att de 

inte upplevt något negativt gällande konceptet. Petré på Lantmäteriet lyfter fram sin syn 

på det, “Uteslutande positivt, det tar tid och energi från organisationen, men det skapar 

stort mervärde”. Sjöberg förklarar, “Cheferna börjar inse allt mer att man måste arbeta 

inom employer branding”. Dock framhåller både Petré på Lantmäteriet och 

avdelningschef på Vattenfall Services, Sara Lööv (personlig kommunikation, 21 april 

2016) att det är svårt att mäta inom employer branding och att det gör det svårt att se 

effekten av arbetet som görs. Lööv berättar, “Om vi inte ser effekt så kommer vi inte att 

hålla på med det. Vi måste hitta ett sätt att mäta och över tid se en utveckling. Det 

funkar ibland i vissa lägen att ha en känsla, och en grundförståelse för att det här är 

bra, men till slut kommer man till ett läge där man måste bevisa att det ger något”. 

 

Vissa respondenter tar upp att de ser risker med konceptet. CBM på Företag X menar att 

det finns fördelar för employer branding med att synas i media, men också att det finns 

en risk för Företag X med det och förklarar, “När man är för mycket ute och tar för sig i 

media, att det kan slå tillbaka. Att man blir ett lovligt byte och att det på något sätt kan 

svärta ner arbetsgivarvarumärket”. HRBP på Vattenfall Services, Björn Chrona 

(personlig kommunikation, 21 april 2016) lyfter fram att det finns en risk att befintliga 

medarbetare ser kritiskt på employer branding som koncept om företaget satsar på 

aktiviteter riktade till potentiella medarbetare utan att tillräckligt tydligt informera 

internt om planerade aktiviteter och dess syften. Chrona förklarar, “Det kan krocka, och 

det kan upplevas internt som att -Varför gör ni så mycket för en massa som kanske inte 

ens börjar jobba här? Ta hand om oss som redan är här istället”. Hörberg på 

Lantmäteriet lyfter fram risken med att projicera en missvisande bild av företaget som 

arbetsgivare och att det i så fall leder till att företaget hamnar i dålig dager när det inte 

lever upp till vad som lovats initialt. Även Belfrage på Avanza lyfter fram en risk som 

hon ser med employer branding, “En risk är att man tittar så mycket vad folk utifrån vill 

ha att man tappar bort de vi har här som våra medarbetare värdesätter. Jag är inte 

själv så orolig för det eftersom vi har starka värderingar som genomsyrar hela 

Avanza”. 
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4.3 Employer branding – process 
Savelius på Vattenfall berättar att “ vi ser employer branding- arbetet som en process 

och vi utgår från medarbetarens livscykel”. Hon lyfter fram att de inom 

Studentrelationer och Employer Branding är väldigt aktiva inom attrahera-fasen, men 

att de arbetar med samtliga bitar i processen. Lööv förklarar att hon ser employer 

branding både som en process och enskilda aktiviteter, beroende på hur moget företaget 

i fråga är och säger vidare att “På Vattenfall Services sitter det inte i väggarna, och är 

inte något som är en del av vår affär, utan vi har några grejer som vi kör som man kan 

se som ett paket på något sätt, men jag ser ju absolut att det finns potential att driva det 

ännu mer, och få in det ännu mer än vad vi har gjort”. Chrona på Vattenfall ser i likhet 

med Lööv employer branding som både en process och enskilda aktiviteter. 

 

I likhet med Lööv och Chrona på Vattenfall ser Sjöberg och Hörberg på Lantmäteriet 

också employer branding både som en process och enskilda aktiviteter. Sjöberg berättar 

vidare att de arbetar enligt en femstegsstrategi där en del exempelvis handlar om att 

påverka politiker till att utöka antalet utbildningplatser inom lantmäteri, och en annan 

del i strategin handlar om att titta på andra utbildningsgrupper som skulle kunna arbeta 

inom lantmäteri. Sjöberg förklarar att de inte har någon egen stegmodell i sitt arbete 

med employer branding, men att de sneglar på Universums femstegsmodell, The 

employer branding process. Hörberg berättar att de utgått från Universums modell vid 

framtagande av sitt employer brand. Hörberg förklarar vidare angående synen på 

employer branding, “så det är ju både en process där man planerar, dels ser på hur 

lantmäteriet är och vad som händer men också vad man ska kommunicera ut och sen 

mynnar ju det ut i aktiviteter”. 

 

CBM på Företag X säger i likhet med Lööv, Chrona, Sjöberg och Hörberg att de ser 

employer branding som både en process och enskilda aktiviteter och förklarar att “vi ser 

det nog som både och, som en del i Företag X´s kultur och DNA”, “det sker hela tiden, 

konstant och från allas håll egentligen”. HRBP på Företag X (personlig 

kommunikation, 16 maj 2016) berättar att de ser employer branding som en del i en 

treenighet som består av hur omgivningen uppfattar Företag X, hur medarbetarna 
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uppfattar Företag X och hur vi vill bli uppfattade. HRBP menar vidare att detta baseras 

på Kotlers teori om vad som utgör ett starkt varumärke och att employer branding syftar 

till att få ihop dessa tre enheter. HRBP fortsätter “den bild vi målar upp om oss som 

arbetsgivare måste ligga i linje med det och den verklighet vi erbjuder när människor 

väl börjar hos oss”. 

 

Både Lundgren och Belfrage på Avanza menar att de inte följer någon strukturerad 

process eller modell vad gäller employer branding, men Lundgren berättar vidare att de 

på Avanza har en gemensam ambition att få en gemensam process. 

 

När det gäller arbetet med employer branding menar Savelius på Vattenfall att de i stora 

drag följer Universums femstegsmodell The employer branding process. Även Chrona 

på Vattenfall berättar att de använder modellen som en grund i sitt arbete och säger att 

“processflödet ser ju ut på det sättet ungefär. Sen är inte alla delar kanske så uttalat 

och uppstyrt”. HRBP på Företag X förklarar i likhet med Savelius på Vattenfall att de i 

princip följer de steg som innefattas i Universums femstegsmodell, men att han saknar 

kopplingen till affären och det externa varumärket och fortsätter, “Universum fokuserar 

mycket på identifiera ett EVP och kommunicera. Jag anser att mycket fokus bör ligga 

på hur förstärker du ditt EVP, det vill säga bygger du en stark kultur och vad innebär 

det. Employer branding måste alltid börja inifrån och sedan kommuniceras externt. 

Word-of-mouth från befintliga anställda är avsevärt mycket mer kraftfullt än vilka 

bilder du har på din karriärsida eller vilken arbetsmarknadsdag ditt företag finns med 

på”. 

 

4.4 Steg 1 – Research 
Samtliga respondenter uppger att de samlar in någon form av data för att bilda sig en 

uppfattning om hur de upplevs som arbetsgivare. 

 

När det gäller datainsamlingen kring hur Lantmäteriet uppfattas som arbetsgivare bland 

potentiella medarbetare berättar Sjöberg att Lantmäteriet genom undersökningar 

genomförda bland akademiker vet att de ligger bra till när det gäller meningsfullhet och 

högre syfte i arbetet och att forskning visat att detta är viktiga attribut för Z- 
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generationen (personer födda efter 1995). Vidare menar Sjöberg att Lantmäteriet 

kontinuerligt följer upp hur man ligger till på olika rankinglistor över attraktiva 

arbetsgivare som en del av den research som görs. Sjöberg berättar också att mätningar 

görs även internt för att fånga upp de befintliga medarbetarnas bild av Lantmäteriet som 

arbetsgivare. Petré på Lantmäteriet berättar att han och Hörberg som ambassadörer 

inom employer branding som en del av sitt jobb ute på skolor och universitet behöver 

vara lyhörda gentemot studenter för att plocka upp vad de värdesätter hos en 

arbetsgivare för att sedan ta med den informationen tillbaka till Lantmäteriet. 

 

Precis som Sjöberg på Lantmäteriet berättar Savelius att Vattenfall tar hjälp av extern 

och intern data för att samla in research gällande information om dem som arbetsgivare. 

Savelius berättar att de tar hjälp av flera olika källor för att bilda sig en uppfattning 

kring intresset av Vattenfall och hur de uppfattas som arbetsgivare av befintliga och 

potentiella medarbetare. Chrona menar att det för Vattenfall är viktigt att veta hur man 

ligger till hos elever inom olika utbildningar som är intressanta för Vattenfall, och om 

någon för dem viktig inriktning eller utbildning saknas i undersökningsmaterialet så vill 

man säkerställa att en kontakt finns med den skolan eller utbildningen för att fånga upp 

hur Vattenfall står hos den typen av elever. Denna typ av information menar Chrona kan 

leda till att olika handlingsplaner sedan utformas.  Affärsområdeschef på Vattenfall 

Services, Jenny Dagman (personlig kommunikation, 28 april 2016) nämner att de inom 

hennes område, ärendestyrning tar hjälp av intern research på olika sätt för att få feed-

back från de befintliga medarbetarna. 

 

Både Belfrage och Lundgren lyfter fram att de tar del av de befintliga medarbetarnas 

uppfattningar och synpunkter på Avanza som arbetsgivare genom olika mätningar och 

metoder. Gällande extern research menar Belfrage att det inte görs i någon större 

utsträckning på Avanza idag, “ Vi har inte det idag, det sker väldigt spontant på olika 

sätt och så, men ju större vi blir desto mer strukturerade processer behöver vi för det “. 

Dock framhåller Belfrage att Avanza håller koll på olika rankinglistor över attraktiva 

arbetsgivare och hur man placerar sig där. 
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Även CBM på Företag X menar i likhet med respondenter på Vattenfall och 

Lantmäteriet att research görs både externt och internt. CBM beskriver vad man vill få 

reda på genom externa undersökningar och säger “för att få reda på vad studenter söker 

efter hos en arbetsgivare så klart. Och trender, vad är det som kommer, vad är det som 

skapar attraktiva arbetsgivare”. 

 

4.4.1. Arbetsmetoder 

Respondenter från samtliga företag nämner att de använder sig av data från 

undersökningar och rankingar genomförda av Universum som en arbetsmetod för att se 

hur de placerar sig i listor över attraktiva arbetsgivare. Samtliga respondenter på 

Lantmäteriet menar att data även kan hjälpa dem att mer ingående bilda sig en 

uppfattning om hur de ses som arbetsgivare av potentiella medarbetare. Petré på 

Lantmäteriet säger att Universums undersökningar, och då kanske framför allt 

företagsbarometern är till stor hjälp och säger “att där får vi ganska bra koll på läget”. 

Savelius på Vattenfall, Belfrage på Avanza och CBM på Företag X nämner även att 

andra externa undersökningsföretag används för att inhämta data, där Savelius på 

Vattenfall exempelvis nämner Randstad och CBM på Företag x nämner Great place to 

work. CBM berättar vidare att Företag X genom Great place to work-undersökningar 

kan få reda på hur befintliga medarbetare upplever dem som arbetsgivare och på så vis 

kan se var man inte lever upp till förväntningarna, samtidigt som Företag X kan se 

genomsnittet för industrin för alla företag som deltar i undersökningen.  

 

När det gäller undersökningar bland befintliga medarbetare uppger även respondenter 

hos Lantmäteriet, Vattenfall och Avanza att de använder sig av 

medarbetarundersökningar som en arbetsmetod för att få in deras uppfattningar om 

företagen ur olika avseenden. Både Belfrage och Lundgren berättar att de på Avanza 

använder sig av Employer net promotor score (ENPS), en form av medarbetarenkät som 

bland annat mäter huruvida de befintliga medarbetarna skulle rekommendera Avanza 

som arbetsgivare till andra. Detta görs varje kvartal säger Belfrage, men uppger att de 

inte tycker att det räcker och nämner att andra verktyg som kan användas oftare 

efterfrågas. Belfrage nämner vidare att, “På IT jobbar vi med retrospektiv, så vi tar in 
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feed-back från våra medarbetare hela tiden. Vi skickar även ut egna enkäter via Survey 

Monkey”. 

 

Sjöberg på Lantmäteriet uppger att de med sina medarbetarenkäter vill följa upp bland 

annat huruvida de befintliga medarbetarna upplever att företagets EVP är sant och lever 

upp till det som utlovas. Sjöberg menar dock att några förändringar i det EVP man har 

utifrån vad resultatet i enkäterna visar inte görs i dagsläget, då EVPt är så pass nytt och 

behöver förankras ordentligt i organisationen först. 

 

Savelius, Chrona och Dagman på Vattenfall menar att befintliga medarbetare under 

utvecklingssamtal samt i deras medarbetarenkät, My Opinion, får bedöma allt ifrån sin 

egen prestation och vad man tycker om sin chef till huruvida man förstått Vattenfalls 

övergripande strategi och om man anser sig leva upp till de kärnvärden som innefattas i 

Vattenfalls EVP. Savelius nämner ytterligare saker som ingår i det som bedöms, “Även 

hur det fungerar med samarbetet med närmaste teamet och hur samarbetet fungerar 

med andra avdelningar”. Chrona och Dagman berättar att Vattenfall utifrån resultatet 

från My Opinion framförallt på lokal nivå i organisationen tillsammans med 

medarbetarna tar fram handlingsplaner kring vad som behöver utföras. Även Savelius är 

inne på det som Sjöberg på Lantmäteriet berättar om, att genom medarbetarenkäter följa 

upp att företagets EVP matchar med det som kommuniceras utåt. Vidare säger Savelius 

att Vattenfall till viss del genom att jämföra resultatet från My Opinion med 

företagsbarometern, som är en extern undersökning, kan få reda på om uppfattningen av 

Vattenfall internt och externt stämmer överens. 

 

Dagman på Vattenfall berättar att de via utvecklingssamtal med medarbetarna får in 

feed-back om hur de upplever att Vattenfall lever upp till vad de lovar. Vidare berättar 

Dagman att de även har teamkontrakt som arbetats fram genom workshops där de på 

gruppnivå bryter ner de olika kärnvärdena till vad de innebär för respektive grupp och 

individ i deras dagliga arbete, “hur upplever man det, hur är det idag, vad behöver vi 

göra, behöver vi göra någonting annorlunda”. Belfrage på Avanza betonar liksom 

Dagman på Vattenfall att de involverar medarbetarna, och nämner flera olika 

arbetsmetoder som de använder för att få medarbetarnas feed-back.  Exempelvis nämner 
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Belfrage att de sätter ihop arbetsgrupper som diskuterar vad som kan göras bättre och 

något som de kallar för teambarometern som ger information om hur teamen mår. 

 

Savelius på Vattenfall lyfter fram att de interna rekryterarna har en viktig funktion inom 

Vattenfall då de träffar väldigt många kandidater under jobbintervjuerna, och de ges 

tillfälle att fånga upp de potentiella medarbetarnas syn på Vattenfall. 

CBM på Företag X berättar, “Vi försöker vara ganska datadrivna här så vi samlar in 

data på de som slutar här”. Exempelvis använder sig Företag X av exitintervjuer för att 

få reda på varför medarbetare slutar hos dem. Liksom CBM på Företag X nämner 

Savelius på Vattenfall och Sjöberg på Lantmäteriet att de också använder sig av 

exitintervjuer både för att bilda sig en uppfattning om vad medarbetaren saknat som 

anställd men också för att göra ett bra avslut och för att förhoppningsvis få 

medarbetaren att återvända till verksamheten i framtiden. 

 

Lundgren nämner att de på Avanza använder sig av ett långsiktigt projekt, “den digitala 

medarbetaren” för att skapa sig en bild av vad som är en attraktiv arbetsplats för 

framtida medarbetare. Lundgren berättar vidare att den framtida medarbetaren kommer 

att ställa andra krav på sin arbetsgivare, “Så vi måste kunna möta den förväntansbilden 

som den nya medarbetaren kommer ha bara inom några år”. 

 

På Vattenfall lyfter Savelius även fram att de använder sig av sociala medier för att se 

hur stort intresset är för Vattenfall och berättar, “Det kan exempelvis vara Vattenfalls 

huvud-Linked In-sida där vi ser hur många följare vi har och hur många som skriver 

positiva kommentarer om våra inlägg. Så det är också ett sätt att mäta”. 

 

4.5 Steg 2 - Employer value proposition (EVP) 
Respondenter på Lantmäteriet, Företag X och Vattenfall nämner att de har uttalade 

EVPs som de förmedlar både internt och externt. Belfrage berättar att Avanza inte har 

något uttalat EVP, men nämner att de har förmåner och mjuka värden som förmedlas 

både internt och externt. Belfrage förklarar att de mjuka värdena på Avanza bland annat 

består av företagskulturen i stort och en formel som är ett slags ledstjärna, vilken lyder 
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A= KANK. Lundgren på Avanza berättar att A står för Avanza, K står för kundfokus, 

nästa A står för Ansvar och N står för nytänkande. Vidare berättar Lundgren att det 

upphöjda K:et står för kul på jobbet och att denna formel genomsyrar verksamheten och 

används i det dagliga arbetet och säger, “Man ska få känslan och man ska kunna prata 

om det här, och när vi ringer andra avdelningar så säger vi exempelvis att nu får du 

hjälpa mig med stora K, alltså hjälpa mig att hjälpa en kund eller kollega”. 

 

På Företag X berättar CBM att de har ett utarbetat EVP som lyder; Exciting challenges, 

Passionate people, Growth mindset, A lively rythm och Value-driven culture och att de 

även har värderingar som är en del av EVP och som lyder Innovative, Collaborative, 

Sincere, Passionate och Playful. Värderingarna menar CBM är väldigt välkända inom 

företaget. 

 

Sjöberg berättar att Lantmäteriets EVP lyder; Möjliggöra samhällsutveckling, 

Intellektuell stimulans och Dynamik och variation varje dag. Vidare berättar Sjöberg att 

“Meningsfulla syften och att göra något för samhället är viktiga attribut för Z-

generationen” och menar att Lantmäteriet differentierar sig genom att erbjuda sina 

medarbetare möjlighet till att medverka i samhällsutvecklingen. Vidare berättar Sjöberg 

att Lantmäteriet som en del i att leva upp till sitt EVP erbjuder mycket internutbildning, 

att en viss del intern rekrytering sker och att det finns goda möjligheter att klättra inom 

organisationen. Respondenter från samtliga företag framhåller vikten av att det som 

förmedlas i EVP eller om sig själv som arbetsgivare verkligen är sant och att man som 

arbetsgivare kan leva upp till det. Petré på Lantmäteriet säger “En annan sak när man 

tänker på EVP, är att det måste vara trovärdigt, att det man går ut med faktiskt finns i 

verksamheten” och fortsätter, “Det går inte att låtsas, fel personer attraheras, vi skadar 

vår trovärdighet och det blir inte bra för någon part”. 

 

Savelius berättar att de på Vattenfall har ett EVP där nyckelorden lyder; Trust, 

Performance och Cooperation. Vidare förklarar Savelius att själva essensen av deras 

EVP handlar om “Att vi tror på varandras förmåga att prestera” och säger att EVPt 

gäller för Vattenfalls organisation internationellt. Samtliga respondenter på Vattenfall 

lyfter även fram att de har tre kärnvärden som lyder; Safety, Performance och 
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Cooperation samt att det även finns tre ledarskapskriterier som utgör en ledstjärna för 

alla ledare som lyder; Clear, Visible och Corageous. Kärnvärdena återkopplar man 

ständigt tillbaka till berättar Dagman på Vattenfall, och förklarar “Vi kopplar ju alltid 

tillbaka till detta i utvecklingssamtal, till våra kärnvärden alltså, alltid”. 

 

4.5.1 Arbetsmetoder 

Lantmäteriet, Vattenfall och Företag X använder sig av olika arbetsmetoder för att 

konkretisera sitt EVP eller för att kunna utforma sitt EVP. Avanza har även de använt 

arbetsmetoder för att ta fram sin formel. 

 

På Lantmäteriet berättar Sjöberg att deras EVP togs fram för två år sedan genom att 

fokusgrupper sattes ihop bland medarbetarna och att det sedan hölls en workshop där 

EVP utformades. Vidare förklarar Sjöberg att även intervjuer hölls med ledningen och 

generaldirektören för Lantmäteriet för att kunna utforma ett EVP som går i linje med 

organisationens strategier och visioner. Sjöberg säger att de ständigt ser över sitt EVP, 

men förklarar att “EVP innefattar ganska mycket av det vi vill och har nu så vi kommer 

att ha kvar det ett tag” och berättar även att fokus nu ligger på att kommunicera EVP till 

anställda och utåt. Petré på Lantmäteriet förklarar att hans och Hörbergs roller som 

ambassadörer gentemot studenter och elever innefattar att exemplifiera EVPt och bryta 

ner det så det blir konkret för olika målgrupper. Petré fortsätter, “Det är ett svårt jobb, 

att hitta dessa exempel, som är lättförståeligt för en ung målgrupp”. 

 

När det gäller att anpassa eller vidareutveckla EVP och kärnvärden för att bättre passa 

olika avdelningar, affärsområden eller länder tar Savelius på Vattenfall upp 

rekryteringsavdelningen som ett exempel. Savelius berättar vidare att de tillsammans 

sett ett behov av att komplettera kärnvärdena med ytterligare ett ord för att spegla deras 

sätt att arbeta bättre. Hon förklarar “Inom vår grupp på rekrytering har vi lagt till ett 

fjärde värdeord, inkludering, just för att man ska ha den inställningen gentemot 

varandra. Att alla ska känna sig inkluderade, att man blir lyssnad på och får samma 

möjligheter som sina kollegor”. Dagman på Vattenfall berättar i likhet med Savelius att 

de inom hennes affärsområde ärendehantering inom Vattenfall Services anpassat 
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kärnvärdena, men då genom att bryta ner dem till individ- och gruppnivå. Dagman 

förklarar, “Så man tar ner det verkligen så att man förstår innebörden för mig som 

individ i mitt dagliga arbete, och det jobbar vi mycket med så att det inte bara blir en 

pappersprodukt eller ord som någon där uppe bara har hittat på”. Den arbetsmetod 

som Dagman förklarar används för att bryta ner kärnvärdena består av att man inom 

avdelningarna har sittningar, en form av processarbete där man arbetar fram kontrakt för 

de olika teamen där man utifrån kärnvärdena fastställer vad de innebär i teamets dagliga 

arbete och vad för önskvärda beteenden det innebär hos medarbetarna. 

 

Lundgren på Avanza berättar att de för att ta fram sin formel A=KANK använt sig av 

crossgrupper bestående av sex medarbetare från sex olika avdelningar. Vidare förklarar 

Lundgren att de olika grupperna skrev ner allt som de tyckte att en medarbetare på 

Avanza ska vara. Gruppernas svar sammanställdes och det resulterade slutligen i 

formeln.  

 

4.6  Steg 3 - Communication strategy 
Hörberg berättar att Lantmäteriet vid val av kommunikationsstrategi tagit hjälp av 

företaget Universum som tittat på vart Lantmäteriet bör finnas med, men menar 

samtidigt att Lantmäteriet hade en känsla för var de borde finnas redan innan kontakten 

med Universum. Sjöberg förklarar att Lantmäteriet startat olika grupper som arbetar 

med olika sociala medier. Hörberg förklarar angående strategin kring sociala medier att, 

“Vi kan inte börja med alla sociala medier samtidigt, det blir för stor förändring för att 

alla ska hänga med och anpassa arbetssätt, och då har man valt kanaler som 

brandingföretaget och Universum lyft”. 

 

När det gäller val av kommunikationskanaler berättar Savelius på Vattenfall att det är 

framförallt HR och Kommunikation som stämmer av hur pass bra olika 

kommunikationskanaler fungerar och säger att, “Olika kanaler är ju lättare och svårare 

att mäta än andra”. Vidare lyfter hon fram Linked In som en kommunikationskanal 

som är relativt lätt att mäta och se utvecklingen inom och nämner att det på mässor 

däremot kan vara svårare att veta hur pass värdefullt det varit att företaget medverkat 

där. Savelius förklarar, “Vi har gjort sådana mätningar. Hur många som kom till vår 
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monter exempelvis, hur många som anmälde sig till en frukostföreläsning som vi 

marknadsförde under en enskild mässa, men det är lite svårt att mäta resultatet”.  

 

Sjöberg på Lantmäteriet betonar att employer branding är något som berör hela 

organisationen och berättar vidare att HR-avdelningen “lånas in” vid exempelvis 

utformningen av rekryteringsannonser, marknad vid utformning av 

kommunikationsmaterial och kommunikationsavdelningen hjälper till med att nå ut med 

materialet. 

 

Petré på Lantmäteriet beskriver sin och Hörbergs huvudmål som ambassadörer, 

“huvudmålet är att upplysa, informera och attrahera ungdomar om Lantmäteriets yrken 

och arbetsområde”. Vidare berättar Petré att rollen som ambassadör är kritisk då det är 

viktigt att ha rätt budbärare och säger, “Om man jobbar med att attrahera personer är 

det viktigt att ha rätt person på rätt plats. Detta är den stora nyckeln”. När det gäller 

ambassadörer som kommunikationsstrategi berättar CBM på Företag X att alla 

medarbetare på företaget agerar som ambassadörer och för vidare budskapet externt och 

förklarar, ”Vi jobbar väldigt mycket med att behålla trivseln internt. Och jag tror att det 

är en medveten strategi också med att jobba mycket internt för att det sedan sprider sig 

och blir känt, och därigenom bygger vi också det externa varumärket”. 

 

Ett annat exempel som CBM nämner när det gäller extern kommunikationsstrategi är att 

Företag X vill synas och höras i media och andra kanaler. Både Dagman på Vattenfall 

och Belfrage på Avanza berättar i likhet med det CBM på Företag X nämner om att 

medarbetarna agerar som ambassadörer, att intern employer branding är en viktig del då 

befintliga medarbetare genom “word-of-mouth” fungerar som en extern 

kommunikationskanal som sprider sin upplevelse av företaget som arbetsgivare. 

 

Chrona på Vattenfall förklarar att det är viktigt att vara tydlig med varför olika 

aktiviteter genomförs gentemot olika målgrupper internt och externt och berättar att 

Vattenfall stött på problem när befintliga medarbetare inte informerats tillräckligt om 

syftet med vissa aktiviteter som riktats mot potentiella medarbetare. Angående 

kommunikationsstrategin och dess syfte lyfter Sjöberg på Lantmäteriet fram att det är 
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viktigt att anpassa kommunikationen till den målgrupp som man vill nå ut till. Även 

CBM på Företag X och Belfrage på Avanza är inne på samma spår som Sjöberg på 

Lantmäteriet, och menar att valet av kommunikationsstrategi måste anpassas till den 

målgrupp som är i fokus. 

 

Gällande tryckt media berättar Savelius på Vattenfall att det är något man planerar att 

dra ner på då allt fler i första hand faktiskt använder sig av mobilen eller internet för att 

hitta information. 

 

4.6.1 Arbetsmetoder 

När det gäller ambassadörer och befintliga medarbetare som kommunikationskanal 

använder sig Lantmäteriet, som tidigare nämnts, av två utsedda ambassadörer inom 

employer branding som har som arbetsuppgift att som Petré beskriver det “Upplysa, 

informera och attrahera ungdomar inom Lantmäteriets yrken och arbetsområde”. 

Sjöberg på Lantmäteriet förklarar kring arbetsmetoden med ambassadörer att “Det går 

ut på att nå ut med personliga möten genom ambassadörerna som träffar elever tidigt 

och skapar intresse”.  Respondenter på Vattenfall, Företag X och Avanza nämner att de 

har en tanke kring att befintliga medarbetare via “word-of-mouth” eller andra 

kommunikationssätt förmedlar sin upplevelse som en form av ambassadörer, och på 

detta sätt sprider budskapet hur de upplever företaget som arbetsgivare till sin 

omgivning. CBM på Företag X nämner exempelvis att “Vi arbetar jättemycket med att 

marknadsföra oss som företag, alla agerar lite som ambassadörer för företaget utåt” 

och Lööv på Vattenfall säger “Vi pratar mycket om hur man använder sociala medier, 

hur pratar du om Vattenfall när du sitter på en middag med kompisar, hur kan man 

vara en ambassadör”.  Även Belfrage och Lundgren på Avanza är inne på att 

medarbetarna är en kommunikationskanal för dem och Lundgren förklarar, “Dels så 

jobbar vi och har jobbat historiskt med word-of-mouth” och fortsätter “alltså man 

hoppas att det ska sprida sig via medarbetarna”. 

 

Responenter från samtliga företag menar också att de använder sig av sociala medier i 

olika utsträckning för att kommunicera sina EVP eller upplevelsen av att vara anställd 
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på företaget. Företag X är ett av företagen som använder sociala medier i stor 

utsträckning och CBM berättar hur det kan se ut när de har någon form av event för 

medarbetarna och vill sprida det publikt, “Anordnar vi sånt här så har vi på instagram 

exempelvis en hashtag, #lifeatföretagx som vi försöker tagga vid aktiviteter som vi gör 

på jobbet. Det blir ju publikt och då ser man ju hur de som jobbar på Företag X 

upplever Företag X och vad vi gör internt om man väl är anställd. Så man skapar ett 

arbetsgivarvarumärke där”. 

 

Förutom Instagram berättar CBM också att Företag X är aktiva med att förmedla 

upplevelsen av att vara medarbetare via andra sociala medier så som Facebook där man 

exempelvis har en ren karriärssida, och även via Linked In, Twitter och bloggar. Även 

Vattenfall arbetar med att utveckla sitt employer brand via sociala medier och då främst 

via Linked In. Lööv menar att “Vi blir mer och mer beroende av att använda oss av 

sociala medier, och syns man inte så kommer man inte att finnas i framtiden”. Savelius 

på Vattenfall berättar hur kommunikationen kan se ut via Linked In, “Vattenfall 

Kommunikation har huvudansvaret för att lägga ut relevanta artiklar och information 

på Linked In, men många gånger lägger till exempel Studentrelationer upp att vi 

kommer att delta på en arbetsmarknadsdag”. Hörberg på Lantmäteriet anser i likhet 

med Lööv på Vattenfall att sociala medier är en viktig kanal att synas inom och hon 

skulle gärna se att Instagram användes då hon arbetar mot många yngre som är aktiva 

där. Sjöberg på Lantmäteriet förklarar att man håller på att se över kanalerna inom 

sociala medier och kommer att använda dem mer framöver, hon berättar “För ett halvår 

sedan startades grupper upp som arbetar med Linked In och Facebook”. Vidare 

berättar Hörberg att Youtube används för att lägga upp filmer som man länkar till från 

Linked In och Facebook och tar upp ett exempel, “Vi skapar filmer exempelvis inför 

gymnasievalet, har du beslutsångest? Här kommer tre tips från Lantmäteriet”. I likhet 

med respondenter på Vattenfall, Lantmäteriet och Spotify lyfter Belfrage och Lundgren 

på Avanza fram Linked In som en viktig kommunikationskanal att synas inom och 

Belfrage berättar, “Vi arbetar mycket med employer branding på Linked In, vi skickar 

ut grejer och sånt och i och med att vi syns så får ju vi lättare att rekrytera för att vi 

syns”. 
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Respondenter på samtliga företag nämner även samverkan med skolor som en viktig 

kommunikationskanal för employer branding. På Avanza berättar Belfrage exempelvis 

att de varit ute och pratat på Chalmers och menar att det är ett mycket bättre sätt att nå 

ut än arbetsmarknadsdagar, hon förklarar “Vi tror att det är ett mycket bättre sätt än att 

vara på arbetsmarknadsdagar där massor av företag är, man blir bara en i mängden. 

Många vågar inte riktigt komma fram, de vet inte vad de ska ställa för frågor. Det är 

mycket bättre och komma ut på en lunchföreläsning och berätta att så här jobbar vi och 

så brukar jag visa bilder och öppnar upp för massa frågor”. 

 

Även Savelius på Vattenfall menar att frukost- eller lunchföreläsningar är ett bra sätt att 

nå ut till studenter och berättar att Vattenfall har samarbeten med alla större skolor som 

har teknisk inriktning med utbildningar som matchar deras kompetensbehov, men även 

att samarbete finns med exempelvis Handelshögskolan i Stockholm då det finns behov 

för kompetens inom andra områden som exempelvis ekonomer. Dagman på Vattenfall 

berättar att samarbetena med skolorna även innebär mer än att man är ute och pratar och 

föreläser och fortsätter, “Där har vi ett samarbete och där ingår allt ifrån att vi ska 

leverera praktikplatser och ta emot praktikanter till att vi har möjlighet att påverka 

eller ge synpunkter på vilken typ av kurser som kan vara viktiga”. Samtliga 

respondenter på Lantmäteriet ser samverkan med skolor som en väldigt viktig 

kommunikationskanal, vilket arbetsmetoden med ambassadörer även tyder på. Petré 

förklarar att målgruppen bland skolorna är allt från årskurs nio till universitet samt att 

man även på skolorna ser studie- och yrkesvägledare som en målgrupp att nå ut till. 

Vidare berättar Petré att man ordnar olika aktiviteter med skolorna och tar upp ett 

exempel, “Vi bjuder in studenter på studiebesök, bland annat har vi ett tredagars besök 

på vårt huvudkontor med civilingenjörer från Lund”. 

 

När det gäller andra typer av personliga möten med potentiella medarbetare så som 

arbetsmarknadsdagar eller andra mässor nämner respondenter från samtliga företag att 

de deltar även i sådana aktiviteter för att nå ut med sitt employer brand. Exempelvis 

berättar CBM på Företag X att man har gästtalare på olika events, “Vi deltar i många 

konferenser och vi har många som är ute och är ”guestspeakers” i olika sammanhang 

då. Så vi syns och tar plats” och fortsätter “och vi har folk som deltar i paneler”. CBM 
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förklarar även att Företag X är med och sponsrar events som exempelvis “Women in 

tech” och “TEKLA” som anordnades på KTH under våren. 

 

Även Savelius på Vattenfall berättar att de deltar på arbetsmarknadsmässor och Chrona 

nämner att Vattenfall under väldigt många år deltagit på branschmässor. Savelius menar 

dock att vilka mässor man deltar i framöver kan komma att ändras lite och förklarar, 

“Jag tror att vi framöver kommer att vara med på lite andra mässor än vad vi varit 

hittills i och med att vi behöver till exempel IT-kompetens”. På Lantmäteriet nämner 

samtliga respondenter att de ser det personliga mötet med potentiella medarbetare som 

en väldigt viktig kommunikationskanal. Hörberg på Lantmäteriet säger, “Personliga 

mötet är viktigt. På sociala medier blir det ett sådant brus”. Petré berättar att 

Lantmäteriet förutom all kontakt och samarbeten med skolor finns med på olika 

seminarier och deltar i mässor och olika events. På Avanza anordnas bland annat något 

som kallas Avanza Tech berättar Belfrage och förklarar, “Ett event där vi berättar hur 

vi arbetar på Avanza. För två år sedan hade vi på Nalen, vi bjöd in 300 personer som 

kom dit och då fick utvecklarna stå och berätta vad vi arbetar med, även VD och vi var 

där och berättade. Vi hade även samma upplägg i fjol som var mycket lyckat. Eftersom 

vi även filmar det och lägger ut det på nätet så kan vi använda det i rekryteringen”. 

 

Rekryteringen är även en kommunikationskanal för employer branding som 

respondenter hos Företag X och Vattenfall lyfter fram. På Vattenfall berättar Dagman 

att kärnvärdena alltid finns med i jobbannonser och om det gäller en chefsposition så 

finns även ledarskapskriterierna med menar hon. Vidare förklarar Dagman att detta även 

kommuniceras i intervjuerna och säger, “Sen så pratar vi om det också vid 

intervjutillfällena. Och då kommunicerar vi också dom förmånerna förutom lön som vi 

har. De blir ju också en del av hur man uppfattar ett företag”. Chrona på Vattenfall 

berättar också att man använder sig av brandingintervjuer med anställda som används 

vid annonsering och förklarar, “Vi lägger ut intervjuer med medarbetare där kanske en 

projektledare kort berättar vad den gör, eller hur en ung nyanställd upplever att komma 

in hos oss”. På Företag X menar CBM att EVP inte förmedlas ordagrant vid 

rekrytering, men menar att man ändå försöker få fram Företag X´s värderingar under 

rekryteringsprocessen. Chrona och Lööv på Vattenfall berättar också att de har ett 
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talangprogram som Chrona menar har blivit som en form av förlängd 

rekryteringsprocess där kandidaterna får vara på plats under fyra dagar och förklarar att 

det programmet tillsammans med att Vattenfall tar in många praktikanter också blir ett 

sätt att marknadsföra Vattenfall som arbetsgivare. 

 

Att använda sina hemsidor för att förmedla företagets employer brand är något som 

samtliga företag gör i olika utsträckning. På Avanza berättar Lundgren att 

karriärssidorna på deras hemsida är en av de största kanalerna som används för att 

förmedla deras employer brand. Vidare menar Lundgren att de nyligen lagt in intervjuer 

med anställda som berättar om hur de upplever det att arbeta på Avanza, “Vi har byggt 

om det till en mer levande sida där man ser folk som jobbar hos oss. Man har intervjuat 

några korta frågor, man ser ledstjärnorna så att man får en känsla redan där”. Även 

Sjöberg på Lantmäteriet är inne på samma spår och menar att det är viktigt att de mjuka 

värdena förmedlas via hemsidan och trycker på vikten av att man via alla kanaler ger ett 

enhetligt budskap. 

 

Intranätet är ett annat sätt att nå ut, men då till befintliga medarbetare. Denna 

arbetsmetod nämns av både CBM på Företag X och Savelius på Vattenfall. Savelius 

berättar att mycket fokus läggs på den interna webben där väldigt mycket information 

ligger och att medarbetarna där kan hitta exempelvis information om möjligheter till 

utbildning och medarbetarsamtal. 

 

Både Savelius och Dagman på Vattenfall tar upp medarbetarsamtal som en arbetsmetod 

de använder där de når ut till de befintliga medarbetarna och får möjlighet att återkoppla 

till de kärnvärden och ledarskapskriterier som företaget har. Dagman förklarar, “Då 

återkopplar man hela tiden och har en dialog kring både kärnvärdena och 

ledarskapskriterierna. Och liksom kör en feedback session”.  Även Savelius är inne på 

att feedback ges på medarbetarsamtalen och berättar, “För det är också ett bra tillfälle 

att ge återkoppling på sin egen chef”. 

 

Även andra arbetsmetoder för att nå ut till befintliga medarbetare i employer branding 

arbetet nämns av respondenter på Vattenfall och Företag X. CBM på Företag X berättar 
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att de har en form av massmöten som kallas för townhall och att TV-skärmar på 

företagets kontor bland annat förmedlar Företag X´s budskap och employer brand. Även 

Savelius på Vattenfall nämner att de har en form av stormöten i sitt atrium ungefär fem 

gånger per år, vilket kallas för Speakers Corner. Vidare berättar Savelius att detta hålls i 

alla kärnländerna och fortsätter, “Då är det i första hand vår VD Magnus Hall som 

brukar tala och vår finansdirektör och då samlas vi fysiskt”, “man får information om 

vad som händer framöver och möjlighet att ställa frågor direkt till VD”. 

 

Savelius berättar även att Vattenfall arbetar med något som kallas för Connect Us som 

är en form av meddelandeplattform där man kan nå ut till specifika målgrupper inom 

företaget. Vidare berättar Savelius att de som gått i pension har möjlighet att gå med i 

Vattenfalls Veteraner och att hon tror att Vattenfall skulle tjäna på att ha en 

alumnigrupp för de som tidigare arbetat på Vattenfall så man på det sättet lättare kan 

fortsätta att hålla kontakten med dem och kanske kan locka tillbaka dem någon gång i 

framtiden. 

 

Dagman på Vattenfall förklarar att det som kallas teamets kontrakt också är en form av 

arbetsmetod för att ha en dialog med medarbetarna kring Vattenfalls kärnvärden och 

berättar att man i det processarbetet bryter ner kärnvärdena till vad de betyder i 

medarbetarnas vardag. 

 

Tryckt media är ett sätt att nå ut som nämns av respondenter på Vattenfall och Avanza. 

Både Dagman och Chrona nämner att Vattenfall medverkar i branschtidningar och 

Chrona berättar också att de har en tidning inom Vattenfall Services som skickas ut till 

kunder och medarbetare. Lundgren på Avanza berättar att de som en del av employer 

branding arbetet inom kundservice har en intern kulturbok som innehåller allt trevligt 

som man gör och att denna kan ges ut under introduktionsutbildningen eller när någon 

slutar. Savelius på Vattenfall berättar att de på mässor ofta använder sig av broschyrer, 

men att detta som tidigare nämnts är något som de planerar att dra ner på. 

 

CBM på Företag X lyfter också fram offentliga framträdanden i media som en möjlighet 

att sprida budskapet om Företag X som arbetsgivare. Vidare berättar CBM att Företag 



 

66 

X´s grundare syns en del i media och berättar, “Vi har ju många medarbetare här som 

ganska frekvent är med i TV och uttalar sig om olika saker också”. 

 

På Lantmäteriet berättar Sjöberg att man i stor utsträckning har samarbeten externt som 

förmedlar Lantmäteriets budskap som arbetsgivare. Exempelvis nämner Sjöberg ett 

samarbete med Future City där man involverar yngre elever, 12-16 år, där de i 

Minecraft kan vara med och bygga en prototyp av en stad i systemet. Sjöberg berättar 

vidare att Lantmäteriet också deltagit i ett projekt där sju regioner med hög arbetslöshet 

i sju olika EU-länder samarbetade kring frågan och menar att det visar Lantmäteriets 

engagemang i större samhällsfrågor. Sjöberg berättar också att Lantmäteriet hjälper U-

länder att komma igång med sin kartläggning av fastigheter och liknande. Detta menar 

Sjöberg också blir en del av budskapet som attraktiv arbetgivare till medarbetarna 

internt och trycker på att detta inte är något man marknadsför externt då det oftast är 

mer seniora som arbetat en tid på Lantmäteriet som får åka på dessa uppdrag. 

 

4.7  Steg 4 - Communication material 
Respondenter på samtliga företag lyfter, som vi tolkar det, fram att det är viktigt att 

budskapet som förmedlas ska vara autentiskt och sant. CBM på Företag X berättar att 

det viktigaste med utformningen av det budskap de har som arbetsgivare är, som han ser 

det, att budskapet är autentiskt, “Att det inte bara är en fluffig fasad och så upptäcker 

man sen att det inte riktigt stämde”. Sjöberg på Lantmäteriet betonar också vikten av att 

det EVP som förmedlas verkligen är sant och att företaget kan leva upp till det. Som 

exempel på detta berättar Sjöberg att de möjligheter till utlandsarbete som finns i och 

med de uppdrag som Lantmäteriet utför i U-länder inte är något som marknadsförs 

externt. Vidare menar Sjöberg att det beror på att det skulle kunna leda till en falsk bild 

av Lantmäteriets budskap, eftersom det endast är mer seniora medarbetare som får 

chansen att åka på dessa uppdrag. Även Savelius berättar att en av de viktigaste delarna 

med employer branding är att visa en rättvis bild av företaget som arbetsgivare och 

tillägger att långsiktighet och transparens också utgör viktiga delar. Lundgren på 

Avanza betonar också vikten av att budskapet som kommuniceras ut är äkta, och 

berättar att det är något som de tänker på vid utformningen av exempelvis 

rekryteringsannonser. 
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I likhet med respondenter på Avanza och Vattenfall framhåller Hörberg på Lantmäteriet 

också vikten av att utformningen på budskapet som kommuniceras ut ska vara äkta, 

men betonar även att budskapet ska vara personligt och säger att, “det ger högre resultat 

än exempelvis en snygg bild”. Vi tolkar det som att även HRBP på Företag X ser det 

som viktigt att budskapet är personligt då han, som tidigare nämnts, säger “Word-of-

mouth från befintliga anställda är avsevärt mkt mer kraftfullt än vilka bilder du har på 

din karriärsida eller vilken arbetsmarknadsdag ditt företag finns med på”. 

 

En annan viktig del i budskapet, som vi tolkar det, då det lyfts fram av flera 

respondenter är att budskapet ska vara enhetligt. CBM på Företag X betonar att det är 

viktigt att det som kommuniceras ska följa Företag X´s “branding guideline”. “Att man 

känner igen att det är Företag X”, förklarar CBM. Likaså framhåller även Sjöberg på 

Lantmäteriet vikten av enhetlighet och säger, “Att se till att det finns en röd tråd i alla 

kanaler och att man ger ett enhetligt budskap”. Savelius på Vattenfall är inne på samma 

spår som Sjöberg på Lantmäteriet och CBM på Företag X, men menar att enhetlighet i 

EVP som kommuniceras för Vattenfall i vissa fall är en utmaning. Hon förklarar, 

“Vattenfall är en så stor organisation med många olika affärsområden som sinsemellan 

har olika behov, så det är ju inte bara en enda målgrupp som vi behöver attrahera. Och 

det är väl litegrann det som jag tycker är en utmaning när vi ska vara tydliga i vårt 

budskap”. Även Lundgren på Avanza lyfter fram vikten av enhetlighet i det som 

kommuniceras och menar att de har väldigt korta kontaktvägar då de fortfarande är så 

pass små, och att det gör det lättare att få till en gemensam bild av företaget utåt, oavsett 

avdelning som är involverad. Lundgren förklarar hur marknad och hennes avdelning 

kundservice samarbetar, “De har samma tänk som vi. Framförallt har de samma 

kundfokus som vi, vilket gör att det aldrig blir så skevt. Det skulle aldrig vara så att de 

lovar en sak, och vi säger en annan. Vi har så pass korta kontaktvägar, vi är 

fortfarande så pass små”. 

 

Lundgren på Avanza menar att de inte har något uttalat EVP som kommuniceras, men 

att de istället har sin formel, A= KANK vilken hon menar sammanfattar deras kultur. 

Hon förklarar att det måste göras personligt och levande och fortsätter, “Det ska ju vara 
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något man kan arbeta med löpande. Och det tycker jag att vi verkligen gör, man kan 

nästan säga att vi är en sekt ibland. Jag tror att det är viktigt särskilt när man ska få till 

employer branding”. 

 

4.7.1 Arbetsmetoder 

När det gäller att säkerställa att det som kommuniceras ger en rättvis och sann bild av 

företaget som arbetsgivare nämner Sjöberg på Lantmäteriet att de gör strategiska val 

gällande vad som ska kommuniceras utåt och vad som inte ska kommuniceras då det 

annars finns en risk att det inger falska förhoppningar till potentiella medarbetare om 

företaget lovar något som de sen inte kan leva upp till. Ett annat sätt att säkerställa att en 

sann bild kommuniceras menar Hörberg är att visa en ärlig bild av verkligheten, “När vi 

la upp en vanlig bild från ett chefsforum att nu utbildar vi våra chefer inom detta 

område så blev det en ärlig bild av verkligheten, det här gör man faktiskt. Då fick vi 

mer klick än om vi lagt ut något annat på Linked In”. 

 

För att göra budskapet mer personligt berättar Hörberg på Lantmäteriet att de försöker 

kommunicera det som verkligen sker och helst genom medarbetarna själva. Hon 

berättar, “Det blir mer trovärdigt och personligt när vi visar upp med bilder eller när en 

kollega lägger upp en bild. Mer trovärdigt när en medarbetare själv berättar hur det är 

än om någon i ledningen berättar hur medarbetarna har det”. CBM på Företag X är 

inne på samma spår som Hörberg på Lantmäteriet och menar att en del av taktiken är att 

de “happenings” och roliga aktiviteter som genomförs internt på Företag X också 

kommuniceras externt via medarbetarna själva. Vidare berättar CBM att det kan ske 

genom att medarbetare lägger upp egna bilder på Instagram och använder Företags X´s 

hashtag #lifeatföretagx. Detta menar CBM ger en äkta bild och en känsla av hur 

medarbetarna upplever det att arbeta på Företag X. För att göra budskapet mer 

personligt och förmedla den rätta andan som finns menar Chrona på Vattenfall och både 

Sjöberg och Hörberg på Lantmäteriet att “storytelling” används.  Vidare förklarar både 

Chrona och Sjöberg att detta görs genom att medarbetarna berättar om sina upplevelser 

av att arbeta hos företaget, vilket sedan används i annonsering och 

marknadsföringsmaterial. 
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Exemplifiering är, enligt vår tolkning, en annan arbetsmetod som används enligt Petré 

och Hörberg på Lantmäteriet för att göra deras EVP enkelt och tydligt för potentiella 

medarbetare. Petré förklarar, “Min och Hörbergs roll är att exemplifiera EVP och bryta 

ner det så att det blir konkret för olika målgrupper”. I likhet med Petré berättar Hörberg 

“Att de kanske inte ordagrant lyfter fram EVPt, men att det framgår väldigt tydligt då 

de berättar om att de exempelvis hjälper trafikverket att bygga en ny väg eller 

tunnelbana i Stockholm, eller ny bro. Det blir nästan överkurs att verkligen säga orden 

att om du arbetar hos oss hjälper du till med samhällsnytta. Det är ju själva andan som 

vi vill lyfta fram”. 

 

Flera av respondenterna lyfter fram vikten av att det budskap som kommuniceras ut är 

enhetligt. Savelius på Vattenfall berättar att kommunikationsavdelningen är involverade 

i exempelvis utformningen av layouten i det kommunikationsmaterial som de 

förmedlar. Detta förklarar Savelius är för att skapa ett gemensamt bildspråk för hela 

Vattenfall och ge ett enhetligt intryck. I likhet med Savelius förklarar även Lundgren på 

Avanza att de tar hjälp av marknad och kommunikation vid utformning av 

kommunikationsmaterial. Dock framhåller både Savelius och Lundgren att 

kommunikationsavdelningen inte är involverad i själva innehållet. Vidare förklarar 

Lundgren att det faktum att hon själv skriver innehållet innebär att det också ställer krav 

på henne som chef för kundservice att också leverera det som utlovas, Lundgren 

förklarar, “Skriver jag något i annonsen och sedan ber dem repetera vad jag tycker att 

en dag ska vara då måste jag ju leverera på det sen. Så det ställer ju lite krav på mig 

och det ska det ju göra, för då kan ju jag börja bygga på det sen”. 

 

Dagman på Vattenfall lyfter fram att det är viktigt att budskapet är återkommande och 

genomsyrar allt som görs, “Som tex med kärnvärdena och ledarskapskriterierna. Det är 

liksom grunden, den röda tråden som ska genomsyras i allt det vi gör”, “Och du ser det 

återkommande i annonser och marknadsföringsmaterial. Det återkommer, det är inte 

nåt som finns på ett ställe”. 
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4.8 Steg 5 – Action 
På Lantmäteriet berättar Hörberg att de fortfarande är i utrullningsfasen av employer 

branding och att de därför inte börjat utvärdera satsningen i stort än. Dock menar 

Hörberg att de utvärderar enskilda aktiviteter inom employer branding löpande och 

förklarar, “Så vi är inte där i att utvärdera rent generellt än. Alltså hur har den här 

satsningen slagit ut, men självklart utvärderar vi om vi gjort en artikel till exempel. Hur 

uppskattad var den jämfört med andra?”. Hörberg förklarar vidare att de fortfarande 

håller på att forma hur de ska arbeta inom konceptet och säger, “Det finns fortfarande 

så mycket spännande att arbeta med och möjligheter att välja mellan. Vi funderar 

fortfarande på vad som går att göra rent tidsmässigt och beroende på vad man har för 

budget, fantasin sätter gränserna”.  Vidare berättar Hörberg att ett EVP är aktuellt i tre 

till fyra år och att de om ett par år kommer börja om. Dock förklarar Hörberg, “Vi måste 

göra detta ett varv innan vi kan skapa om och avtäcka om det är rätt EVP”. 

 

På Vattenfall berättar Savelius i likhet med Hörberg på Lantmäteriet att de utvärderar 

enskilda aktiviteter löpande och arbetar med att kontinuerligt utveckla arbetet inom 

employer branding, men att de generellt sett inte ändrar så mycket i EVP. Savelius 

förklarar, “När det gäller EVPt så är det nåt som vi inte går in och ändrar särskilt ofta 

egentligen utan där handlar det ju också om att vara tydliga och jobba långsiktigt”. 

Samtidigt förklarar Savelius att det pågår diskussioner kring om deras EVP går att 

förtydliga. Både Savelius och Dagman på Vattenfall lyfter fram att de anser att det 

viktigaste med arbetet inom employer branding är att få med sig hela organisationen i 

arbetet, att involvera på alla nivåer i företaget. Savelius förklarar, “För att även om det 

formella ansvaret ligger på avdelningarna Talent Management och Employer branding 

så är det ju ändå alla medarbetare som har ett ansvar för att få trivseln inom Vattenfall 

att vara bra, och även ett ansvar för att förmedla en rättvis bild av Vattenfall utåt 

också”. 

 

I likhet med Dagman och Savelius på Vattenfall framhåller även Belfrage på Avanza 

vikten av att alla på företaget involveras i employer branding- arbetet och berättar att det 

idag på Avanza varierar en del hur involverade man är. Vidare berättar Belfrage att man 

inte arbetar med någon strukturerad process när det gäller den kontinuerliga 
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utvecklingen inom employer branding och förklarar, “Det sker väldigt spontant på olika 

sätt, men ju större vi blir desto mer strukturerade processer behöver vi för det”. 

Belfrage framhäver att de fått en ny HR-chef nyligen och att tanken är att hon ska ha det 

övergripande ansvaret för utvecklingen av employer branding men förklarar, “Det är en 

styrka hos oss att vi inte går och väntar på någon, utan tar tag i det själva. Sen är det 

bra nu när vi fått in vår HR-chef att hon hjälper till att hålla ihop det och utveckla det. 

HR-chefen vill ju inte strypa innovationen, att man gör på olika sätt, men hon vill att 

man kan ska kunna dra nytta och göra det på flera avdelningar. Kanske få 

synergieffekter”. 

 

På Företag X berättar CBM att man kontinuerligt följer upp arbetet inom employer 

branding och säger att detta görs genom att exempelvis på sociala medier utvärdera 

antal följare och “likes” de har. HRBP berättar att de på Företag X har en utmaning när 

det gäller kulturbyggandet då de växer och förändras konstant och menar att de framåt 

behöver fokusera på att förstärka den interna kulturen i företaget. 

 

När det kommer till utmaningar och framtiden när det gäller employer branding berättar 

Savelius på Vattenfall, “Så som jag upplever det just nu, är det nog EVPt. Att ha den 

väldigt tydlig i kommunikationen och att stora Vattenfall med många affärsområden och 

länder ska kunna kommunicera vad som är det mest attraktiva och genuina totalt sett 

ändå. Det tycker jag är en av utmaningarna”. Petré på Lantmäteriet berättar att hans 

uppfattning är att deras arbete med EVP är något som kommer att göra Lantmäteriet 

starka, men framhåller likt Savelius utmaningen med att vara en stor organisation, “vi är 

en stor organisation och förändringar görs inte snabbt och inte lättvindigt, mindre 

organisationer har säkert lite lättare att genomföra snabba förändringar”. Vidare 

förklarar Petré att den största utmaningen för Lantmäteriet är att få fler människor att 

utbilda sig inom lantmäteri och att fler utbildningsplatser skapas inom arbetsområdet. 

Petré berättar vidare “Vi som arbetsgivare jobbar mot högskolor och universitet för att 

försöka påverka detta. Utöver detta är konkurrensen med alla andra aktörer för att nå 

dessa få som har utbildat sig en utmaning”. 
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CBM på Företag X berättar att han ser flera utmaningar med employer branding i 

framtiden och förklarar “Dels så är det ju att varumärket är skört, det kan skadas lätt. 

Att kunna vara lite ”bold” att göra lite “statements” som våra ägare gör utan att det 

svartar ner varumärket. För det är ju en fin balansgång när man är med mycket i media 

och så. Så får man mycket uppmärksamhet och det är lätt att bygga upp ett varumärke, 

men det kan också gå snabbt ner”. CBM fortsätter, “En av våra största utmaningar 

skulle jag säga är “diversity”. Att vi får in olika talanger, inte bara den typiska manliga 

programmeraren i 25 års åldern utan att vi får in olika etnicitet och olika kön olika 

åldrar, och skapar en bra mix i företaget”. 

 

Precis som CBM på Företag X lyfter Savelius på Vattenfall upp frågan kring mångfald 

och förklarar att de har ett stort fokus på mångfald och inkludering, som är en del av 

Vattenfalls affärsstrategi. Genom att sätta nyckeltal på olika områden ska Vattenfall 

styra mot ökad mångfald, bland annat för att få en ökad balans mellan kvinnor och män, 

men också för att få in fler personer med olika kulturell bakgrund. Både CBM på 

Företag X och Savelius på Vattenfall nämner att det kommer att vara en utmaning i 

framtiden att få tag på unik kompetens inom IT och digitalisering. Savelius berättar, 

“När det gäller personer med mer unik kompetens inom digitalisering kommer det 

antagligen att bli en utmaning. Hur vi ska få dom att bli mer medvetna om Vattenfall 

och tänka på oss som den mest attraktiva arbetsgivaren”. 

 

Hörberg på Lantmäteriet berättar att hon ser en utmaning när det gäller employer 

branding i framtiden, “Att nå fram i bruset.  Att vara konkurrenskraftig eftersom allt 

fler företag satsar inom området”. Samtidigt lyfter Hörberg fram en möjlighet för 

Lantmäteriet som hon ser det, “Ett högre syfte blir ju allt mer viktigt, och där har vi ju 

en fördel. Så vi hoppas ju på att vi ska bli ännu mer attraktiva”. 

 

Belfrage på Avanza menar att det i framtiden kommer vara viktigt för dem att prioritera 

employer branding och att tid läggs på det, “Att tillsammans med alla avdelningar och 

HR med den nya chefen samla ihop det lite mera, och att fler får lägga lite mer tid på 

det”. 
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Respondenter på samtliga företag framhåller att de tror att employer branding kommer 

att bli ännu viktigare i framtiden och att konkurrensen om kompetenta medarbetare 

kommer att bli ännu tuffare. 

 

4.8.1 Arbetsmetoder  

Respondenter på samtliga företag nämner att de kontinuerligt tittar på olika externa 

rankingar över attraktiva arbetsgivare för att bilda sig en uppfattning om hur de placerar 

sig i förhållande till andra arbetsgivare inom sina branscher. 

 

På Vattenfall berättar Savelius att de använder sig av aktivitetsplaner i sitt kontinuerliga 

arbete med employer branding och förklarar, “Vi gör aktivitetsplaner på årsbasis och 

dem uppdaterar vi sedan löpande vid behov”. 

 

Respondenter på Vattenfall, Lantmäteriet och Företag X berättar att de gör kontinuerliga 

uppföljningar och mätningar för att följa utvecklingen inom sitt employer branding-

arbete. CBM på Företag X berättar att de exempelvis utvärderar mycket kring följare 

och antal “likes” på olika sociala medier. Han säger, “Och vi tittar också på Linked In, 

hur aktiva är vi där, hur många besökare får vi och hur många är det som tittar när vi 

annonserar om jobb exempelvis. Och det är mycket frågor kring hur du upptäckte 

Föertag X och vad var det som fick dig att kontakta oss”. 

 

På Lantmäteriet berättar Sjöberg att man använder sig av medarbetarenkäter internt för 

att följa upp om medarbetarna upplever att EVP stämmer och är sant och om man 

behöver göra justeringar på sikt. Savelius på Vattenfall nämner också att 

medarbetarenkäter används som underlag för den kontinuerliga utvecklingen inom 

employer branding och förklarar, “Så exempelvis inom rekryteringavdelningen går vi 

igenom dom resultat som gäller enbart vår avdelning och jämför med föregående år 

och sätter mål för vad vi vill uppnå. Det kan vara exempelvis kommunikationen inom 

gruppen, hur väl den har fungerat”. 
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Både Petré på Lantmäteriet och Lööv på Vattenfall lyfter fram att de ser en problematik 

när det gäller mätbarheten inom employer branding. Petré säger, “Det är jättesvårt att 

producera siffror på detta område, det är ett faktum. Verksamheten förstår dock att 

arbetet behövs”. Lööv ger sin syn på det och säger, “Om vi inte ser effekt så kommer vi 

inte att hålla på med det. Vi måste hitta ett sätt att mäta och över tid se en utveckling”. 

 

På Vattenfall förklarar Dagman att processarbete med medarbetarna i grupp sker där de, 

som tidigare nämnts, utformar kontrakt för de olika teamen, vilka de kallar för “Teamets 

kontrakt”. Förutom att detta processarbete syftar till att bryta ner kärnvärdena till dess 

betydelse för de enskilda medarbetarna i deras vardag, så tydliggörs det för 

medarbetarna hur den önskvärde medarbetaren bör vara, berättar Dagman. På ett 

liknande sätt har, som tidigare nämnts, Avanza arbetat vid framtagandet av sin formel 

och Lundgren berättar, “De delades in i crossgrupper så det satt sex stycken från sex 

olika avdelningar på olika håll i huset och så skrev man ned allt som man tyckte att en 

medarbetare som jobbar på Avanza ska vara, och sen sammanställde man det, och det 

blev en formel”. 

 

Sjöberg på Lantmäteriet, CBM på Företag X och Savelius på Vattenfall lyfter fram att 

de idag håller exitintervjuer med de medarbetare som valt att sluta för att ta reda på vad 

som gjort att de sökt sig vidare. 

 

5. Analys  
I denna analysdel använder vi oss av samma struktur och rubriker som teoretisk 

referensram- och empiriavsnitten i vår studie. Vi kommer att analysera materialet 

genom att lyfta fram skillnader och likheter mellan empiri och tidigare forskning, samt 

att vi även gör jämförelser mellan de olika företagen.  

 

5.1 Employer branding – Bakgrund 

Vi tolkar det som att både forskningen inom employer branding (Cheese, 2008; Panda, 

2015; Botha et al., 2011) och respondenter på samtliga företag i dagsläget uppfattar en 

tuff konkurrens om kompetenta medarbetare och att det är svårt att attrahera och behålla 
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rätt kompetens. Kucherov och Zavyalova (2016) lyfter i sin artikel fram att företag i 

denna rådande konkurrenssituation drivs till att arbeta med employer branding. Denna 

utveckling tolkar vi att samtliga företag i vår studie upplever då Lantmäteriet, Företag X 

och Vattenfall i dagsläget uttalat arbetar med employer branding och det faktum att 

Avanza har för avsikt att implementera ett mer strukturerat employer branding- arbete. 

Denna tolkningen grundar sig i att vi uppfattar det som att respondenter från samtliga 

företag upplever den hårda konkurrensen som en tuff utmaning att hantera. 

När det kommer till definitionen av employer branding har respondenterna enligt vår 

tolkning något varierande syn på konceptet. Exempelvis nämner respondenter på 

Vattenfall och Lantmäteriet att det är ett koncept där det handlar om att positionera sig 

som attraktiv arbetsgivare gentemot både befintliga och potentiella medarbetare, medan 

Företag X är inne på att employer branding är en del av allt de gör och att det 

genomsyrar hela företaget. Backhaus och Tikoo, 2004 menar att employer branding 

handlar om att bygga en unik och identifierbar arbetsgivaridentitet som skiljer sig från 

konkurrenterna. Vi uppfattar det som att respondenter på Vattenfall och Lantmäteriet 

definierar employer branding på ett sätt som väl överensstämmer med detta. 

 

När det gäller syftet med employer branding framhåller den tidigare forskningen 

(Backhaus och Tikoo, 2004; Heilmann et al., 2013) att det handlar om att attrahera och 

behålla kompetenta medarbetare genom att externt och internt kommunicera en enhetlig 

bild av företaget som arbetsgivare. Utifrån vårt empiriska material tolkar vi det som att 

respondenter på både Vattenfall och Lantmäteriet ser det som att employer branding 

syftar till att både behålla befintlig kompetens och att attrahera ny kompetens som 

företaget har behov av. Enligt vår uppfattning går respondenternas syn på syftet med 

employer branding tydligt i linje med det syfte som tidigare forskning lyfter fram. 

 

5.1.1 Kritik 

Vi upplever att den kritik vi funnit inom vår teoretiska referensram gällande employer 

branding är begränsad i förhållande till den mängd forskning och litteratur inom ämnet 

som vi tagit del av. Den kritik vi funnit i vår teoretiska referensram innefattar bland 

annat den problematik som Graeme (2009) lyfter fram där han menar att studier påvisar 
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minskad innovationstakt och minskade prestationer inom företag som satsar på enskilda 

talanger eller “stjärnor” i organisationen. Denna kritik har vi inte funnit i vårt empiriska 

material. 

 

Ett par av respondenterna på Lantmäteriet och Vattenfall lyfter fram att det är en 

utmaning att mäta och se effekten av employer branding över tid. Denna problematik 

med att mäta effekten av employer branding har vi även uppmärksammat inom tidigare 

forskning då både Backhaus och Tikoo (2004) och Heilmann et al. (2013) lyfter fram 

svårigheten att mäta över tid inom employer branding. Vi finner denna kritik väldigt 

intressant då den återfinns inom både tidigare forskning och empirin. 

 

Förutom den kritik mot employer branding som vi funnit har några av respondenterna 

tagit upp ett antal risker som det ser i konceptet. En risk som både Belfrage på Avanza 

och Hörberg på Lantmäteriet lyfter fram, och som även nämns av Foster et al. (2010) i 

vår teoretiska referensram, är att kommunicera en missvisande bild utåt av företaget 

som arbetsgivare. Detta då det i slutändan riskerar att leda till en negativ effekt för 

företaget i form av högre personalomsättning. En annan risk som Chrona på Vattenfall 

tar upp och även har erfarit är att satsa på aktiviteter inom employer branding för 

potentiella medarbetare utan att tillräckligt tydligt informera de befintliga medarbetarna 

om aktiviteterna och dess syften. Detta menar Chrona kan leda till missnöje bland 

befintliga medarbetare. 

 

5.2 Employer branding process 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi tolkat det som att Employer branding kan ses 

som både en process men även som enskilda aktiviteter och arbetsmetoder. Detta 

synsätt kan vi se återfinns i praktiken då respondenter på Vattenfall, Företag X och 

Lantmäteriet säger att de ser employer branding som både en process och enskilda 

aktiviteter. Detta är också de företag som uttalat arbetar med employer branding som 

koncept och som även följer någon form av strukturerad modell eller process i sitt 

employer branding- arbete. Vi tolkar det som att de företag som i praktiken använder en 

process eller modell i sitt arbete med employer branding ser konceptet som både en 

process och enskilda aktiviteter. 
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När det gäller employer branding som process kan vi i vår teoretiska referensram se att 

Parment och Dyhre (2009) lyfter fram tre antaganden som bör vidtas för att uppnå målet 

att locka till sig och behålla befintliga och potentiella ideala medarbetare. Det första 

antagandet bygger på att separera employer branding från rekrytering. I vårt empiriska 

material kan vi dock utröna att respondenter på samtliga företag upplever att rekrytering 

utgör en viktig del av employer branding. Detta är inget som nämns av respondenterna 

när de talar om employer branding som process, men eftersom rekryteringen 

återkommer som arbetsmetod inom researchsteget och communication strategy- steget i 

processen drar vi slutsatsen att rekryteringen i praktiken ses som en del av employer 

branding- processen. 

 

Exempelvis nämner Savelius på Vattenfall att rekryteringen används som en möjlig 

informationskanal i researchsteget för att fånga upp kandidaternas uppfattning om 

företaget som arbetsgivare. Även när det gäller communication strategy- steget nämns 

rekryteringen exempelvis av Sjöberg på Lantmäteriet och Dagman på Vattenfall, och då 

i form av jobbannonser som en kommunikationskanal för att nå ut med företagets EVP 

till potentiella medarbetare. Även Chrona på Vattenfall är inne på att rekrytering 

används som en form av kommunikationskanal för företagets employer brand och lyfter 

fram att deras talangprogram kan ses som en förlängd rekryteringsprocess. Ett annat 

väldigt tydligt exempel på att rekrytering ses som en del av employer branding och som 

vi kan se är att Sjöberg på Lantmäteriet definierar employer branding som “långsiktig 

rekrytering”. De exempel från praktiken som vi lyfter fram rörande kopplingen mellan 

rekrytering och employer branding anser vi visar på en skillnad mellan hur employer 

branding som process ses av respondenterna i praktiken jämfört med vår teoretiska 

referensram (Parment och Dyhre, 2009). 

 

Det andra antagandet som tas upp av Parment och Dyhre (2009) och Heilmann et al. 

(2013) är att arbetet med employer branding bör inledas internt i företaget. Detta kan vi 

i vårt empiriska material se att respondenter på samtliga företag i praktiken efterlever. 

Vi tolkar det som att samtliga företag anser det viktigt att kommunicera det som 

företaget faktiskt har, och som av de befintliga medarbetarna ses som värdefullt hos 
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dem som arbetsgivare, snarare än att ta reda på vad potentiella medarbetare efterfrågar 

och försöka leva upp till den bilden. Utifrån detta tolkar vi det som att detta antagande i 

vår teoretiska referensram efterlevs i praktiken. 

 

Det tredje antagandet som Parment och Dyhre (2009) lyfter fram är att arbetet med 

employer branding bör hjälpa företag med att identifiera vilken typ av medarbetare som 

utgör den ideala medarbetaren för företaget, i syfte att definiera vilken typ av talang, 

personlighet och bakgrund som passar företaget för att göra employer branding- arbetet 

mer målinriktat. I empirin har vi kunnat utröna att både Avanza och Vattenfall aktivt 

arbetar eller har arbetat med att identifiera den ideala medarbetaren för företaget, men 

då med syftet att tydliggöra för medarbetarna hur “den önskvärde medarbetaren” bör 

vara. Enligt vår tolkning förespråkas det i vår teoretiska referensram att identifiera den 

ideala medarbetaren för att företaget själva ska bli medvetna och mer målinriktade i sitt 

arbete, medan den typ av tydliggörande av “den önskvärde medarbetaren” som vi 

kunnat se i empirin handlar om att tydliggöra för medarbetarna hur en önskvärd 

medarbetare bör bete sig och agera. 

 

5.3 Steg 1 – Research 

Den tidigare forskningen, vad gäller research- steget förespråkar att företag bör samla in 

och analysera data gällande både hur potentiella och befintliga medarbetare uppfattar 

företaget som arbetsgivare (Parment och Dyhre, 2009; Backhaus och Tikoo, 2004; 

Heilmann et al., 2013; Chhabra och Sharma, 2014). Vi kan i empirin se att detta 

researchsteg är något som samtliga fyra företag arbetar med, men att det görs i olika 

utsräckning och att det kan se lite olika ut mellan företagen. Avanza som idag inte 

uttalat arbetar med employer branding, men som har en ambition att börja jobba med 

employer branding som process, har enligt vår tolkning ett övervägande internt riktat 

intresse vad gäller detta steg. Företag X, Lantmäteriet och Vattenfall samlar in data både 

externt och internt för att bilda sig en uppfattning om hur de upplevs som arbetsgivare. 

Data som samlas in internt har de för avsikt att använda för att se hur befintliga 

medarbetare uppfattar dem som arbetsgivare, och data som samlas in externt använder 

de för att se hur de uppfattas som arbetsgivare av potentiella medarbetare. Dock lyfter 

respondenter både på Företag X och Lantmäteriet fram att de även använder extern data 



 

79 

för att förstå vad olika generationer värdesätter hos en arbetsgivare och hur trenderna 

ser ut. Respondenter på både Vattenfall och Lantmäteriet lyfter fram att de använder 

underlaget från den interna datainsamlingen till att bilda sig en uppfattning om huruvida 

de befintliga medarbetarna upplever att företaget lever upp till det EVP som 

kommuniceras externt. 

 

5.3.1 Arbetsmetoder 

Parment och Dyhre (2009) förespråkar att en form av nulägesanalys genomförs i detta 

steg där företag genom insamling av data från forskning och olika mätningar externt och 

internt kan bilda sig en uppfattning om hur deras employer brand upplevs. När det 

kommer till arbetsmetoder inom detta steg kan vi se att medarbetarundersökningar i 

olika former är något som används inom samtliga fyra företag för att bilda sig en 

uppfattning om hur företagen upplevs som arbetsgivare av de befintliga medarbetarna. 

Medarbetarundersökningar är också en arbetsmetod som i vår teoretiska referensram 

lyfts fram av Parment och Dyhre (2009) i detta steg. Detta sammantaget tolkar vi som 

att medarbetarunderökningar av olika slag är en vedertagen och viktig arbetsmetod som 

används i praktiken. Vi finner det även intressant att Avanza som inte uttalat arbetar 

med employer branding använder medarbetarundersökningar i syfte att bilda sig en 

uppfattning om hur de uppfattas som arbetsgivare. 

 

Exitintervjuer är en annan arbetsmetod som nämns i vår teoretiska referensram av 

Parment och Dyhre (2009) och som vi ser används i praktiken hos Lantmäteriet, Företag 

X och Vattenfall. Parment och Dyhre (2009) menar att information från exitintervjuer är 

värdefull då den kan användas till att analysera de bakomliggande faktorerna som gjort 

att medarbetare valt att lämna företaget. I likhet med vad som sägs i vår teoretiska 

referensram tolkar vi det som att Lantmäteriet, Företag X och Vattenfall använder 

informationen i detta syfte, då respondenterna berättar att de är intresserade av varför 

medarbetare söker sig vidare. Dock kan vi i empirin, till skillnad från vår teoretiska 

referensram se att respondenter på Lantmäteriet och Vattenfall även ser en fördel i 

exitintervjuer i form av att de kan skapa ett bra avslut och öka chanserna till att 

medarbetare återvänder till deras verksamhet i framtiden. 
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En intern arbetsmetod inom researchsteget som vi inte funnit i tidigare forskning, men 

som vi kan se används i praktiken hos Vattenfall är medarbetarsamtal med 

medarbetarna för att fånga upp feed-back om hur de upplever att Vattenfall lever upp till 

vad de lovar. Ytterligare en arbetsmetod som vi kunnat identifiera hos både Vattenfall 

och Avanza är att arbeta i grupp, där vi tolkat det som att syftet är att diskutera kring hur 

de upplever att kärnvärden som företaget har efterlevs, och om något kan göras bättre.  

 

Parment och Dyhre (2009) belyser arbetsgivar-rankningar, undersökningar gällande hur 

företags employer brand uppfattas externt och undersökningar gällande olika industriers 

framtidsutsikter som arbetsmetoder att tillgå vid extern datainsamling. 

Det vi kunnat se i praktiken är att arbetsgivar-rankningar och undersökningar gällande 

hur företagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare används hos samtliga fyra företag. 

Detta har vi tolkat som att undersökningar och ranking-listor uppfattas vara en värdefull 

arbetsmetod för företag. 

 

En respondent på Vattenfall berättar att de även via sina interna rekryterare samlar in 

information från potentiella medarbetare om deras syn på företaget som arbetsgivare 

genom deras möten med kandidater som söker arbete hos dem. Detta tolkar vi som en 

form av arbetsmetod inom researchsteget och något som vi inte sett i den tidigare 

forskningen. Vi ser det även som intressant att rekryteringen, av respondenten i fråga, 

ses som en möjlighet till datainsamling i researchsteget i processen, vilket vi upplever 

går emot vad som sägs i vår teoretiska referensram till viss del, där Parment och Dyhre 

(2009) menar att man vid employer branding som process bör särskilja employer 

branding och rekrytering. 

 

Lundberg på Avanza lyfter fram att de arbetar i ett långsiktigt projekt som kallas “den 

digitaliserande medarbetaren”, vilken vi tolkar som en form av framtidsanalys som har 

till syfte att lära Avanza förstå vilka krav den framtida medarbetaren kommer att ha. 

Denna form av datainsamling skiljer sig från övrig datainsamling i den bemärkelsen att 

den fokuserar på den framtida potentiella medarbetaren. Detta är något som vi inte 
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funnit i tidigare forskning, men Parment och Dyhre (2009) framhåller datainsamling 

gällande industriers framtidsutsikter som en arbetsmetod. 

 

5.4 Steg 2 - Employer value proposition (EVP) 
Det andra steget i processen (Parment, et al., 2009) kallas EVP och innebär att 

medarbetarlöften utformas av företag till syfte att ge befintliga och potentiella 

medarbetare anledningar till att vilja arbeta inom företaget. I empirin fann vi att 

Lantmäteriet, Företag X och Vattenfall, som alla uttalat arbetar med employer branding, 

har EVPs som förmedlas både till befintliga och potentiella medarbetare. Avanza är det 

företag som inte har ett uttalat EVP, men respondenter från företaget berättar att de har 

en formel som ett slags ledstjärna för att förmedla sin företagskultur. 

 

Något som alla respondenter framhåller i samklang med vår teoretiska referensram är att 

det som förmedlas i EVP, eller om företaget som arbetsgivare, bör vara sant och att 

arbetsgivaren kan leva upp till det. Parment och Dyhre (2009) lyfter fram att detta är en 

av de grundpelare som gör ett EVP framgångsrikt. Att EVP och budskap ska vara sant 

är som vi tolkar det den mest framstående likheten bland de aspekter som 

respondenterna lyfter fram om sina EVP, och om det budskap som de förmedlar. Utifrån 

samstämmigheten i den här frågan drar vi slutsatsen att det i praktiken anses vara 

grundläggande att företags EVP och budskap bör vara sanna och att företagen lever upp 

till det. 

 

Respondenter på samtliga företag pratar på olika sätt om att de vill attrahera 

medarbetare genom det budskap och EVP som kommuniceras. Att ett EVP bör vara 

attraktivt är den andra grundpelaren som Parment och Dyhre (2009) också nämner för 

att det ska vara framgångsrikt. Sammantaget att respondenterna berättar att de vill 

attrahera medarbetare och att de hämtar in data angående placeringar i externa ranking-

listor och undersökningar, drar vi slutsatsen att samtliga företag strategiskt väljer att 

lyfta fram EVP som upplevs attraktiva bland de målgrupper som efterfrågas. 

 

Differentiering är den tredje grundpelaren som lyfts fram av Parment och Dyhre (2009) 

och som de menar bidrar til att ett EVP är framgångsrikt. Vidare menar Parment och 
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Dyhre (2009) att verkliga skillnader bör belysas. Respondenter på Lantmäteriet berättar 

att de lyfter fram meningsfullhet i arbetet i sitt EVP genom att inkludera “Möjliggöra 

samhällsutveckling” som en del av deras EVP. Vi tolkar det som en medveten strategi 

och ett sätt att differentiera sig som arbetsgivare samt att det även går i linje med vad 

som förespråkas i vår teoretiska referensram. Vi kan även utifrån berättelser från 

respondenter på Vattenfall se att de ser det som en utmaning att ha ett differentierat 

EVP då det är väldigt många målgrupper som ska attraheras. 

 

I vår teoretiska referensram kan vi se att materialistiska aspekter så som ekonomiska 

attribut inte har något större signifikant samband när det kommer till ett gott rykte hos 

ett företag som arbetsgivare och att det snarare är icke-materialistiska aspekter som 

värdesätts hos potentiella medarbetare när det gäller arbete på ett företag (Sivertzen et 

al., 2013). Dock nämner Heilmann (2010) att konkurrenskraftiga löner kan vara en del 

av ett EVP för att lyfta fram de konkurrensfördelar ett företag har som arbetsgivare. 

Materialistiska aspekter så som löner eller förmåner är något som vi inte sett i något av 

företagens budskap eller EVP. Gemensamt hos samtliga företag när det gäller innehållet 

i EVP eller det budskap man förmedlar om företaget som arbetsgivare, är snarare att 

man lyfter fram icke-materialistiska aspekter så som företagskultur, meningsfullhet och 

känslan av att arbeta på företaget. Detta tolkar vi som att det Sivertzen et al. (2013) 

påvisat i sin studie överensstämmer med praktiken. 

 

5.4.1 Arbetsmetoder  

När det handlar om att utforma EVP i praktiken ser vi att Lantmäteriets 

tillvägagångssätt i stora delar överensstämmer med den IPI-analys som Parment och 

Dyhre (2009) tar upp som arbetsmetod vid framtagande av EVP. En av respondenterna 

på Lantmäteriet beskriver hur de i framtagandet av EVP identifierade hur befintliga 

medarbetare uppfattar företaget och använde sig då av fokusgrupper och workshops. 

Vidare fick vi förklarat för oss att ledningen och generaldirektören på Lantmäteriet 

intervjuats för att EVP ska gå i linje med den vision och de mål företaget har. Utifrån 

vår teoretiska referensram har vi tolkat det som att paralleller går att dra mellan Identity-

steget i IPI-analysen som Parment och Dyhre (2009) tar upp och som Kunerth och 
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Mosley (2011) i praktiken använt sig av, och det tillvägagångssätt Lantmäteriet använt 

sig av för att identifiera de befintliga medarbetarnas syn på företaget som arbetsgivare. 

Likaväl tolkar vi det utifrån teorin vår teoretiska referensram att det finns tydliga 

likheter mellan Profile-steget i IPI-analysen och det tillvägagångssätt Lantmäteriet 

använt sig av för att EVP ska gå i linje med företagets vision och mål. 

 

Även på Avanza kan vi utifrån empirin se att de använt sig av arbetsmetoderna 

fokusgrupper och workshops vid framtagande av sin formel som ska spegla företagets 

kultur. Även här kan vi se likheter med tillvägagångssättet som beskrivs i Identity-steget 

i IPI-analysen, trots att respondenter på Avanza inte benämner sin formel som ett EVP. 

Så som vi har tolkat EVP utifrån vår teoretiska referensram menar vi att Avanzas formel 

kan jämföras med det som ett EVP står för. 

 

En av respondenterna på Vattenfall nämner att deras EVP går väldigt tydligt i linje med 

vad Vattenfall i stort har för mål och strategier. Vi tolkar detta som att Vattenfall 

medvetet valt att utforma sitt EVP i linje med företagets mål och vision och att deras 

strategi har tydliga likheter med det som IPI-analysens Profile-steg syftar till. I 

dagsläget arbetar Vattenfall i huvudsak med att vidareutveckla och anpassa sitt EVP då 

det initiala framtagandet av EVP gjordes för många år sedan. Bland annat berättar 

respondenter på Vattenfall att vissa affärsområden inom organisationen anpassat EVP 

för att bättre passa deras behov. Dessutom berättar en av respondenterna på Vattenfall 

att kärnvärdena som är en del av EVP konkretiseras ner på individ- och gruppnivå 

genom processarbete i arbetsgrupper. Lantmäteriet arbetar också med att konkretisera 

och tydliggöra sitt EVP genom att deras ambassadörer exemplifierar det i sin samverkan 

med skolor och universitet. 

 

Det vi har kunnat utröna i vår empiri är att inget av företagen arbetar med hela IPI-

analysen som den beskrivs av Parment och Dyhre (2009). Vi kan dock utifrån våra 

tolkningar av det empiriska materialet se att tre av fyra företag arbetar med Profile- 

och/eller Identitysteget. Vi kan också utifrån våra tolkningar av det empiriska materialet 

och den tidigare forskningen utröna att inget av företagen i någon större utsträckning 
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använder sig av arbetsmetoder som nämns i Imagesteget i IPI-analysen, så som det 

beskrivs av Parment och Dyhre (2009), i syfte att utforma EVP. 

 

5.5 Steg 3 – Communication strategy 
Parment och Dyhre (2009) beskriver att det tredje steget i The employer branding 

process innefattar valet av lämpliga kommunikationskanaler men även koordinering av 

de aktiviteter som görs inom employer branding med övriga branding aktiviteter som 

görs. En av respondenterna på Lantmäteriet berättar att de vid val av 

kommunikationsstrategi tagit hjälp av företaget Universum. I motsats till Lantmäteriet 

berättar en av respondenterna på Vattenfall att valet av kommunikationsstrategi fattas av 

företaget själv, och att det görs av HR i samråd med de olika affärsområdena som finns 

inom företaget. 

 

En av respondenterna på Företag X berättar att deras kommunikationsstrategi bygger på 

att synas och höras och berättar vidare att de anpassar sina kommunikationskanaler 

utifrån den målgrupp som de har i fokus. Att anpassa sig efter målgrupp är även något 

som respondenter på Lantmäteriet soch Avanza lyfter fram som en viktig del i 

kommunikationsstrategin. Vi tolkar det även som att Vattenfall anpassar sin 

kommunikationsstrategi efter målgrupp även om det inte uttryckligen nämns. Savelius 

på Vattenfall berättar exempelvis att de planerar att fasa ut broschyrer på grund av att 

deras målgrupper i allt större utsträckning använder sina mobiltelefoner för att söka 

information. Detta tolkar vi som en strategisk åtgärd för att anpassa 

kommunikationskanal efter företagets målgrupper. Att anpassa kommunikationskanal 

efter målgrupperna man vill nå är något som också förespråkas i tidigare forskning 

(Parment och Dyhre, 2009; Heilmann et al., 2013) och vi upplever det som att samtliga 

företag är väl medvetna om vikten av att kommunicera via rätt kanaler. 

 

Parment och Dyhre (2009) och Backhaus och Tikoo (2004) tar upp att aktiviteter inom 

employer branding bör koordineras med andra branding- aktiviteter inom företaget. Då 

ingen av respondenterna uttalat berättat att detta är en del av deras 

kommunikationsstrategi tolkar vi det som att det inte har högsta prioritet hos företagen. 

Det vi däremot kan utläsa i vårt empiriska material är att alla företagen samarbetar 
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mellan avdelningar så som HR, marknad och kommunikation för att återge en helhetlig 

bild av företaget. Detta tolkar vi som att alla företagen i viss mån samordnar sina 

branding- aktiviteter då de ser till att samma avdelningar är involverade i aktiviteter 

inom employer branding som inom andra branding- aktiviteter. 

 

Det personliga mötet i form av skolsamverkan, arbetsmarknadsmässor och liknande är 

en kommunikationsstrategi som samtliga företag nämner att de arbetar utefter. Detta är 

något som vi även kan se förespråkas i vår teoretiska referensram (Chhabra och Sharma, 

2014; Parment. et al., 2009) då de belyser att studenter föredrar personliga möten med 

potentiella arbetsgivare framför andra kommunikationskanaler. Utifrån det empiriska 

materialet tolkar vi det som att Lantmäteriet i jämförelse med övriga företag arbetar 

med det personliga mötet i större utsträckning då de anställt två medarbetare vars 

huvuduppgift är att agera ambassadörer för företaget ute på skolor och universitet. 

Avanza, Företag X och Vattenfall berättar i likhet med varandra att de strategiskt arbetar 

med att alla medarbetarna ska fungera som företagets ambassadörer utåt. 

 

I vår teoretiska referensram belyser forskare och författare vikten av att företag 

kommunicerar sina värderingar och EVP internt då studier påvisat att befintliga 

medarbetare visar entusiasm inför denna typ av kommunikation och dialog med sina 

arbetsgivare (Parment och Dyhre, 2009; Sharma, et al. 2012). Detta är något som enligt 

vår tolkning av empirin anammats hos samtliga företag, men vi upplever det som att 

Företag X och Avanza också har ett medvetet fokus på sin interna employer branding 

som en del av sin kommunikationsstrategi där syftet är att det indirekt ska leda till att 

budskapet sprids externt via medarbetarna. 

 

5.5.1 Arbetsmetoder  

Samtliga företag berättar att de har samverkan med skolor som en arbetsmetod för att nå 

ut med sitt budskap. Dock sker detta enligt vår uppfattning i olika utsträckning i det 

olika företagen. Vi kan se att Lantmäteriet och Vattenfall skiljer sig åt jämfört med de 

övriga företagen. Lantmäteriet skiljer sig genom att de samverkar med skolor redan från 

årskurs sex och uppåt, medan övriga företag riktar in sig på högskolor och universitet 
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som utbildar inom deras kompetensområde. Respondenter på Lantmäteriet berättar att 

detta görs för att öka medvetenheten om de yrkesgrupper som Lantmäteriet är i behov 

av. Vattenfall i sin tur skiljer sig från övriga företag när det gäller skolsamverkan på så 

sätt att de förutom att föreläsa också har möjlighet att påverka eller ge synpunkter på 

vilka kurser som kan vara viktiga i utbyte mot att erbjuda ett visst antal praktikplatser 

per år. Samverkan med skolor är något som vi även kan se förespråkas i vår teoretiska 

referensram (Parment, et al., 2009; Heilmann, et al., 2013), dock finner vi inte att det 

utifrån vår teoretiska referensram nämns något om att öka medvetenheten hos elever i 

grund- och gymnasieskolor, så som Lantmäteriet arbetar. 

 

När det gäller andra arbetsmetoder inom kommunikationsstrategin kan vi se i empirin 

att aktiviteter så som bransch- och arbetsmarknadsmässor och andra events är vanligt 

förekommande hos samtliga företag, men i olika utsträckning. Heilmann (2010) upp att 

detta är en arbetsmetod med syftet att uppnå formella personliga kontakter mellan 

arbetsgivare och potentiella medarbetare. Vi tolkar det utifrån empirin som att 

företagens syfte med dessa aktiviteter är att möjliggöra det personliga mötet med 

studenter och andra potentiella medarbetare, vilket går i linje med det syfte som tas upp 

i tidigare forskning. 

 

En annan arbetsmetod som vi ser är återkommande hos samtliga företag och som vi 

tolkar det har anknytning till att ge en personlig prägel till budskapet är att medarbetarna 

ses som en kommunikationskanal. Detta genom att medarbetarna via word-of-mouth 

kan föra vidare företagets budskap och ge en känsla om vilka företaget är som 

arbetsgivare, till potentiella medarbetare. Dock tolkar vi det som att Företag X tagit 

detta steget längre då medarbetare via exempelvis hashtags kan lägga upp bilder på 

Instagram från olika interna events. Att använda medarbetare som 

kommunikationskanal lyfts även fram som en viktig arbetsmetod av Heilmann (2010), 

som menar att det är en informell personlig kontakt som bidrar till att företaget kan nå 

ut med sitt budskap. 

 

Förutom att sociala medier används som informella kommunikationskanaler av 

befintliga medarbetare har vi även kunnat utröna att samtliga företag även i allt större 
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utsträckning använder sig av sociala medier för att formellt nå ut med sitt budskap. 

Linked In och Facebook är de sociala medier som alla företag nämner att de använder 

sig av. I den tidigare forskningen (Tulgan, 2007; Heilmann, 2010 och Parment och 

Dyhre, 2009) kan vi se att sociala medier lyfts fram som en viktig 

kommunikationskanal. Vi tolkar det, utifrån vår teoretiska referensram, som att sociala 

medier i framtiden kommer att utgöra en allt mer viktig kommunikationskanal för 

företag då yngre generationer vill ha lättillgänglig information och att de i stor 

utsräckning befinner sig i olika sociala forum. Vidare tolkar vi det som att alla företag 

är väl medvetna om denna utveckling, men enligt vår uppfattning är Företag X mest 

aktiva inom sociala medier då de förutom Facebook och Linked In även använder sig av 

Twitter, bloggar och Instagram för sprida sitt employer brand. Medvetenheten om denna 

utveckling kan vi se hos Lantmäteriet, där respondenter berättar att de kommer att 

utveckla arbetet med sociala medier framöver genom att mer aktivt positionera sig inom 

flera olika sociala forum. 

 

Ytterligare en arbetsmetod som lyfts fram i vår teoretiska referensram (Parment, et al. 

2009 och Chhabra och Sharma, 2014) och av respondenter på företagen är att de 

använder sig av levande och attraktiva hemsidor. Respondenter från samtliga företag 

nämner att de på olika sätt arbetar med att göra hemsidan levande för arbetssökande, 

vilket enligt vår uppfattning går i linje med vad som förespråkas i vår teoretiska 

referensram (a.a.). 

 

När det gäller att kommunicera internt så tolkar vi den tidigare forskningen (Tulgan, 

2007; och Parment och Dyhre 2009) som att det är viktigt att välja rätt 

kommunikationskanaler, där möjlighet till dialog ses som positivt och bidrar till en 

känsla av gemenskap. Då Avanza, Företag X och Vattenfall använder sig av interna 

kommunikationskanaler som möjliggör dialog tolkar vi det som att de är medvetna om 

de positiva effekter som möjlighet till dialog med befintliga medarbetare medför. 

Utifrån att en respondent på Lantmäteriet berättar att de interna 

kommunikationskanalerna är under utveckling och ger exempel på att medarbetare ska 

kunna ge respons på olika inlägg som görs på intranätet, har vi tolkat det som att även 

Lantmäteriet är medvetna om dialogens positiva effekter. Vi kan dock se att valet av 
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interna kommunikationskanaler skiljer sig åt mellan vad som lyfts fram i vår teoretiska 

referensram och vad företagen använder. Det som lyfts fram i vår teoretiska referensram 

är bloggar, podcasts, företagsmagasin och intranät som exempel på interna 

kommunikationskanaler, medan vi i praktiken kan se att intranät, massmöten, 

meddelandeplattformar och tv-skärmar används. 

 

En arbetsmetod i detta steg som inte nämnts i tidigare forskning, men som vi tolkar att 

respondenter på både Företag X och Vattenfall ser som en kommunikationskanal för att 

få ut sitt budskap till potentiella medarbetare, är rekrytering. Här går dock Vattenfall 

steget längre, som vi uppfattar det, och lyfter fram sitt externa talangprogram som en 

möjlig kommunikationskanal för att nå ut till potentiella medarbetare. Detta då en av 

respondenterna på Vattenfall berättar att denne ser talangprogrammet som en förlängd 

rekryteringsprocess och möjlighet att marknadsföra Vattenfall som arbetsgivare externt. 

 

Ytterligare arbetsmetoder som inte nämnts i tidigare forskning, men som vi uppfattar att 

respondenter i empirin tar upp som möjliga kommunikationskanaler på företagen är 

medarbetarsamtal, offentliga framträdanden och externa samarbeten. En respondent på 

Vattenfall nämner att medarbetarsamtal ses som en möjlighet att nå ut med företagets 

budskap internt medan en respondent på Företag X lyfter fram offentliga framträdanden 

som en strategiskt viktig kommunikationskanal för att nå ut externt. En annan möjlig 

kanal som lyfts fram av en respondent på Lantmäteriet för att nå ut med företagets 

budskap är samarbeten med externa parter. Som exempel tar denna respondent upp 

samarbete med Future City där man skapat en prototyp i Minecraft där unga elever ska 

involveras. 

 

Heilmann et al. (2013) menar att tryckt media är den viktigaste kommunikationskanalen 

när det gäller att nå ut till potentiella medarbetare. Dock framhåller Parment och Dyhre 

(2009) att tryckt media idag till stor del används för att öka trafiken till exempelvis 

hemsidan, och säger samtidigt att tryckta företagsmagasin är på uppgång. I empirin har 

vi i motsats till vad tidigare forskning lyfter fram sett att tryckt media inte nämns som 

kommunikationskanal i någon större utsträckning. En respondent på Vattenfall nämner 

att tryckta broschyrer är något som eventuellt kommer att frångås helt. När det gäller 
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tryckta företagsmagasin tolkar vi det som, i motsats till det som den tidigare 

forskningen hävdar, att detta inte är en kommunikationskanal som är på uppgång. Två 

av fyra företag nämner att de har ett företagsmagasin, men det nämns inte av något 

företag i diskussionen kring vad som behöver utvecklas framåt. Vi uppfattar det som att 

den tidigare forskningen och empirin gällande tryckt media som kommunikationskanal 

står i viss motsats till varandra, och tolkar det som att företag i praktiken de senaste åren 

kan ha förändrat sitt sätt att nå ut. 

 

5.6 Steg 4 – Communication material 
I vår teoretiska referensram (Parment, et al., 2009; Chhabra, et al., 2012) beskrivs det att 

det kommunikationsmaterial som förmedlas om företagen ska vara sanna i den 

bemärkelsen att de ska återspegla vad företaget är och kan erbjuda som arbetsgivare. 

Detta är något som vi tolkar att företagen i studien också anser vara en viktig aspekt i 

det kommunikationsmaterial som förmedlas av dem. Vår tolkning grundar sig i att 

respondenter på samtliga företag belyser att kommunikationsmaterialet som förmedlas 

bör vara autentiskt eller ge en rättvis bild av företaget som arbetsgivare. Vikten av att 

“en sann bild” eller “autentisk” bild kommuniceras, lyfts fram både i vår teoretiska 

referensram och i vårt empiriska material. Därav tolkar vi det som att det är en 

grundläggade aspekt när det gäller kommunikationsmaterialet. Vi kan också se att denna 

aspekt är central i framtagandet av EVP, vilket vi tolkar som ett tecken på att 

kommunikationsmaterialet bör återspegla det EVP som ska förmedlas. 

 

En annan viktig aspekt som vi funnit i empirin gällande kommunikationsmaterialet är, 

enligt vår tolkning, att det bör vara enhetligt. Denna tolkning grundar vi på att 

repondenter från samtliga företag på olika sätt lyfter fram detta som en viktig aspekt. 

Exempelvis nämner en respondent på Företag X att företagets branding guideline bör 

följas i kommunikationsmaterialet och en respondent på Lantmäteriet berättar att det är 

viktigt att det finns en enhetlighet och en röd tråd i alla kommunikationskanaler. Vikten 

av att kommunikationsmaterialet är enhetligt är något som vi tolkar även betonas i vår 

teoretiska referensram, då Parment och Dyhre (2009) menar att 

kommunikationsmaterialet som förmedlas bör gå i linje med företagets identitet och 
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dess brandingstrategi, samt att det ska inge samma känsla oavsett 

kommunikationskanal. 

 

Dock tolkar vi det som att både Parment och Dyhre (2009) och empirin upplever 

svårigheter med att förmedla ett enhetligt kommunikationsmaterial hos företag som 

återfinns internationellt. Vi tolkar det som att Savelius är inne på samma spår då hon 

lyfter fram liknande problematik hos Vattenfall, som är ett internationellt företag. 

Savelius berättar att problematiken ligger i att de har så många målgrupper 

internationellt att det blir svårt att förmedla ett tydligt budskap. Företag X är också ett 

internationellt företag, men ingen av respondenterna där nämner något om denna typ av 

problematik. Vi tolkar det som att problematiken med att förmedla ett tydligt och 

enhetligt budskap när företaget är internationellt även kan ha att göra med dels 

storleken, där större företag har större utmaningar med detta, och dels om 

kärnverksamheten är mer spridd inom olika kompetensområden, där en större spridning 

av kompetensområden sannolikt innebär fler typer av målgrupper. Denna tolkning 

bygger vi på Vattenfalls problematik och det faktum att Företag X som är ett mindre 

globalt  företag och har ett snävt kompetensområde inte upplever denna problematik. 

 

Ett annat attribut gällande kommunikationsmaterialet som vi funnit att både Parment 

och Dyhre (2009) och empirin belyser, enligt vår tolkning, är att det bör göras 

personligt. Parment och Dyhre (2009) lyfter fram att kommunikationsmaterialet bör 

förmedla känslor och göras så personlig och skräddarsydd som möjligt, men varnar för 

att använda bilder i materialet som kan upplevas ytliga och ointressanta. På 

Lantmäteriet och Företag X berättar respondenter att de ser det personliga budskapet 

som viktigt. Vi tolkar det utifrån deras kommentarer som att de ser mer effekt av att en 

befintlig medarbetare förmedlar ett budskap än att en snygg bild används i 

kommunikationsmaterialet. Vi uppfattar det som att denna syn hos respondenterna 

överensstämmer med vad som förespråkas av Parment och Dyhre (2009). 
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5.6.1 Arbetsmetoder	  

När det gäller de arbetsmetoder som används inom detta steg uppfattar vi det som 

att “storytelling” är något som återkommer både inom vår teoretiska referensram 

(Parment och Dyhre 2009) och empirin. Denna uppfattning bygger på att vi tolkar  

Parment och Dyhres (2009) beskrivning om medarbetare som berättar om sina 

upplevelser som en form av ”storytelling”. Vi tolkar det som att samtliga företag 

använder sig av “storytelling” för att nå ut med sitt budskap, men att det sker på olika 

sätt och genom olika kanaler. Exempelvis berättar en av respondenterna på Företag X 

att befintliga medarbetare via Instagram lägger ut bilder med hashtags från olika interna 

events som hålls på företaget. Detta tolkar vi som en form av “storytelling” genom 

bilder som ger en personlig prägel då det är medarbetarna själva som lägger upp dessa, 

trots att den skiljer sig från den typ av “storytelling” som, enligt vår tolkning, nämns i 

vår teoretiska referensram. Ett annat exempel på “storytelling” som vi uppfattar det och 

som respondenter själva på både Vattenfall och Lantmäteriet benämner “storytelling”, 

är att befintliga medarbetare berättar om sina upplevelser av att arbeta på företagen, 

vilket sedan används i annonserings- och marknadsföringsmaterial. Denna typ av 

“storytelling” går, enligt vår tolkning, i linje med det som Parment och Dyhre (2009) 

beskriver som att befintliga medarbetare genom ord beskriver hur de lever upp till, eller 

känner för de budskap som förmedlas. Även om Avanza själva inte nämner att de 

använder “storytelling” som en arbetsmetod för att nå ut med sitt budskap, tolkar vi det 

med stöd av vår teoretiska referensram (Parment och Dyhre 2009), som att de använder 

sig av denna arbetsmetod genom att de vid events tar hjälp av medarbetare som berättar 

om sina arbetsuppgifter och sin upplevelse av att arbeta på företaget. 

 

Exemplifiering är något som vi, utifrån vad respondenter på Lantmäteriet nämner, 

uppfattar som en arbetsmetod som används för att förtydliga och konkretisera det 

budskap och EVP som företaget har för potentiella medarbetare. Exemplifiering 

tillämpas som vi förstår det genom att innebörden i EVP, så som exempelvis ordet 

“samhällsnytta” konkretiseras genom att ambassadörer på Lantmäteriet berättar om 

olika projekt som medarbetare är involverade i, så som att bygga broar och tunnelbanor. 

Vad vi förstår går exemplifiering ut på att sätta ord på vad olika kärnvärden eller ord i 

EVP innebär i praktiken. Denna typ av arbetsmetod är något som vi inte påträffat i den 
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tidigare forskningen inom employer branding och är något som enligt vår tolkning 

uppnår detta stegets syfte som Parment och Dyhre (2009) beskriver det. Alltså att det 

för företag handlar om att formulera sitt EVP med de rätta orden och bilderna. 

 

Parment och Dyhre (2009) talar enligt vår tolkning om att företag bör eftersträva 

enkelhet i utformningen av kommunikationsmaterial och att detta kan uppnås genom att 

det är få budskap som kommuniceras om och om igen, men genom olika kanaler. Att 

inom employer branding kommunicera få budskap som återkommer hela tiden är en 

arbetsmetod som vi utifrån empirin uppfattar att Vattenfall tillämpar. En av 

respondenterna på Vattenfall lyfter fram att det är viktigt att budskapet är 

återkommande och att deras kärnvärden som är en del av deras EVP kommuniceras i 

annonser och marknadsföringsmaterial återkommande. Vi uppfattar att det som 

förespråkas av Parment och Dyhre (2009) gällande få budskap som återkommer i 

kommunikationen också är något som i viss mån förekommer i praktiken. 

 

Inom den tidigare forskningen (Maxwell och Knox, 2013) uppfattar vi det som att 

employer branding bidrar med ett ramverk som underlättar ett strukturerat samarbete 

mellan avdelningsgränser inom organisationer. Vidare uppfattar vi att den tidigare 

forskningen (Heilmann et al. 2013; Backhaus och Tikoo 2004) förespråkar att det 

kommunikationsmaterial som förmedlas går i linje med företagets vision och mission 

för att kunna uppnå en hållbar employer branding. Detta sammantaget tolkar vi som att 

employer branding- teorin förespråkar samarbete över avdelningsgränser inom företag 

och att det underlättar för att uppnå ett enhetligt budskap och employer brand som går i 

linje med företagets vision och strategi. I det empiriska materialet kan vi se att 

samarbete mellan avdelningsgränser, när det gäller arbetet inom employer branding, 

förekommer hos samtliga företag. Exempelvis lyfts samarbete mellan HR och marknad 

fram av respondenter på samtliga företag när det gäller framtagandet av 

kommunikationsmaterial. Hos Avanza och Vattenfall nämner respondenter att de 

samarbetar mellan HR, marknad och respektive avdelning eller affärsområde som 

aktiviteten involverar när de tar fram kommunikationsmaterial. Dock betonar 

respondenterna som vi förstår det att de aktuella avdelningarna eller HR ansvarar för 

budskapet, medan marknad ansvarar för utformningen av kommunikationsmaterial. 
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Denna typ av samarbete mellan avdelningar inom organisationen ser vi som den typ av 

samarbete som vi utifrån vår tolkning av tidigare forskning (Maxwell och Knox 2013; 

Heilmann et al. 2013; Backhaus och Tikoo 2004) kan se underlättar för företag att 

uppnå ett enhetligt budskap som också går i linje med företagets vision och strategi. 

Med andra ord är vår uppfattning att samarbete över avdelningsgränser som 

arbetsmetod för att uppnå ett enhetligt budskap och kommunikationsmaterial något som 

teorin lyfter fram och som är förankrat hos de företag som vi bygger vår studie på. 

 

Något som Parment och Dyhre (2009) nämner när det gäller utformning av 

kommunikationsmaterial är att företag kan ta hjälp från externa parter, så som 

reklambyråer eller konsulter. Dock betonar Parment och Dyhre (2009) att det inte alltid 

är nödvändigt att ta in denna hjälp i utformingen av kommunikationsmaterial, då företag 

bör kunna klara av detta på egen hand om de genomfört ett bra arbete i de tidigare 

stegen i employer branding- processen. Denna typ av extern hjälp i utformningen av 

kommunikationsmaterial är inget som nämns av respondenterna i vårt empiriska 

material. Dock tolkar vi det som att Lantmäteriet tar in extern hjälp i andra faser av 

employer branding- processen. 

 
5.7 Steg 5 – Action 
Detta steg handlar enligt Parment och Dyhre (2009) om att implementera alla de 

tidigare stegen och att kontinuerligt mäta och följa upp arbetet och aktiviteterna inom 

employer branding för att kunna göra eventuella justeringar och anpassningar. De (a.a.) 

talar också om att skapandet av ett hållbart employer brand är en långsiktig process och 

att företag bör ta hänsyn till förändringar som sker i omgivningen. 

 

Vår helhetsuppfattning om företagens situationer när det gäller deras kontinuerliga 

arbete inom employer branding är att de alla befinner sig i olika stadier gällande hur 

pass långt de kommit i utvecklingen av employer branding som koncept. Därför tolkar 

vi det som att företagen i vår studie har olika mycket behov av att arbeta inom detta steg 

och att detta återspeglas i att de har olika aktivitetsnivåer i denna sista fas. Exempelvis 

uppfattar vi det utifrån empirin som att Lantmäteriet fortfarande är i utrullningsfasen av 

sitt employer brand och därför inte ännu har börjat utvärdera eller mäta hur satsningen 

med employer branding rent generellt har gått. Däremot tolkar vi det som att de 
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utvärderar enskilda aktiviteter som görs inom de olika stegen, då en av respondenterna 

berättar att de utvärderar utfallet av exempelvis artiklar som de utformar. 

 

Vi uppfattar det som att Vattenfall däremot är mer aktiva i detta steg då en av 

respondenterna berättar att de i dagsläget ser över deras EVP för att se om det går att 

förtydliga, samt att de även löpande utvärderar enskilda aktiviteter och kontinuerligt 

utvecklar arbetet inom employer branding. Företag X i sin tur uppfattar vi också 

utvärderar enskilda aktiviteter och kommunikationskanaler löpande. Samtidigt tolkar vi 

det som att Företag X även arbetar med utvecklingen av employer branding internt då 

en av respondenterna berättar att de behöver utveckla kulturbyggandet inom företaget 

på grund av att de växer i snabb takt. Utifrån det respondenter på Avanza berättar 

uppfattar vi det som att företaget i dagsläget inte arbetar heltäckande med employer 

branding. Dock tolkar vi det som att avdelningarna var för sig tillämpar aktiviteter och 

arbetsmetoder som enligt vår uppfattning återfinns inom employer branding. Vår 

uppfattning är också utifrån empirin att Avanza inte arbetar med uppföljning och 

kontinuerlig utveckling inom employer branding på något strukturerat sätt eller enligt 

någon process, men att det är något som de kommer att se över framåt. Detta då en av 

respondenterna på Avanza berättar att deras uppföljning sker väldigt spontant och på 

olika sätt och att de behöver mer strukturerade processer för detta ju större de blir. 

 

Enligt vår tolkning gör samtliga företag någon form av justeringar i sitt employer 

branding- arbete för att anpassa sig till de förändringar som sker i eller utanför företaget, 

vilket vi uppfattar överensstämmer med vad Parment och Dyhre (2009) säger inom 

detta steg. 

 

5.7.1 Arbetsmetoder	  

När det gäller arbetsmetoder inom kontinuerlig utveckling av employer branding 

nämner den tidigare forskningen (Parment och Dyhre, 2009; Botha et al., 2011; 

Heilmann et al., 2013; Backhaus och Tikoo, 2004) att mätningar över tid bör göras för 

att kunna följa upp hur utvecklingen ser ut. De framsteg som görs menar Parment och 

Dyhre (2009) bör kommuniceras internt för att de flesta medarbetare vill arbeta på ett 
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attraktivt företag och menar att det stärker deras lojalitet och engagemang i företaget. I 

likhet med vad som nämns i vår teoretiska referensram kan vi även i det empiriska 

materialet utläsa att mätningar och uppföljning genomförs, men som vi tolkar det lyfter 

ett par respondenter fram att de kan se en viss problematik med att mäta effekten av 

employer branding- arbetet över tid, då det är en långsiktig process. 

 

Vi har i vårt empiriska material funnit att samtliga företag i studien följer rankingar över 

attraktiva arbetsgivare i syfte att se hur de som företag placerar sig gentemot deras 

konkurrenter, samt rankingar över vilka attribut hos arbetsgivare som olika 

yrkesgrupper finner attraktiva. Detta går i linje med vad  Parment och Dyhre (2009) 

lyfter fram som exempel på mätetal. 

 

I vårt empiriska material kan vi tyda att en arbetsmetod som nämns av respondenter på 

Lantmäteriet och Vattenfall inom actionsteget av employer branding är 

medarbetarenkäter. Vi förstår det som att en respondent på Lantmäteriet menar att detta 

är en arbetsmetod som används för att fånga upp medarbetarnas syn på EVP och 

uppfattning om sin arbetsgivare. En respondent på Vattenfall menar, enligt vår tolkning 

att syftet är att avdelningsvis utvärdera och sätta mål för det som bör uppnås. Vi tolkar 

det även som att Avanza och Företag X använder sig av medarbetarenkäter för att följa 

utvecklingen inom employer branding. Detta grundar vi på att respondenter på båda 

företagen nämner medarbetarenkäter som en arbetsmetod för att samla in information 

om befintliga medarbetares syn på företaget som arbetsgivare. Medarbetarenkäter 

uppfattar vi är en form av arbetsmetod som även lyfts fram i vår teoretiska referensram 

(Parment och Dyhre, 2009; Backhaus och Tikoo, 2004), då det betonas att mätningar 

bör göras gällande medarbetares nöjdhet på företaget som arbetsgivare. 

 

En annan arbetsmetod som enligt vår uppfattning återfinns inom Vattenfall är 

aktivitietsplaner på årsbasis som uppdateras löpande vid behov. Detta tolkar vi som en 

naturlig följd till de medarbetarenkäter som genomförs för att på ett bra sätt ta vara på 

resultatet utfrån enkäterna och för att utveckla arbetet inom employer branding 

ytterligare. Tidigare forskning (Parment och Dyhre, 2009; Backhaus och Tikoo, 2004; 

Heilmann et al., 2013; Chhabra och Sharma, 2014) förespråkar att kontinuerlig 
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utveckling inom hela employer branding- processen bör eftersträvas, men som vi 

uppfattar det nämns inga specifika arbetsmetoder när det gäller tillvägagångssättet, mer 

än att mål bör sättas upp och att mätningar över tid bör göras. Vi ser aktivitetsplaner på 

årsbasis som ett konkret exempel på arbetsmetod som kan användas av företag när det 

gäller att genomföra de förändringar som resultaten från olika mätningar och 

undersökningar ger upphov till. 

 

Att genom antal besökare och den feedback företaget får via internet följa utvecklingen 

gällande företagets employer brand är något som tas upp i den tidigare forskningen 

(Heilmann et al., 2013). Detta är något som enligt vår tolkning förekommer i olika 

utsträckning på samtliga företag. Företag X följer utvecklingen på Linked In när det 

gäller exempelvis antal följare, “likes” och hur många besökare enskilda jobbannonser 

genererar. Som vi ser det sker denna typ av uppföljning även på de tre övriga företagen, 

även om det inte nämns som en del av deras kontinuerliga utveckling inom employer 

branding. När det gäller att följa upp feedback som företag får via internet så nämns i 

teorin hemsidor specifikt, men vad vi har kunnat se i empirin så är det främst inom 

sociala medier denna typ av feedback inhämtas. Vi tolkar att denna skillnad mellan den 

tidigare forskningen och praktik kan bero på att sociala medier de senaste åren fått en 

allt större betydelse för employer branding- arbetet. 

 

Exitintervjuer är enligt vår tolkning en arbetsmetod som används av Lantmäteriet, 

Företag X och Vattenfall i syfte att ta reda på vad som gör att medarbetare söker sig 

vidare. Lantmäteriet och Vattenfall nämner även att denna arbetsmetod kan användas 

för att få ett fint avslut som i framtiden kan resultera i att medarbetaren återvänder. Vi 

tolkar det som att företagen i praktiken ser de bakomliggande faktorerna till att 

medarbetare söker sig vidare som värdefull information till utveckling av employer 

branding- arbetet. Denna arbetsmetod nämns av (Parment och Dyhre (2009) i 

researchsteget med syftet att samla in information från befintliga medarbetare som ska 

sluta, för att få en uppfattning om vad som orsakat att medarbetaren valt att gå vidare. 

Då actionsteget handlar om det kontinuerliga arbetet för att utveckla employer 

branding- arbetet, tolkar vi det som att exitintervjuer i praktiken även används i syftet 
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att identifiera på vilket sätt företaget inte lever upp till förväntningarna som 

medarbetaren har om företaget som arbetsgivare. 

 

I den tidigare forskningen (Parment och Dyhre, 2009; Heilmann et al., 2013; Backhaus 

och Tikoo, 2004; Botha et al., 2011) tolkar vi det som att ett av de mest grundläggande 

kriterierna för att uppnå en framgångsrik employer branding är att företag lever upp till 

det EVP som kommuniceras. I vårt empiriska material uppfattar vi det som att 

företagens EVP inte bara innefattar kärnvärden eller ord som företaget själva behöver 

leva upp till, utan vi ser det som att EVP ofta inkluderar kärnvärden eller ord som 

förutsätter att medarbetarna också behöver leva upp till för att ett EVP ska efterlevas 

fullt ut inom företaget. Som exempel kan nämnas “Trust” som är ett kärnvärde inom 

EVPt på Vattenfall som medarbetarna förväntas leva upp till. Utifrån vår teoretiska 

referensram kan vi inte utläsa konkreta exempel på hur företag kan sträva efter att det 

EVP som utlovas också fortsättningsvis efterlevs inom organisationen.  

 

En arbetsmetod som vi kan identifiera hos både Vattenfall och Avanza, och som enligt 

vår tolkning kan hjälpa företag att säkerställa EVPn som förutsätter medarbetarnas 

efterlevnad, är tydliggörande av “den önskvärde medarbetaren”. På Vattenfall sker detta 

arbete, som vi tolkar det genom processarbete i grupper där Vattenfalls kärnvärden bryts 

ner för att tydliggöra dess innebörd för varje enskild medarbetare. På Avanza 

genomfördes denna typ av arbete, som vi tolkar det i crossgrupper där 

gruppmedlemmarna skrev ner vad en medarbetare på Avanza bör vara. Denna typ av 

arbetsmetod, med syftet att tyddliggöra hur en önskvärd medarbetare bör vara, menar vi 

utgör ett konkret exempel på hur företag kan sträva efter att ett EVP som utlovas också 

fortsättningsvis efterlevs inom organisationen. 

 

En arbetsmetod som nämns i den tidigare forskningen (Botha et al., 2011) och som 

syftar till att hjälpa företag att på ett strukturerat sätt göra mätningar och följa upp 

arbetet inom employer branding är HR-styrkort. Detta är dock något som enligt vår 

tolkning inte används hos de företag som vi studerat. 
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6.  Bidrag  
Syftet med vår studie var att utifrån ett styrningsperspektiv skapa förståelse för hur 

kunskapsintensiva företag genom tillämpning av employer branding hanterar 

konkurrensen med kompetenta medarbetare, med avseende på employer branding som 

process och dess arbetsmetoder. Med grund i detta har vi med utgångspunkt i vår 

teoretiska referensram och vårt empiriska material identifierat flertalet arbetsmetoder i 

employer branding som process som används i praktiken, och som ej tidigare nämnts i 

tidigare forskning och litteratur. Förutom dessa arbetsmetoder har vi även funnit att det 

grundläggande antagandet i vår teoretiska referensram (Parment och Dyhre, 2009) 

gällande employer branding som process, som handlar om att rekrytering och employer 

branding bör särskiljas, inte efterlevs i praktiken. Detta sammantaget menar vi utgör 

studiens bidrag, och påvisar samtidigt att vi lyckats svara på vårt syfte. 

 
6.1 Sammanfattande modell med vårt bidrag 
Figur 6 nedan följer samma struktur som Figur 4, vilken vi redogjort för i vår teoretiska 

referensram. Skillnaden är att Figur 6 sammanfattar vår studies bidrag och därmed 

redogörs endast för de arbetsmetoder i respektive steg som vi funnit utifrån vårt 

empiriska material, och som inte nämnts i tidigare forskning och litteratur inom 

employer branding. 

 

 
Figur 6 Sammanfattande modell över vårt bidrag. Källa: Egen vidareutvecklad modell med utgångspunkt i The 
employer branding process (Universum, 2009) 
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I Figur 6 ovan kan utläsas att antalet arbetsmetoder som vi identifierat i respektive steg i 

processen varierar. Vi menar att stegen  Research och Communication strategy, där vi 

identifierat många arbetsmetoder, sannolikt innefattar aktiviteter som utförs i stor 

utsträckning oavsett om företag arbetar med employer branding som process eller ej. Vi 

tolkar också detta resultat som att teknikerna som används i praktiken inom steget 

Communication strategy utvecklas i snabb takt i relation till de tekniker som används i 

praktiken inom andra steg i processen.. 

 
6.2 Teoretiskt bidrag 
Vi har i vår studie funnit att företag i praktiken uppfattar rekrytering som en väsentlig 

del av employer branding- processen. Detta påvisas genom att vissa respondenter ser 

delar av rekryteringsprocessen som en möjlig arbetsmetod i både research-steget, för att 

fånga upp potentiella medarbetares syn på företaget som arbetsgivare, och i 

communication strategy- steget, för att nå ut till potentiella medarbetare med företagets 

EVP och budskap. 

 

Parment och Dyhre (2009) menar att ett av de tre grundläggande antaganden gällande 

employer branding som process, innebär att företag bör särskilja rekrytering från 

employer branding. Rekrytering menar (a.a.) är en kortsiktig process där företag 

tillgodoser sina behov gällande kompetens, medan employer branding är en långsiktig 

process där syftet är att bibehålla en image som attraktiv arbetsgivare. Vi har i tidigare 

forskning (Backhaus och Tikoo, 2004; Chhabra och Sharma, 2014; Heilmann et al., 

2013; Botha et al., 2011) inte funnit att employer branding definieras som rekrytering, 

eller att rekrytering ses som möjlig arbetsmetod inom employer branding som process. 

 

En av respondenterna på Vattenfall benämner det talangprogram som utformats på 

företaget som en förlängd rekryteringsprocess. Detta menar vi är ett tydligt exempel på 

att det antagandet som i vår teoretiska referensram (Parment och Dyhre, 2009) 

förespråkas, att särskilja rekrytering från employer branding, inte är vedertaget inom 

den praktiska användningen av employer branding. 

 

Detta konstaterande menar vi är ett intressant fynd som utgör ett bidrag till forskningen 

då ett av antaganden om employer branding som process, enligt vår tolkning inte 
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efterlevs i praktiken. Detta bidrag, hävdar vi tillför forskningen på så vis att forskare 

och författare inom ämnesområdet employer branding kan få en bättre förståelse för hur 

praktiker ser på förhållandet mellan rekrytering och employer branding som process. 

 

Ett annat bidrag som vi menar att vår studie tillför forskningen är att vi genom tillägg av 

arbetsmetoder som vi identifierat i praktiken bygger vidare på den teoretiska 

referensram som vi utifrån tidigare forskning kunnat urskilja och sammanställa i Figur 

4. Dessa arbetsmetoder, som vi hävdar är ett teoretiskt bidrag redogör vi för i Figur 6 

där vi sammanställt arbetsmetoderna som utifrån praktiken identifierats under 

respektive steg i employer branding- processen. Vi hävdar att dessa arbetsmetoder utgör 

ett teoretiskt bidrag då det minskar det gap som vi identifierat i den tidigare forskningen 

inom employer branding. Det vill säga den avsaknad av praktiska erfarenheter när det 

gäller tillämpningen av employer branding som Botha et al. (2011) lyfter fram i sin 

studie. Samtidigt, menar vi att detta bidrag till viss del tillgodoser det behov av 

ytterligare forskning gällande hur företag i praktiken tillämpar employer branding och 

vilka processer och arbetsmetoder som används, vilket Heilmann et al. (2013) belyser i 

sin studie. Genom att vi kartlagt arbetsmetoder inom respektive steg i employer 

branding processen hävdar vi att vi tillför forskningen en utvecklad och förtydligande 

modell som går att bygga vidare på.  

 

Sammanfattningsvis, hävdar vi att vi svarat på vårt syfte genom dessa två teoretiska 

bidrag. Detta dels då vi menar att vi minskat det gap som finns när det gäller forskning 

rörande praktiska erfarenheter från tillämpning av employer branding, genom att vi i 

praktiken identifierat processer och arbetsmetoder som tidigare inte nämnts i 

forskningen. Dels genom det fynd vi gjort gällande att rekryteringsprocessen i praktiken 

ses och används som en arbetsmetod i två av stegen i employer branding- processen, 

snarare än att rekryteringsprocessen, som Parment och Dyhre (2009) förespråkar, bör 

ses som en helt separat process. 

  

6.3 Praktiskt bidrag 
Förutom de teoretiska bidragen, hävdar vi att vår studie genererar ett bidrag till styrande 

inom de medverkande företagen i studien och andra kunskapsintensiva företag i form av 
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en kartläggning över de arbetsmetoder som identifierats i empirin fördelade på de olika 

stegen i employer branding- processen, vilka presenteras i Figur 6. Vi menar att denna 

kartläggning tydliggör och konkretiserar arbetet med employer branding. Dessutom 

anser vi att de medverkande företagen i studien och andra kunskapsintensiva företag 

genom vårt bidrag kan få idéer om specifika arbetsmetoder som kan användas i olika 

steg i employer branding- processen för att vidareutveckla sitt employer branding- 

arbete. Samtidigt vill vi hävda att företag som i dagsläget inte uttalat arbetar med 

employer branding kan få en förtydligad bild av vad employer branding som process 

innebär, och vilka arbetsmetoder som kan användas i denna process i praktiken. I detta 

avseende hävdar vi att vi i vår studie tydliggjort att vissa aktiviteter som företag 

använder sig av i andra syften än employer branding också kan användas som 

arbetsmetoder inom employer branding processen. Exempel på sådana aktiviteter är 

medarbetarsamtal, massmöten och rekrytering. Detta hävdar vi bidrar till praktiken 

genom att företag som planerar att implementera employer branding som koncept, kan 

dra nytta av redan vedertagna aktiviteter inom företaget, och därmed underlätta arbetet 

inom employer branding. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
I vårt empiriska material uppfattar vi att företag i praktiken använder sig av en konkret 

arbetsmetod, i form av tydliggörandet av “den önskvärde medarbetaren”, för att uppnå 

att medarbetare efterlever det EVP och budskap som företag utlovar. I den tidigare 

forskningen har vi funnit att Backhaus och Tikoo (2004) och Heilmann et al. (2013) 

lyfter fram att företag måste kunna leva upp till de EVPs de förmedlar. Dock har vi inte 

funnit några exempel inom den tidigare forskningen gällande arbetsmetoder som har till 

syfte att få medarbetare att efterleva företagets EVP. Därav vore det, enligt vår mening 

intressant att bygga vidare på detta fynd genom att undersöka hur företag arbetar för att 

säkerställa att medarbetare lever upp till företagets EVP, i de fall då EVP innefattar 

värdeord som förutsätter medarbetarnas efterlevnad. 

 

Vi har i vår studie identifierat att det av vissa respondenter i praktiken upplevs som 

problematiskt att mäta effekten av employer branding över tid då utvecklingen sker på 

lång sikt. Denna problematik nämns också av Heilmann et al. (2013) som framhåller 
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problematiken som finns med att kunna härröra vilka aktiviteter eller kanaler som gett 

upphov till framsteg som görs inom employer branding. Då både praktiken och den 

tidigare forskningen framhåller att denna problematik finns, menar vi att det vore 

intressant med en studie som belyser denna problematik genom att undersöka hur 

företag i praktiken upplever och hanterar mätningar inom employer branding över tid. 
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8.  Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågeformulär. 

1.Hur upplever ni att konkurrensen om kompetenta medarbetare påverkar er som 

företag? 

2.Arbetar ni aktivt med att positionera er som attraktiv arbetsgivare? Om ja, på vilket 

sätt? 

3.Om ni svarat ja på fråga 2. Görs detta både gentemot befintliga och potentiella  

medarbetare? 

4.Om ni svarat ja på fråga 2. Hur och när upptäckte ni behovet av att positionera er? 

5. Känner ni till begreppet employer branding? 

 

Employer branding 

6. Hur ser ni på employer branding som koncept? 

7. Vilken betydelse har employer branding för ert företag? 

 

Bakgrund 

8. Arbetar ni med employer branding, om ja, när började ni arbeta med employer 

branding? 

9. Hur och när upptäckte ni behovet av att satsa på employer branding? 

10. Vem ansvarar för employer branding i ert företag? 

• en person, en avdelning, hela organisationen gemensamt? 

• externt/internt? 

11. Hur ser den aktuella situationen ut idag för employer branding inom er 

organisation? 

12. Vilken roll har employer branding i ert företag? 

13. Finns en enhetlig strategi när det gäller arbetet med employer branding inom 

företaget som helhet? 

• globalt/nationellt. 
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14. Hur skulle du beskriva den employer brand-filosofi och -kultur som tillämpas i ert 

företag? 

15. Anser du att employer branding berör hela organisationen? 

16. Vad ser du som viktigast i din roll för att uppnå en framgångsrik utveckling inom 

employer branding på ert företag? 

 

Employer branding processen 

17. Ser ni employer branding som en process inom ert företag? Om, ja hur ser denna 

process ut? 

18.  Använder ni Universums 5-stegsmodell? Annan modell? 

19. Om nej på fråga 17. Hur ser aktiviteterna/arbetsmetoderna inom employer branding 

ut i ert företag? 

20. Om nej på fråga 18. Hur ser aktiviteterna/arbetsmetoderna inom employer branding 

ut i ert företag och hur hänger dessa samman? 

 

21. Hur ser företagets vision ut gällande ert arbetsgivarvarumärke (employer brand)? 

22. Vad ser ni som de viktigaste faktorerna i utformningen av ett önskvärt 

arbetsgivarvarumärke (employer brand)? 

23. Följer ni någon form av process eller arbetsmetod när det gäller 

datainsamling/research i syfte att kunna formulera medarbetarlöften (EVPs- 

Employee/employer Value Propositions)? Om ja, hur ser denna ut? 

(Ev följdfrågor: Vilken typ av information samlar ni in? Hur går ni tillväga? 

• datainsamling/research för att ta reda på hur ni upplevs som arbetsgivare 

internt/externt? 

• datainsamling/research för att ta reda på vad er målgrupp vad gäller 

medarbetare värdesätter hos en arbetsgivare?) 

24. Vad ser ni som den viktigaste/mest kritiska informationen att få tag på för att kunna 

formulera medarbetarlöften (EVPs)/skapa ett önskvärt arbetsgivarvarumärke (employer 

brand)? 

25. Vilka arbetsmetoder/aktiviteter ser ni som de mest avgörande/effektiva för att få tag 

på den information ni behöver för att kunna formulera medarbetarlöften (EVPs)/skapa 

ett önskvärt arbetsgivarvarumärke (employer brand)? 
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26. Följer ni någon process eller arbetsmetod för att identifiera era medarbetarlöften 

(EVPs)? Om ja, hur ser denna ut? Om nej, hur går ni tillväga? 

27. Vilka arbetsmetoder/aktiviteter ser ni som de viktigaste i arbetet med att identifiera 

medarbetarlöften (EVPs)? 

28. Vilka är era medarbetarlöften (EVPs)? 

 

29. Vilka kommunikationskanaler anser ni är mest effektfulla vad gäller att nå ut till den 

önskvärda målgruppen externt och till de befintliga medarbetarna? 

30. Hur har ni kommit fram till valet av dessa kommunikationskanaler? 

31. Hur har ni gått tillväga för att utforma ert kommunikationsmaterial? 

32. Vad anser ni är det viktigaste vad gäller utformningen av 

kommunikationsmaterialet? 

 

33. Hur arbetar ni inom företaget med kontinuerlig uppföljning och utveckling vad 

gäller employer branding? 

34. Följer ni någon process eller arbetsmetod vad gäller kontinuerlig uppföljning och 

utveckling av företagets employer branding i sin helhet? Om ja, hur ser denna ut?  

35. Följer ni upp valet av era medarbetarlöften (EVPs)? Om ja, hur går ni tillväga? Om 

nej, varför har ni valt att inte göra det? 

36. Följer ni upp valet av era kommunikationskanaler? Om ja, hur går ni tillväga? 

Om  nej, varför har ni valt att inte göra det? 

37. Följer ni upp valet av kommunikationsmaterial? Om ja, hur går ni tillväga? Om  nej, 

varför har ni valt att inte göra det? 

38. Vilka arbetsmetoder/aktiviteter ser ni som de viktigaste för att lyckas med den 

kontinuerliga uppföljningen och utvecklingen av employer branding inom ert företag? 

Employer branding framtiden 

39. Vilka utmaningar och möjlighter ser ni i framtiden vad gäller employer branding? 

40. Vilken betydelse kommer employer branding ha för ert företag i framtiden? 

 41. Hur kommer employer branding att utvecklas i framtiden inom ert företag? 

• Externt/internt? 
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42. Vad anser du är viktigast för ert företag att fokusera på/satsa på/vidareutveckla inom 

employer branding? 

43. Vilka arbetsmetoder/aktiviteter/processer inom employer branding anser du är 

viktigast för ert företag att utveckla vidare/satsa på framåt? 

 

Employer branding kritik 

44. Har ni inom företaget upplevt någon negativ effekt av employer branding? 

• externt/internt 

45. Ser ni inom företaget något negativt med employer branding? 

 

 

 

 

 

 

 


