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Sammanfattning 

 

Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att 

uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal 

eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. Ett effektivt sätt att behålla sina anställda kan 

vara att ha ett välutvecklat employer branding som även kallas för arbetsgivarvarumärke. Syftet 

med studien var att få en bättre förståelse om hur organisationer inom olika branscher arbetar 

med intern employer branding och att därefter hitta framgångsfaktorer för att förbättra dess 

förmåga att behålla sin personal. För att uppnå syftet med denna studie genomfördes en kvalitativ 

forskningsansats. Därav genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Urvalet valdes 

slumpmässigt från olika organisationer inom HR eller employer branding-ansvariga. Studiens 

empiriska data inkluderar intervjuer från olika organisationer som är benämnda efter A-E. 

Studiens resultat visar underliggande teman av kompetensutveckling, karriärvägar, ledarskapet 

hos chefer och förändring av anställdas beteende för att anknyta till organisationens värderingar. 

Organisationerna kan därmed använda sig av dessa framgångsfaktorer för att med större 

möjlighet få ett mer effektivt internt employer brand.  
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Abstract 

 

Mobility in the labor market is a current issue. Demands are placed on companies to meet the 

needs of employees. This makes it important for companies to retain their employees because 

they can easily move to another employer. One effective way to retain the employees it is to have 

a well-developed employer branding. The purpose of this paper is to gain a better understanding 

of how companies work with internal employer branding and to find possible success factors to 

enhance its ability to retain staff. In order to reach the purpose of this paper has a qualitative 

study been conducted in forms of semi-structured interviews. It has been selected respondents 

randomly from different organization either HR or employer branding manager. The study’s 

empirical data consists of interviews with five different organizations named after A-E. The study 

shows different factors that can be successful in working with internal employer branding. It 

shows underlying themes of competence development, career paths, leadership of managers and 

change of employee behavior. 
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1. Inledning 
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är en aktuell och omfattande fråga. Ur Statistiska 

centralbyråns artikel framkom det att under 2008 var det 4,4 miljoner personer sysselsatta på 

arbetsmarknaden (Andersson & Tegsjö, 2019). År 2009 var det 3,5 miljoner som hade samma 

arbetsgivare eller arbetsplats som föregående år. Jobbyten var kraftiga under 1994 - 2004 där 

andelen personer som bytte jobb låg genomsnitt på ca 12 procent. Rapporten menar att orsaken 

till den stora sysselsättningsminskningen kan ha haft en inverkan på rörligheten på 

arbetsmarknaden. Det kunde varit att det fanns färre jobb att byta till, men även att det innebar en 

större risk för uppsägningar hos de senast anställda (Andersson & Tegsjö, 2019). Företag står 

därför inför stora utmaningar även idag på den svenska arbetsmarknaden. Gapet mellan vad 

arbetsgivarna efterfrågar och arbetssökandes meriter är stora. Dock är det inte bara den svenska 

arbetsmarknaden som konkurrerar om de svenska medarbetarna. Många lockas av att hitta sin 

drömarbetsgivare utomlands och därmed konkurrerar Sverige om medarbetare på en global 

marknad. Företag står därför inför utmaningen att lyckas behålla medarbetare, då det blir alltmer 

vanligt att byta arbetsgivare. Där går inte bara kompetens förlorad utan det innebär även en stor 

kostnad. Att rekrytera nya medarbetare innebär kostnader under rekryteringsprocessen för att 

t.ex. annonsera ut tjänster, välja kandidater m.m. men även introducera och utbilda de nyanställda 

för önskad och full produktivitet. Det blir därför dyrt för företagen om en medarbetare väljer att 

sluta eftersom företagen lägger tid på att hitta en ersättare. Nya medarbetare ställer idag också 

högre krav på sin arbetsgivare. Medarbetarna vill att arbetet ska bidra till personlig utveckling 

och interna karriärvägar, de vill även ha balans i livet samtidigt som de arbetar med något de 

brinner för med trevliga kollegor och chefer för trivselns skull samt att de vill bli sedda och hörda 

(Dyhre & Parment, 2009). I dagens rörliga arbetsmarknad är det av extra vikt att företag använder 

sig av medvetna strategier för att behålla personal men även attrahera nya medarbetare (Lindmark 

& Önnevik, 2011). Därmed kan man använda sig av employer branding, som för många har blivit 

den nya strategistrenden. Nedan diskuteras mer ingående om detta.  
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1.2 Begreppsförklaring 

Första gången som begreppet Employer Branding beskrevs var 1996 i tidskriften the Journal of 

brand Manangement av Ambler och Barrow (1996:185). De definierade begreppet enligt 

följande: ’’The ‘Employer Brand’ can be defined as ‘the package of functional, economic, and 

psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company’.’’ 

(s.187). Enligt denna artikel menar författarna att begreppet uppstod av både marknadsföring och 

Human Resources Management (HR) där företagets varumärke och de anställda är de viktigaste 

resurserna. Författarna menar även att om ett företag lyckas kombinera dessa två komponenter 

kan de nå framgång. Det viktigaste för företag är därmed deras arbetsgivarvarumärke och dess 

anställda, och genom att sätta fokus på dessa två delarna kan företag vinna stora 

konkurrensfördelar (Ambler & Barrow, 1996). Efter att Ambler et al. (1996) introducerade ett 

nytt tankesätt om vad employer branding är, började fler och fler forskare intressera sig för 

ämnet. Backhaus & Tikoo (2004) menar att chefer på ett företag kan använda sig av employer 

branding som ett paraply där olika aktiviteter såsom rekrytering, utbildning och utveckling är 

samlade för att behålla och attrahera personal. För att företag ska behålla viktig kompetens och 

attrahera nya talanger, måste företag etablera deras image som Backhaus och Tikoo (2004) 

skriver ’’the great workplace’’ eller ’’employer of choice’’.  

 

Dyhre et.al. (2009) har identifierat att framgångsrika företag förstår strategin genom att använda 

mekanismerna av employer branding och med hjälp av deras attraktivitet, kan företagen rekrytera 

kvalificerade medarbetare av en rimlig, alternativt låg kostnad. Fler möjligheter på 

arbetsmarknaden och ju snabbare arbetsmarknaden förändras, ju viktigare blir det för individuella 

företag att ha ett starkt och attraktivt varumärke. Ett starkt varumärke är beskrivet som ’’the glue 

that holds the organization together’’ – även en stark organisationskultur och god ledarskap gör 

detsamma. Employer branding inkluderar därmed alla dessa områden (Dyhre et al,. 2009).  

 

Det finns ett flertal anledningar till att använda employer branding. Den första anledningen 

handlar om att de flesta arbeten kräver utbildning och talang. Företagen kräver t.ex. effektivitet, 

arbetsmiljö och marknadsföring. Konkurrensen är ofta hård inom branschen och 
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ersättningsprodukter kan dyka upp med kort varsel.  Den andra anledningen handlar om ökad 

efterfrågan på sociala färdigheter, emotionell intelligens, kundorientering och en 

’’marknadsorienterad strategi’’ i sättet människor pratar om deras egen organisation. Oavsett om 

medarbetarna arbetar med produktutveckling, kvalitetshantering, tillverkning eller 

investerarrelationer, behövs ett balanserat tillvägagångssätt med en förståelse för hur olika delar 

av organisationen bidrar till organisationens gemensamma ansträngning. Den tredje anledningen 

handlar om att yngre yrkesverksamma personer är mer aktiva med att skapa ett CV och börjar 

planera sina karriärer tidigt. De yngre vet vad de vill och ställer krav på arbetsgivarna. Med dessa 

anledningar kan företag genom ett starkt arbetsgivarvarumärke, locka till sig kvalificerade 

medarbetare och samtidigt spara på rekryteringskostnader (Dyhre et al., 2009). 

 

Sammanfattningsvis ville jag förtydliga hur jag har uppfattat employer branding enligt min 

definition:  

’’en företagsstrategi som utvecklar och ska stärka företagets arbetsgivarvarumärke för att kunna 

locka till sig potentiella medarbetare samt behålla befintlig personal. ’’ 

 

En rad olika forskare anser att begreppet employer branding består av två delar d.v.s. extern 

employer branding och intern employer branding. Det interna perspektivet fokuserar på att 

behålla befintlig arbetskraft och det externa perspektivet syftar till att attrahera och rekrytera 

potentiell personal (Backhaus et al., 2004; Dyhre et al., 2009). Det är framförallt det interna 

perspektivet som är av intresse i denna uppsats.  

 

Employer branding har gått från det huvudsakliga syftet att stärka företagets externa rykte till 

potentiella medarbetare, till att gå mot ett mer integrerat synsätt. Genom att arbetsgivaren 

förmedlar för att attrahera externa medarbetare skapas det förväntningar som ska uppfyllas 

internt, d.v.s. både för de nyrekryterade men även för det befintligt anställda (Mosely, 2007). 

Både Backhaus et. al (2004) och Mosley (2007) menar att det är viktigt för företag att visa sig 

som en attraktiv arbetsgivare till nuvarande anställda, som det visar sig till omgivningen och detta 

kallas för intern employer branding. Men intern employer branding innebär även fördelar som de 
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anställda upplever med sin anställning i deras organisation (Backhaus, 2004). Anställdas 

värderingar bör även ha en sammankoppling med organisationens värderingar och detta benämns 

också som intern employer branding (Punjaisri, K., Evanschitzky, H., Wilson, A., 2009). 

Punjaisri et.al (2011) menar att när de anställdas värderingar identifieras med organisationens 

värderingar skapas en lojalitet hos de anställda som gör att de väljer att stanna kvar. Därmed blir 

de anställda mer lojala mot sin arbetsgivare om man väljer att arbeta med intern employer 

branding. Andra författare som Hoppe, D (2018) menar också att effekten av intern employer 

branding kan leda till en ökning hos den anställdas engagemang, motivation och tillfredställelse. 

Detta leder i sin tur till att det ökar organisationens effektivisering, lönsamhet samt tillväxt.  

 

1.3 Koppling mellan HR och employer branding 

Arbetet kring personal benämns olika under olika perioder. Fram till 80-talet var 

personaladministratör etc. de vanliga begreppen inom arbetet med personalfrågor. Efter det 

användes det engelska begreppet ’’Human Resouce Management’’, som vi idag använder som 

det svenska begreppet. Med HRM definieras begreppet som en strategisk inställning hos 

ledningen med vikt hos organisationens största tillgång – medarbetarna som bidrar individuellt 

och kollektivt till att nå sina mål. Organisationens chefer har precis som personalspecialisternas 

ansvar att verka för att personalledning leder till utvecklingsmöjligheter och ökad effektivitet. 

HRM har en strategisk koppling till personalutveckling, personalförsörjning och 

motivationsfrämjande insatser (Lindmark, A., Önnevik, T. 2011) 

 

En av HR (Human Resource) – avdelningens kärnprocesser är att attrahera och rekrytera ny 

personal samt behålla nuvarande medarbetare (Leatherbarrow, C., Fletcher, J. 2015). HR-

avdelningen har störst kunskap om den mänskliga resursen och därmed har den en viktig roll 

inom organisationen att skapa ett attraktivt employer brand för nuvarande och potentiella 

medarbetare (Dyhre et.al 2009). Fler forskare har visat att företagens HR-avdelning blir alltmer 

intresserade av employer branding och dennes effekt (Hoppe, 2018). Det reflekterar de 

förändringar som sker på den globala arbetsmarknaden. En av förändringarna kan vara att de 

anställda söker sig till företag som står för specifika värderingar (Edwards, 2009). Därför är det 
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extra viktigt för HR-avdelningarna att spegla företagets värderingar och sedan låta det genomsyra 

hela företaget. Det är inte endast medarbetarna som kan skapa en identifikation och lojalitet med 

företaget utan även konsumenterna eller kunderna, om företaget har ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Företagen kan därmed bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Om HR-avdelningen genomför aktiviteter internt i organisationen, som grundar sig på företagets 

värderingar kan de påverka dem anställda men även externa parter att identifiera sig med 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

1.4 Synergin mellan intern och extern employer branding 

Begreppet employer branding består av två delar, intern och externt. Med intern employer 

branding innebär att företaget marknadsför sig mot befintligt anställda för att motivera och 

utveckla dem. Det innebär också att få personalen att dela företagets värderingar, vilken kan bidra 

till att lyckas behålla kompetent personal (Punjaisri et.al 2011). För att arbeta med den interna 

delen ökar även företaget sitt värde internt vilket gör att nuvarande anställda kan vara stolta över 

sin arbetsplats för externa parter. För att gå vidare till den externa delen betyder det att 

marknadsföringen sker ut mot framtida medarbetare för att visa företagets värderingar så att de 

kan attrahera och rekrytera rätt personal. Samtidigt påverkar extern employer branding den 

interna på så sätt att den marknadsföringen extern även väcker förväntningar hos både 

arbetssökande och för nuvarande personal (Backhaus et al., 2004). Om företag arbetar med både 

intern och extern employer branding kan förutsättningarna öka för att bli en attraktiv 

arbetsgivare, inåt men även utåt i organisationen.  

 
 

Employer 
Branding

ExternIntern

Figur 1 – förhållandet 
mellan begreppen. 
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1.5 The Employer Branding Process 

För att förstå hur organisationer fungerar kring begreppet employer branding är det viktigt att 

identifiera nyckelprocesser i implementeringen av employer branding strategin. Enligt författarna 

Dyhre, A. & Parment, A. (2009) är denna modell definierat enligt följande: 

’’A logical process through which companies reach one main goal: to have a strong 

appeal for their current and future ideal employees’’.  

 
Figur 2. The Employer Branding Process. Universum (2009). 

Steg 1. Research  

I början av steget inom processen behöver organisationen leta efter pålitlig data om interna och 

externa dimensioner av organisationens employer brand. För att vilja bli en attraktiv arbetsgivare 

krävs det att förstå hur attraktiv du är för att inrikta sig på olika grupper. Intern data kan vara allt 

inom anställdas tillfredställelse, karriärvägar osv. Författarna menar att det mest framgångsrika är 

att använda sig av frågor i formuläret som är kopplat till employer branding. Extern data kan vara 

varumärkets attityder som mäts, arbetsgivares ranking, framtida utsikter för bolaget osv. All 

forskning i detta område är hjälpfull för att senare arbeta och ta reda på Employer Value 

Proposition i steg 2 (Dyrhe et.al 2009). 

 

Steg 2. Employer Value Proposition  

Inom konsumentmarknaden används konceptet USP – Unique Selling Point. Detta är väsentligt 

och återspeglar organisationens konkurrensfördelar: varför skulle en konsument köpa från oss när 

det finns andra och fler alternativ? I employer branding kontexten behövs en USP, men här 

Research Employer	Value	
Proposition

Communication	
Strategy

Communication	
Material Action
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används istället EVP – employer value proposition. EVP ger nulägets och framtidens arbetsgivare 

en anledning att arbeta med organisationen, vilket återspeglar organisationens konkurrensfördel 

som arbetsgivare. EVP svarar på frågan: ’’Varför skulle en begåvad person som vi vill rekrytera, 

välja att arbeta för vår organisation och vad betyder det för denne att arbeta för oss?’’. Ett starkt 

och ärligt EVP är en av det konkurrenskraftiga fördelarna för vilken arbetsgivare som helst 

(Dyrhe et.al 2009). 

 

Step 3. Communication Strategy 

Med insamlingen av data och ett EVP, så är det viktigt att kommunicera detta i företagets 

kanaler, men även koordinera employer branding aktiviteter med andra planerade varumärkes 

aktiviteter. Det är oftast genom olika kanaler som ett företag syns och detta är viktigt för att skapa 

en attraktivitet. Där kan företag uppdatera sin hemsida med t.ex. jobberbjudande, berättelser 

intern om företaget och framgångsrika berättelser. Annan kanal inom media är också 

framgångsrikt enligt modellens förklaring (Dyrhe et.al 2009).  

 

Step 4. Communication Material  

Målet i denna process är att visa EVP genom rätt ord eller bilder så det visar sig vara konsekvent 

med företagets identitet och varumärkes ansträngningar. Kommunikationskanalerna ska ha 

samma utformning och samma känsla oavsett i vilken kanal det visas. Även personerna som 

representerar organisationen måste agera konsekvent med vad materialet visar. Genom att lägga 

mycket ansträngning i att t.ex. organisationen aktivt arbetar med mångfald hos de anställda kan 

betyda olika saker i olika kulturer samt att vara mer eller mindre attraktiv för målgrupperna 

(Dyrhe et.al 2009).  

 

Step 5. Action 

Efter att förberett alla fundamentala steg i processen, är handling ett avgörande steg. I employer 

branding behövs båda delarna, både handling och agerande. Med handlingar menas att 

implementera alla föregående steg och övervaka vad som fungerar och vad som måste justeras 

under vägen. Organisationer som lyckas implementera en planerad employer branding strategi 



	

 

 

 

	 12 

normalt sätt har en starkare röst inom högsta ledningen och inom teamet, som fungerar även hos 

avdelningarnas gränser (Dyrhe et.al 2009). 

 

1.6 Individens belöningssystem 

Ett sätt att se på belöningar visar Laurie Mullins i sin bok om Management and Organizational 

Behaviour (2002, s.419). Där beskrivs belöningarnas funktions som ett sätt att tillfredsställa den 

anställdes behov och förväntningar på anställningen. Modellen presenterar tre olika belöningar: 

1) ekonomiska belöningar, 2) inre tillfredställelse och 3) sociala relationer.  

  
 

Mullins menar att anställningen ska ge dels ekonomiska belöningar i form av lön och förmåner, 

dels inre tillfredställelse i form av ansvarsfulla, meningsfulla uppgifter och sociala relationer. 

Sociala relationer uppfyller ett viktigt behov att tillhöra en grupp och skapa god laganda.  

 

Belöningarna kan delas in i tre olika grupper: monetära, icke-monetära och psykosociala 

belöningar. Monetära belöningssystemet är den belöningen som är vanligast hos människor d.v.s. 

lön och pengar. Monetära kan vara den bestämda formen av belöning eftersom lönen delas ut 

varje månad. Det kan även finnas prestationslön, d.v.s. lön efter den anställdes prestation. Det 

kan även vara vinstdelning eller övertidsersättning i någon form. Det traditionella monetära 

belöningssystemet har dock bieffekter, författarna menar att det förstärker hierarkier, strukturer 

och maktförhållanden i organisationen. Icke-monetära belöningar kallas förmåner och kan vara 

t.ex. semester och tjänstebil. Psykosociala belöningar är känslan av att göra ett bra jobb eller 

Ekonomiska 
belöningar

Inre 
tillfredställ

else 
Sociala 

relationer Figur 3 – Den 
anställdes 
belöningar 
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lyckas i ett projekt som är en form av belöning. När någon visar uppskattning i form av belöning 

eller beröm för en prestation. Här gäller det för organisationen att tillgodose även den här typen 

av behov. Psykosociala kan delas in i psykologiska och sociologiska belöningar. Psykologiska 

belöningar skapar individen själv genom god självinsikt och bra självförtroende. Det sociologiska 

belöningarna får medarbetaren genom att tillhöra en grupp och känna delaktig i gruppens arbete. 

Här handlar det om betydelsen av att känna gemenskap och lyckas som grupp kan vara en 

tillfredställelse för många (Lindmark, A., Önnevik, T., 2011).  

 

1.7 Tidigare forskning  

Artikel skriven av Backhaus & Tikoo (2004) syftar till att skapa en förståelse för employer 

branding. Modellen som presenteras omfattar en extern och en intern del som påverkar varandra. 

Den externa delen representerar den övre halvan i modellen och kopplas till hur väl företaget 

marknadsför sig utåt som arbetsgivare. Genom att utveckla associationer för sitt 

arbetsgivarvarumärke kan företaget skapa en bild som en attraktiv arbetsgivare. Om en individ 

kan identifiera sig med bilden ser de företaget som en mer attraktiv arbetsgivare. Därför är det av 

stor vikt att företaget kommunicerar ut sitt varumärke som arbetsgivare för att öka medvetenheten 

om företaget hos potentiell arbetskraft samt attrahera individer som besitter rätt kompetens. Den 

interna delen representerar den nedre halvan i modellen och visar hur organisationens kultur samt 

organisationens identitet påverkas av employer branding och hur den kan leda till en ökad 

lojalitet hos de anställda. En ökad lojalitet inom företaget kan även påverka företagets 

produktivitet.  
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‘’The Employer Branding Conceptual Framework” (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring till figur 4:  

För att illustrera utifrån forskningsfrågan har en egen modell konstruerats. Modellen har skapats 

med inspiration från ’’The employer branding conceptual framwork’’ som tagits från den 

vetenskapliga artikeln skriven av Backhaus & Tikoo (2004), vilket kommer genomsyra studien. 

Modellen redogör för sambandet mellan intern employer branding d.v.s. att behålla personal. Vid 

intern employer branding handlar det om att utarbeta en lämplig organisationsidentitet och 

organisationskultur, vilket skapar en lojalitet bland de anställda som gör att de stannar kvar i 

organisationen. De anställda känner samhörighet och kan identifiera sig med företagets kultur och 

värderingar, vilket gör att de blir lojala och tenderar att vara kvar på företaget. Denna modell är 

grunden för min intervjuguide genom att den består av dessa delar som tas upp.  

Det interna perspektivet lyfter även det hårda arbetet kring att skapa ett starkt internt varumärke 

som har en koppling till det interna perspektivet av employer branding. Hoppe (2018) menar att 

det kan vara fördelaktigt att utföra en utvärdering av arbetsgivarvarumärket från nuvarande 
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anställda om kärnvärdena för företagets varumärke. Det kan också vara relevant att förutsäga 

anställdas psykologiska anknytning till företagets varumärke (coperate brand commitment, CBC). 

Författaren förklarar olika verktyg som har betydelse i undersökningen. BCB (brand citizenship 

behaviour) innehåller beteendemässiga avsikter som överensstämmer med kommunicerade 

varumärken. CBC handlade om omfattningen av psykologisk koppling av anställda till företagets 

varumärke och fungerar i företag som en nyckelrutin för BCB. Det mätverktyget som användes 

var PEPI (perceived employer brand image) som handlar om den upplevda varumärkesbilden av 

arbetsgivaren. Därmed undersöktes anställdas beteende med hjälp av PEPI som föregångare av 

CBI och BCB. Sammanfattningsvis uppstod det intressanta insikter både sociala 

utbytesperspektiv och ett socialt identitetsperspektiv. Den symboliska aspekten av PEPI förstås 

som en del av anställningserbjudandet som gjorts av organisationen och symboliska fördelar till 

potentiella anställda. Resultatet belyser behovet av tillvägagångssätt för att undersöka beroendet 

mellan arbetsgivarvarumärket och anknytning till anställdas beteende till förmån för företagets 

varumärke. Hoppe (2018) kom fram till att organisatorisk identitet bara delvis förmedlas av 

effekten från den externa bildens attraktivitet på de kooperativa beteendena. Vidare är vikten av 

intern employer branding för chefer relevant för företagets kapital. Att upprätta och lyfta fram ett 

unikt anställningserbjudande leder till högre bindning av anställda, högre engagemang hos 

medarbetare med organisatoriska aspekter eller företagets varumärke (som visas i denna studie). 

Mycket engagerade anställda kommer bidra till företaget och det i sin tur kommer positivt återge 

arbetsgivarens varumärke eftersom mer kvalificerad personal kommer lockas dit menar Hoppe 

(2018). Möjliga anledningar att öka de anställdas anknytning till företagets varumärke kan 

exempelvis vara varumärke förtroende, trivsel och interna varumärkeshantering, 

varumärkescentrerad HR, intern varumärkeskommunikation och varumärkescentrerat ledarskap 

(Hoppe, 2018).  

 

Ytterligare forskning som tar upp vikten av internt arbetsgivarvarumärke är en artikel skriven av 

Punjaisri, K., Evanschitzky, H., Wilson, A., (2009). Artikel handlar om att förstå den interna 

varumärkesprocessen från de anställdas perspektiv och där visas relationen mellan deras 

identifiering med varumärket, varumärkesengagemang, och varumärkeslojalitet. Resultatet visade 
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således att internt varumärke hade en betydande effekt på relationen för anställdas 

varumärkesprestation (resultatet) och de anställdas varumärkesattityder. I modellen visades det 

att varumärkesengagemang inte har någon relation till omfattningen som anställda anpassade sitt 

beteende efter värden i varumärket för att leverera varumärkeslöftet. Tvärtom visade det sig att 

anställdas varumärkesidentifiering och varumärkeslojalitet stå i relation till 

varumärkesprestationen. Denna studie ger empiriska bevis som stödjer det interna varumärket 

och som samordnar med intern kommunikation som visar sig ha en positiv inverkan på anställdas 

varumärkesidentifiering, varumärkesengagemang och varumärkeslojalitet. Dock bör ledningen 

också använda internt varumärke för att förbättra deras varumärkesprestation. Å andra sidan kan 

de distribuera internt varumärke till att förbättra sina anställdas varumärkets attityder såväl som 

deras egna för att förbättra stolthet mot varumärket och deras engagemang. Det visar också att 

ledningen kan förvänta sina anställdas engagemang när de lyckas med att skapa 

varumärkesidentifiering. På samma sätt kan de påverka anställdas varumärkeslojalitet när de 

lyckas säkerhetsställa varumärkesengagemang. Det kan alltså förklaras att utbildningsprogram 

och intern kommunikation är det som utgör internt varumärke och det visade sig ha en positiv 

inverkan på anställdas varumärkeslöfte. Men ledningen kan även gå in och direkt forma de 

anställdas attityder för att försäkra sig om de levererar ett förväntat varumärke (Punjaisri et.al., 

2009). 

 

Utöver internt arbetsgivarvarumärke är det även viktigt med organisationernas image och 

attraktion för att locka nya medarbetare. Studien skriven av Maheshwari, V., Gunesh, P., 

Lodorfos, G., Konstantopoulou, A., (2017) syftar till att undersöka arbetsgivarvarumärket inom 

banksektorn, deras image och attraktion som arbetsgivare i en icke-västerländsk kultur. 

Författarna i denna studie menar även att undersökningen avslöjar att det finns en stark koppling 

mellan employer branding och strategisk talangrelationshantering genom attraktion, engagemang 

och kvarhållning. Resultatet som hittades i denna studie visade att organisationer som kan locka 

till sig, behålla och utveckla anställda kommer ha en fördel i konkurrensmiljöer. Författarna 

hävdar att därför bör employer branding bli ett gemensamt ansvar och en gemensam prioritering 

för både marknadsförare och HR. Resultaten av denna studie kräver omkonstruktion med 
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avseende på ledarskap och samarbete i organisationer för framgångsrik design och 

implementering av employer branding strategi. Dessutom bör employer branding betraktas som 

progressiv strategi (baserad på allmän marknadsföring och HR-teorier), för att göra processen för 

anställdas attraktion, kvarhållning och utveckling effektiv. Employer branding bör även vara en 

viktig del av både HRM (Human Resources Management) och marknadsföringsstrategier för att 

locka och engagera medarbetare med hög potential men också behålla talanger. HR bör 

implementera informativa interna varumärkesstrategier för att lyfta fram organisationens fokus på 

de nyckelområden som bidrar till anställdas kvarhållning och anställdas relationer. På samma sätt 

ska arbetsgivarvarumärket visa bilden av en organisation som tar hand om sina anställda, vilket 

visas genom karriärwebbsidor och jobbannonser. Denna relation mellan HR och 

marknadsföringsavdelningen kommer att också bidra till förbättringar av organisationens image 

och rykte. Resultatet i studien visar att employer branding anses vara ett verktyg som bör spegla 

identitet, kultur, image och rykte men också positionera företaget som en arbetsgivare som valts 

för att vara en effektiv talangattraktion, visar engagemang och kvarhållning (Maheshwari et.al., 

2017).  

 

Även denna studie beskriver vikten av att attrahera ny personal men i ett rekryteringsyfte. Artikel 

skriven av Xie, C., Bagozzi P, R & Meland V, K., (2015) syftar till att forska om employer 

branding i ett rekryteringsyfte. Författaren utvecklar en modell som integrerar forskning från 

employer branding, socialidentitets teori, personlig organisatorisk passform för att undersöka 

effekterna av företagets rykte och identitetskongruens mellan organisationer och deras 

arbetssökande vad gäller deras attraktivitet hos arbetsgivarvarumärket. Där undersöktes två 

dimensioner av företagsrykte; sökandes självuppfattning och deras upplevda uppfattning om 

andras tycke om företaget och dennes rykte. Resultatet visar att företagets rykte och 

identitetskongruens påverkar jobbets avsikter endast genom social-kognitiv identitet. Dessa 

resultat är relevanta för sammanhanget för rekrytering, d.v.s. attrahera potentiella arbetstagare 

som går in under det externa perspektivet inom employer branding. Författaren menar att 

eftersom det handlar om arbetssökande som ännu inte blivit anställda d.v.s. formella medlemmar 

i arbetsgivarorganisationen, är det troligt att de bildar sin identifiering med organisationen baserat 
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på kognitiva grunder exempelvis information om företaget via media, företagskommunikation 

eller via andra personer. Sammanfattningsvis leder kunskap om ett arbetsgivarvarumärke också 

till sökandes affektiva identifiering och sysselsättningen av arbetet. Det innebär att chefer också 

måste motivera och ha ett känslomässigt innehåll hos deras arbetsgivarvarumärke bland sökande 

genom kommunikationsprogram, sommarjobb eller praktikplatser (Xie et al., 2015). 

 

1.7.1 Vad är organisationskultur?  

Giddens (1989) definierade kultur enligt följande:  

’’.. a culture is an all-pervasive system of beliefs and behaviors transmitted 

socially. Specifically, it consists of the sets of values and norms or rules held by a 

society, together with its material expressions’’ (Gibbens 1989, p.30).  

 

En alternativ förklaring beskrevs även av följande House et.al. (1999)  

’’.. shared motives, values, beliefs, identities and interpretations or meanings of 

significant events that result from common experiences of members of society which 

are transmitted across generations’’.  

 

Artikeln skriven av Ambler och Barrow (1996) definierar organisationskultur som värderingar 

som stödjer organisationens syfte, strategi eller samarbetande identitet. Kultur är något som också 

kan identifieras i organisationen genom att de anställda kan känna sig som en del av kulturen. Det 

är oftast det som genomsyrar hela organisationen. En god relation med de anställda leder sedan i 

sin tur till god relation med kunder, vilket ger en positiv vinst för företaget (Ambler & Barrow, 

1996). 

 

Mihajlović, L., S., (2013) tar fram de mest användbara inom begreppet organisationskultur. 

Nyckelvärden beskriver författaren som harmoni, delta i beslutsfattande, lagarbete, lojalitet och 

förtroende. Författaren delar upp detta i olika divisioner: ’’first guild, second ad hoc, 3rd 

hierarchica, 4th market.’’ I en ad hoc organisationskultur menar författarna att det handlar om 

entreprenörskap, innovation, kreativitet, flexibilitet, anpassningsbarhet och tolerans men även allt 
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för att leta efter nya marknader och möjligheter. Hierarkisk organisationskultur tar hand om sig 

själva och har en dålig riktning utåt, omvända nyckelvärden, regler och kontroll. 

Marknadsorganisationskulturer utvecklar dock en konkurrensanda och en orientering om 

prestation där det högsta värdet är att uppnå resultat. Kulturen är inte något överraskande utan det 

är något som de anställda ska leva efter varumärket eller organisationens kultur i samarbete med 

verkställande direktör (VD). Kulturen kan visa sig genom de anställdas värderingar. De viktigaste 

värderingarna handlade om prestation, framsteg, balans mellan yrkes-och privatliv, tillhörighet, 

kreativitet, njutning, spänning, frihet, vänskap, professionell utveckling, kunskap, lojalitet, 

pengar, framgång, makt, säkerhet och stabilitet. Författaren menar att det är viktigt att den 

anställde får både psykologisk och materiell vinst. Dock visade sig att lönen hamnade på sista 

plats av anledningar varför de anställda väljer att sluta på företaget (Mihajlović, 2013).  

 

1.7.2 Vad är organisationsvärderingar?  

Med organisationens värderingar menas det som är centrala för organisationen. Det har en 

inverkan på organisationen mål, vision, prestation för att skapa gemensamma värderingar som 

alla arbetar mot. Detta är starkt förankrat med organisationsidentitet eftersom de anställda ska 

även kunna identifiera sig med organisationens värderingar och därmed stå till god för dem. 

Organisationens värderingar används ofta som ett verktyg för att stärka det interna och externa 

varumärket. Värderingar utgör därmed grunden i det interna employer branding arbetet. För att de 

anställda ska kunna identifieras med organisationens värderingar måste detta kommuniceras ut. 

För att uppnå en effektiv employer branding och en gemensam organisationsidentitet är det 

viktigt för organisationen att tydligt kommunicera ut till de anställda vad organisationen står för 

(Dyrhe et.al 2013).  

 

Värderingarna har en betydelse för både intern och extern employer branding. Artikel skriven av 

Sengupta A,. Bamel U., Singh P., (2015) handlar om att identifiera värderingar och dess ramar 

för intern och extern employer branding från indisk arbetskraft för att se deras värden på arbetet, 

den handlar också om att analysera effekterna av demografiska variabler och deras effekter på 

arbetsvärde av anställda. Författarna beskriver att värderingar är viktig källa för motivation hos 
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individen som också leder till att attrahera talanger. Snabb tillväxt, systematisk karriär, 

ekonomiska fördelar,’’work-life balance’’, företagskultur, medarbetarutveckling och engagemang 

hos medarbetare är en del metoder som organisationer utvecklar med deras interna 

arbetsgivarvarumärke. Ju mer en anställd kan associera sig med organisationens värderingar, 

desto mer kommer den anställde känna sig mer attraherad till organisationen. 

Värderingsförslagen menar författarna vara en ryggrad i arbetsgivarvarumärket. Denna studie är 

en studie i riktning för organisationer, både indiska och multinationella, som handlar om att 

utforma sina anställningserbjudanden i den konkurrenskraftiga talangmarknaden. Den visar en 

väg att utforma talanghanterings strategier som kan vara fördelaktigt inom policyhantering i 

talanghantering.  

 

1.7.3 Vad är lojalitet?  

Meyer och Allen (1990) tar upp tre komponenter av lojalitet som kan användas inom 

organisationerna för att få en sammankoppling mellan anställda och organisationen. Dem tog upp 

’’affective commitment’’ som handlar om det emotionella engagemang en anställd kan känna för 

sin organisation. Det kan exempelvis vara en önskan att vara kvar i organisationen. Den 

emotionella bundenheten kan vara den som den anställde identifierar sig med organisationens 

värderingar och mål. Författarna tog även upp den andra komponenten som kallades för 

’’normative commitment’’ och som handlar om den skyldighet som medarbetaren kan känna 

gentemot organisationen. Det kan vara att medarbetaren känner sig skyldig att stanna kvar hos sin 

arbetsgivare för att arbetsgivaren har investerat i medarbetare genom exempelvis utbildningar. 

Sedan finns den tredje komponenten ’’calculative commitment’’ som handlar om den 

kalkylmässiga kostnaden som medarbetarna kan koppla med organisationen om denne lämnar. 

Den anställde känner behov av att stanna kvar i organisationen och därmed känner de ett 

kostnadsmässigt engagemang. Dessa tre komponenter binder den anställda till organisationen 

genom exempelvis ett behov, en skyldighet eller en önskan. (Meyer & Allen, 1990). Därmed kan 

det betyda att lojalitet kan ha uttryck i en organisation genom dessa sätt.  

 

Är en person lojal mot sitt varumärke är det mindre troligt att personen byter till ett annat företag. 
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Arbetsgivarvarumärkets lojalitet fungerar som de åtaganden som de anställda har till sin 

arbetsgivare. Organisationen skapar ett varumärke där medarbetarna kan känna lojalitet för, så att 

de kan få de anställda att vara kvar i organisationen. Arbetsgivaren måste bli bättre på att binda 

den anställda till organisationen för att hålla kvar den anställda. Det uppstår en utmaning när den 

anställde har korta anställningar eftersom det påverkan den anställdes lojalitet. När en 

medarbetare överväger en annan arbetsgivare kan även en stark lojalitet motivera den anställde 

att vara kvar. Det är även visat att kultur och engagemang är sammankopplade, där en stark 

kultur visar sig påverka organisationen. Dock spelar lojalitet en viktig roll om de anställda väljer 

att lämna organisationen, för att de kan sprida organisationens varumärke efter sin anställning 

(Backhaus et.al., 2004).  

1.8 Syfte & Frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur företag arbetar strategisk med intern employer 

branding för att behålla personal. Studiens huvudfokus ligger i att identifiera eventuella 

framgångsfaktorer, aktiviteter, likheter och olikheter samt hur detta följs upp. Utifrån detta fokus 

identifieras olika teman såsom organisationskultur, värderingar, organisationsidentitet, lojalitet, 

personalomsättning och kompetenser. I och med att det finns svårigheter för företag att behålla 

sin personal formuleras frågeställningarna:  

- Hur arbetar företag från olika branscher med intern employer branding för att behålla 

personal? 

- Vilka framgångsfaktorer skapar ett välutvecklat internt employer branding?  

 

1.9 Avgränsning  
Studien avgränsas till enbart intern employer branding och fokusera på hur företag arbetar med 

intern employer branding i syfte att behålla befintlig personal. Dock kommer betydelsen av 

employer branding och områdets huvudsakliga innebörd beröras i sin helhet, där den externa 

delen ingår. En ytterligare avgränsning är att studien vänder sig till de personer som har nära 

anknytning till organisationens strategiska och operativa personalarbete t.ex. en HR-avdelning 

eller en ansvarig inom employer branding på företaget. Detta val beror på att respondenterna 

förväntas kunna besvara på frågor som strategiskt rör intern employer branding på deras företag. 
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2. Metod 
 
2.1 Metodval  
Syftet med studien är att få ökad förståelse vad gäller arbetet kring hur olika företag inom olika 

branscher arbetar med employer branding för att öka möjligheter att behålla sin personal. För att 

skapa en djupare förståelse kring hur företag resonerar om ämnet passar kvalitativ metod bra 

eftersom det finns en öppen frågeställning och öppen datainsamling t.ex. semistrukturerade 

intervjuer (Langemar, P., 2008). Denna öppenhet är viktigt för att kunna möta respondenterna på 

ett anpassningsbart sätt. Langemar (2008) menar också att denna öppenhet är en fördel inom 

kvalitativa metoder för det är möjligt att ändra planeringen och riktningen allt eftersom man 

söker sig fram. För att kunna få ut så mycket information som möjligt och för att få en ökad 

förståelse kring ämnet genomförs semistrukturerade intervjuer (Langemar, 2008). Langemar 

(2008) menar att sådana intervjuer ska vara flexibla med förberedande frågor och med öppna 

svarsvaralternativ. Semistrukturerad intervju ger också intervjuaren och respondenten en öppen 

dialog med frihet för följdfrågor men också möjligheten för respondenten att hoppa från ett ämne 

till ett annat. En tematisk analys genomfördes som innebär att data strukturerades utifrån teman. 

Det vill säga en empiristyrd tematisk analys.   

 
2.2 Urval 
Fem olika företag verksamma inom olika branscher, ingick i studien. Urvalet motiverades av att 

få en bredare förståelse kring hur de arbetar med employer branding. Dessa företag valdes 

slumpmässigt ut. Denna studie har undersökt personer med ett ledningsperspektiv inom HR eller 

employer branding-ansvarig. Organisationerna är benämnda A-E.  

 

Organisation A 

Organisationen är ett multinationellt ledande teknikföretag med strax under 10 000 anställda 

endast i Sverige. Denna organisation är verksam i över 100 länder. Respondenten som jag fick 

intervjua jobbar idag som Employer Branding Specialist & Sustianable Talent Program Manager. 

Hennes arbetsuppgifter består av att marknadsföra företaget som en attraktiv arbetsgivare för 

både framtida och nuvarande medarbetare. Arbetet handlar mestadels om deras EVP (Employer 
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Value Proposition) som riktas in i olika kanaler. Förutom det dagliga employer branding arbetet, 

är hon ansvarig över deras talangprogram som samarbetar med Sveriges topp-fem universitet. 

Hon har jobbat inom organisationen i fyra år. Hon är utbildad personalvetare och har i ca nio år 

arbetat med att attrahera och rekrytera inom employer branding. Hon har tidigare arbetet inom ett 

stort bolag med mycket resurser och även där fått stora möjligheter att påverka.   

 

Organisation B 

Organisationen är ett stort publicistföretag med ca 3500 anställda. Det är ett av Sveriges största 

mediebolag. Respondenten som har en bakgrund som personalvetare och kompletterat 

utbildningen med marknadsföring och kommunikation. Hon ingår nu i HR-staben och ansvarar 

över organisationens employer branding-arbete, ledarskapsutveckling och rekrytering. Hon har 

arbetat där sen 2017 där hon fick en ny roll att fritt bygga upp området. Hon framhåller att i 

denna roll får hon utmana sig själv och det hon gör känns meningsfullt och viktigt. Hon menar att 

hon har varit med i en förändringsresa från ett gammalt traditionellt företag med en stark 

värdegrund. Det har varit en omställning i branschen och att vara med och påverka gör det 

spännande.  

 

Organisation C 

Organisationen är verksam inom fastighetsbranschen med nästan 150-års erfarenhet. 

Respondenten har arbetat på företaget ett år som HR-specialist där arbetsuppgifterna har bestått 

av att allt ifrån HR i sin helhet till employer branding och större HR-processer såsom 

medarbetarundersökning, lönekartläggning och fackliga förhandlingar. Bakgrund som 

personalvetare som arbetat tidigare som HR-controller och projektledare för rekrytering och 

employer branding. Det som gör att respondenten vill vara kvar är att det finns mycket potential 

och hon känner att hon gör skillnad. Organisationen är i en tillväxtresa och respondenten får 

utvecklas till följd av tillväxten i organisationen. Respondenten tillägger att det också finns en 

personlig företagskultur i organisationen.  

 

Organisation D 
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Organisationen som ingår i en koncern för konsulttjänster med ca 200 000 anställda och med 

verksamhet i flera länder inom framförallt IT. Organisationen är listade som en av Sveriges bästa 

arbetsgivare enligt Universums rapporter som mäter arbetsgivarens interna employer brand. För 

denna organisation intervjuade jag respondenten som arbetar som HR Business Partner i Sverige. 

Han arbetar med allt inom HR förutom rekrytering och lön. Det kan t.ex. handla om arbetsrätt, 

medarbetarengagemang, stötta chefer, kompetensutveckling och performance management. 

Respondenten har varit yrkesverksam sen examen i sju år och varit anställd i organisationen i fyra 

år. Han har stannat kvar i företaget för att det är kultur han trivs med och vara med och hitta nya 

idéer där han får skapa. Respondenten tycker inte att det märks i det dagliga arbetet att 

organisationen finns i olika länder för de är väldigt lokalt. Nya processer eller verktyg inom HR 

kan organisationen påverka själva samtidigt som det finns en del stödprocesser globalt.  

 

Organisation E 

Organisationen är ett stort mediaföretag med ca 300 anställda. Respondenten har arbetat med HR 

i organisationen sen 2014 och är ansvarig chef för HR-partners. Respondentens främsta 

arbetsuppgifter handlar om att stötta HR Business Partners i det dagliga arbetet. Respondenten 

menar att det är viktigt med företag som har en transparens och en tydlighet. Hon tycker också att 

det är viktigt vad organisationen står för och att man ska identifiera sig med det. Respondenten 

menar att organisationen alltid är föränderlig och därför måste man trivas med snabba 

förändringar i denna organisation. Gemenskap och samarbete är också centrala delar i 

organisationen som respondenten trivs med.  
 

2.3 Intervju 
Intervjuerna var semistrukturerade och förbestämda för att underlätta för respondenten att ge 

öppna svar. Fysiska intervjuer genomfördes för intresse av respondentens egna tankar och 

uppfattningar om ämnet, vilket kan ge annorlunda svar om det hade varit via telefon. Där fanns 

även möjligheten att ställa följdfrågor för att ta reda på mer djupgående om strategier kring intern 

employer branding. Intervjuerna genomfördes också på respondenternas arbetsplats för att skapa 

en ökad trygghet för respondenterna. En annan anledning till att intervjuerna genomfördes på 

deras arbetsplats var respekt för intervjurespondenternas tidsåtgång till studien. Respondenterna 
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fick själva bestämma vilken tid och dag som passade bäst för dem. Intervjuerna uppskattades att 

ta ca 45–60 min och samtliga intervjuer hamnade mellan det tidsintervallet. De teman som 

speglade frågorna i intervjuguiden är teman som redogörs i teoretiska referensramen. De teman 

som valts inspireras av ‘’The Employer Branding Conceptual Framework” (Backhaus & Tikoo, 

2004). Valet av frågekaraktär grundades i linje med uppsatsens undersökningssyfte och därmed 

få de anställdas syn inte vägleda dem efter min förförståelse. Formuleringarna kunde exempelvis 

vara: kan du beskriva, hur upplever du och på vilket sätt menar du. Utöver dessa frågor i 

intervjuguiden ställdes det följdfrågor i syfte att skapa en nyanserad bild och ökad förståelse av 

deras uppfattning. För att skapa en så bra intervju som möjligt börjades intervjun genom att 

berätta studiens huvudsyfte. Där respondenten blev tillfrågad om det var okej att en inspelning av 

intervjun genomfördes och även frågade respondenten om deras anonymitet. Samtliga 

respondenter valde att vara anonyma och därmed fick organisationerna benämnas genom annat 

namn än deras egna företagsnamn. För att säkerhetsställa att skildringen av respondenternas 

uttalanden och uttryck var korrekta spelades samtliga intervjuer in med min mobiltelefon. 

Langemar (2008) menar att fördelen med transkribering är att citat från respondenterna kan 

plockas ut för att skapa transparens och skildra nyanser genom att lyfta fram svaren ordagrant.  

 

2.4 Etik 
När det gället etiska överväganden var de forskningsetiska principerna vägledande. 

Individsskyddskravet består av fyra huvudkrav gällande information, samtycka, konfidentialitet 

och nyttjande. Individskyddskraven ses inte som absoluta, utan i relation till nyttan med studien 

(Langemar, 2008).  

 

Informationskravet: De respondenter som undersöktes i studien fick veta och förstå forskningens 

syfte. De fick även innan intervju ta del om en kort beskrivning av studiens syfte och om att 

deltagandet var frivilligt och att dem hade rätt att avbryta medverkandet om de önskade, utan att 

uppge skäl för detta. De uppgifterna om respondenterna som lämnades användes inte i annat syfte 

än för forskningen. Information gavs också till respondenterna om resultatet av studien kunde ske 

genom en överlämning av rapporten, om de så ville.  
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Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att deltagande ska ske frivilligt, formellt och reellt. 

Samtycke lämnades från min sida till undersökningsdeltagarna. Deltagandet var frivilligt och 

respondenterna valde själva om de ville medverka. De hade rätt att bestämma hur länge de ville 

medverka och att de kunde avbryta studien om studien medgav negativa följder. För att öka 

motivationen av deltagande får deltagarna ta del av rapporten.  
 

Konfidentialitetskravet: All information om deltagarna var konfidentiellt d.v.s. deltagarnas 

personliga information förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av det. Personerna som var 

med i undersökningen kunde heller inte identifieras genom namn och personuppgifter i 

inspelningarna. Jag inledde också intervjun med att fråga deltagarna om de vill vara anonyma, 

vilket samtliga valde att vara. I transkriberingen användes fiktiva namn för att behålla deras 

anonymitet och inspelningarna kommer att raderas när jag överfört materialet.  
 

Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlades in var endast för forskningsändamål. I 

undersökningen var deltagandet anonymt för att de skulle kunna svara så ärligt de kunde.   

Inför intervjun skickades en sammanfattning till deltagarna av dessa etiska regler och jag läste 

även upp dem etiska aspekterna innan intervjutillfället.  

 
2.5 Kvalitetsbedömning  
Inom kvalitativa metoder används inte begreppen reliabilitet och validitet utan istället används 

tillförlitlighet och äkthet (Langemar, 2008). Tillförlitligheten uppnås genom att samtliga 

respondenter från organisationerna får ta del av resultaten i uppsatsen, d.v.s. en 

respondentvalidering. Det ökar också tillförlitligheten genom att det finns en noggrann 

redogörelse för hur forskningsprocessen genomförts. För att nå tillförlitlighetskraven finns ett 

avsnitt som avser läsaren en beskrivning av vilket perspektiv som har genomförts i studien och 

även hur insamlingen av empirin har gjorts. Bilagor till min intervjuguide finns även bifogad som 

bilaga för att stärka att studien är genomförd. För att öka tillförlitligheten har även jag låtit en 

utomstående part höra intervjuerna och läsa igenom transkriberingen för att undvika inslag av 

egna värderingar i uppsatsen.  
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Langemar (2008) menar att det är viktigt i kvalitativ forskning att bedöma hur väl resultatet kan 

generaliseras till den population och det ämne man studerar, vilket därmed kallas för kvalitativ 

generaliserbarhet. Första kravet handlar om hur datainsamlingen förhåller sig till 

frågeställningen. Datainsamlingen gav en generaliserbar bild av ämnet. Dock hade möjligen 

utfallet blivit annorlunda om det hade varit äldre kvinna som gjort intervjuerna än ung kvinna. 

Detta kan man endast hypotetiskt säga. Även att människor tolkar situationer annorlunda. Här bör 

det även tas i åtanke den plats som intervjuerna genomfördes i. För att skapa en trygghet för 

respondenterna samt för mig som mottagare att få en bild av organisationen och deras lokaler 

eller ta del av en kultur som genomsyrades i lokalerna. Sedan bedöms kvalitativa 

generaliserbarheten när det gäller urvalet av deltagare, d.v.s. urvalets kvaliteter. Urvalet valdes 

slumpmässigt men deltagare valdes med en tydlig avsikt. För att få ett ledningsperspektiv på 

studien krävdes det att välja deltagare utefter deras roll, d.v.s. ledning inom HR eller employer 

branding-ansvarig. För att dessa deltagare kan inneha mer erfarenhet inom ämnet, vilket ger 

studien ett mer kvalitativt utfall. För att få med alla kvaliteter krävs det att undersöka hur 

täckande och uttömmande resultat är för syftet. Genom att få ytterligare egenskaper och 

erfarenheter om ämnet hade man kunnat välja population utifrån endast HR-chefer. För där kan 

det finnas upplevelser och åsikter som kanske inte kommit med i denna studie. En annan aspekt 

från urvalet kan vara skillnader som kan uppstå mellan grupper i kvalitativa studier. I en 

kvalitativ studie kan man dock inte jämföra t.ex. män och kvinnor utan man söker där efter en 

helhetsbild. Man kan däremot korrelera aspekter med olika variabler som kön, könsroller och 

yrke för att exempelvis se hur yrken skiljer sig åt när det gäller kvinnliga eller manliga mönster 

om man har hittat sådana skillnader (Langemar, 2008). Yrkena i mitt urval var ungefär 

detsamma. Dock var fyra av fem respondenter kvinnor. För att öka trovärdigheten krävs det 

pålitlighet i studien. Langemar (2008) föreslår att man kan använda sig av kollegor som kan 

fungera som granskare under forskningens gång. Under denna studie har min handledare varit till 

hjälp och granskat materialet. Vi har även opponeringsseminarium där studenter och 

examinatorer får granska och ge återkoppling på innehållet.   
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3. Resultat 

3.1 Respondenternas syn på tema 1 - Organisationskultur 
Organisationskulturen genomsyrar employer branding arbetet hos alla fem organisationer. 

Organisationerna betonar vikten av att arbeta med organisationskultur för att skapa en god 

arbetsplats som ökar arbetsgivarvarumärket vilket gör att fler söker sig dit. Generellt beskriver 

organisationerna sig som icke-hierarkiska med en öppenhet och en transparens där de anställda 

har möjlighet att påverka oavsett roll.  

 

’’Om man frågar våra medarbetare så säger många att det blir förvånande över 

hur mycket eget rum man har. Har man en idé, får man lätt gehör för det. Vill man 

ta mer ansvar så får man det. Vill man åka utomlands, så i princip får man det. Det 

är en öppen kultur och i alla fall i Sverige inte hierarkisk.’’ (Organisation A). 

 

Något som även nämns i samtliga organisationer är att kulturen präglas av en vi-känsla. 

Respondent från organisation B nämner en öppenhet som finns i organisationen men i detta fall 

ett tydligt samarbete över gränserna, där de anställda lär sig av varandra och av varandras 

kompetenser. Respondenten menar att detta skapar mer initiativ och projekt när de arbetar över 

vertikaler. Genom att arbeta tillsammans och ha en gemenskap men även utmana varandra när det 

behövs. Där måste det finnas samma vision och en gemensam strävan. Även respondent från 

organisation D menar att det är en jordnära kultur, högt i tak och en ödmjukhet i att man inte kan 

allt själv utan tar hjälp av andra. Samtliga organisationer arbetar på liknande sätt - tillsammans.  

 

Det som skiljer sig i kulturen hos en organisation från de övriga, är inom organisation B eftersom 

det är ett bolag med flera olika varumärken vilket gör att även kulturen är olika. Detta speglar sig 

i de olika varumärkenas arbete. Respondenten i organisation B förtydligar detta genom att säga:  

 

’’Vi är ganska många varumärken inom företaget. Vi är många, vi är olika. Om 

man tar X som ett varumärke och Y som ett. Är X lite mer rock’n’roll och snabba, 

drar sig inte för att publicera det ena eller det andra medan Y är mer fina i kanten 

och har lite mer kultur på ett annat sätt. Oavsett var man jobbar handlar vår kultur 
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om passionen - det sitter mycket i väggarna. Det finns en passion över att göra 

skillnad. ’’ (Organisation B). 

 

Denna passion över att göra skillnad beskriver samtliga organisationer är en central del i kulturen. 

Dock nämner respondent från organisation E att det har saknats någon som tar täten och visar 

tydlig väg mot mål, respondenten menar att ha någon drar dem i en riktning och säger: ’’vi går åt 

höger’’. Respondenten menar att alla måste veta vart vi ska och vad vi förväntar oss samtidigt 

som den anställda levererar och mår bra. Det har organisationen arbetat mycket med att ha 

tydlighet i mål. Där cheferna måste tydliggöra målen. Detta har förändrats och blivit bättre i 

organisationen med mycket arbete bakom ledarskapsfrågan menar respondenten. Respondent i 

organisation C pratar också om det ständiga arbetet med ledarskapet, som är en resa man gör. Det 

är inte något man håller i under en natt. Specifikt satsar organisationen på alla ledare men 

respondenten menar att det är extra viktigt att nya ledare introduceras till konceptet. Respondent 

från organisation D menar också att arbetet med kulturen är ett arbete som man jobbar aktivt 

med.  

 

’’Vi pratar mycket här om jämställhet och försöker marknadsföra oss åt det hållet. 

Vi har en väldigt inkluderande arbetsplats där alla ska kunna känna sig trygga, 

göra karriär, kunna bli chefer, kunna få samma lönekuvert om man är män eller 

kvinna eller vart man än kommer ifrån eller vad det kan vara. Det vore naivt att 

säga att vi är fulländade men vi jobbar i alla fall med det väldigt aktivt och där tror 

jag att många skulle lägga in som en del i kulturen.’’ (Organisation D).  

 

Organisationerna nämnde även den effektiva, drivna och ambitiösa delen av kulturen som bestod 

av de anställdas hårda arbete. Med den konkurrenskraftiga arbetsmarknaden är det viktigt att 

företaget håller en hög nivå. Denna delen av kulturen syns i de anställdas dagliga arbete och 

speglar deras kultur i helhet. Medarbetare men även externa ser att företaget arbetar effektivt. 

Kulturen i samtliga organisationer visar på att medarbetarna är villiga att arbeta hårt tillsammans 
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för att nå resultat. Detta visar sig vara centralt i alla organisationer, där alla strävar efter att bli 

bättre.  

 

I alla intervjuer sågs ett tydligt mönster över hur frekvent organisationerna tog upp värderingarna 

samt förklaringar till att värderingarna speglade organisationens kultur. Det var även av betydelse 

att kommunicera ut värderingarna för att det samtidigt integreras i det dagliga arbetet hos de 

anställda. Respondenterna beskrev att det startar redan vid rekryteringsprocessen där man är 

tydligt kommunicerar värderingar för att matcha kandidatens värderingar med organisationen. 

Respondent från organisation D menar att man behöver prata om värderingar hela vägen från 

rekrytering till introduktionskursen och sedan prata om det så ofta man kan. Övriga 

organisationer arbetar på likande sätt med samma upplägg. 

 

’’…jag skulle säga att vi pratar om den röda tråden, vilka vi är och varför man ska 

jobba här och vad vi står för. Det pratar vi om på vår karriärssida, i vår 

rekryteringsprocess, i vår introduktion, vår medarbetarundersökning…’’ 

(Organisation B).  

 

Sammanfattningsvis kunde temat organisationskultur beskrivas genom att samtliga organisationer 

är icke-hierarkisk vilket skapar en öppenhet mellan medarbetarna. Att om någon av de anställda 

har en idé kan de lätt påverka och få den igenom. Organisationerna har även en stark vi-känsla 

där det finns en ödmjukhet i att samarbeta över gränserna. Denna ödmjukhet visar sig genom att 

de anställda kan ta hjälp av varandra men också lära sig av varandra. Respondent i organisation B 

är ett bolag med flera varumärken, vilket gör att organisationskulturen gör sig i uttryck på olika 

sätt i olika varumärken. Samtliga respondenter förklarar att en bra kultur skapas genom att satsa 

på nya och gamla ledare. Respondenterna nämner också deras kultur där medarbetarna är 

ambitiösa och hårt arbetande. Det som genomsyrande kulturen i organisationerna var deras 

värderingar som respondenterna menar visa sig i organisationskulturen. Värderingarna 

implementerades genom tydlig kommunikation vilket skapade en stark kultur i organisationerna. 
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3.2 Respondenternas syn på tema 2 - Värderingar 
Frågan som ställdes angående deras organisationskultur var starkt förknippat med samtliga 

organisationens värderingar. Värderingarna hade blivit en del av deras kultur vilket var 

återkommande i deras organisation. Som tidigare nämnt kommunicerade samtliga organisationer 

detta från start. Vilket skapade en tydlig bild av organisationens värdegrund. De nämner också 

deras väldokumenterade affärsidé och vision. Respondenterna förklarar också att de anställda i 

praktiken tror på företagets värderingar samt lever upp till dem i vardagen. Detta beror på att de 

kommunicerar ut detta på ett tydligt sätt.  

 

Organisation A pratade om detta genom deras fem värdepar men de två värdepar som sticker ut 

mest menar respondenten är säkerhet och integritet. Företaget tar säkerhet otroligt allvarligt. Det 

andra värdeparet är integritet som även det beskrivs som en viktig pusselbit i deras arbete.  

 

’’Alltifrån om man ser en kollega hoppa på cykel så säger man, vart är hjälmen? 

Cykellysen? Alla ska rapportera risker och olyckor. Vi har mycket tillverkning och 

därför fysiska säkerhetsrisker. Vissa kan vi kontrollera mer för det är våra lokaler 

och våra medarbetare. Men också många medarbetare som är hos andra företag 

där det är svårare att hålla koll. Där jobbar vi mycket med att alla får med i 

säkerhetsträning. Säkerhet och integritet är något som kommer först om du frågar 

alla medarbetare…’’(Organisation A). 

 

I intervjutillfället med Organisation A visades deras säkerhetstänk även i deras lokaler. 

Exempelvis hade deras trapphus höger och vänstertrafik. Detta var ett tydligt exempel att deras 

värderingar speglade även deras fysiska miljö på företaget.  

 

I Organisation B tycker respondenten att organisationens värderingar idag är utplockat specifikt 

för företaget, men grundar sig i botten på bolagets äldre värderingar.  
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’’Vi har värderingar som grundar sig på X nästan två hundra år gamla 

värderingar. Därifrån har vi tagit ut kärnvärden som är engagemang, integritet, 

öppenhet/transparens och sen affärsmässighet. ’’ (Organisation B).  

 

Organisationen delar upp detta på ytterligare sätt att avdelningarna kan ha värderingar som är 

inriktade till dem. Säljavdelningen kan ha tagit ut ord som är spetsade till dem t.ex. mer 

resultatinriktat. Respondenten menar att detta är okej att göra, bara inte värderingarna går ut över 

grunden. Som hos dem handlar om att värna om det fria ordet, passion för media, yttrandefriheten 

osv. Organisationen B har mätt deras värderingar genom medarbetarundersökning. De la in ett 

index och lyfte frågor som de ansåg mätte värderingarna. Det kunde vara frågor som t.ex. hur 

tycker du att vi efterlever våra värderingar? Detta följs sedan upp. Liknande frågor har ställts 

tidigare men organisationen har inte sett detta som en pusselbit för värderingarna. Detta blir 

därför en nollmätning eftersom det är första gången detta utförs på detta sätt.  

 

Organisation D förklarar deras två starkaste värderingar som är enkelhet och entreprenörskap. 

Han nämner också att organisationen har sju värderingar men detta är dem två starkaste som 

respondenten nämner ger mest synlighet. De övriga värderingarna nämner respondenten är t.ex. 

tillit och ärlighet.  

 

’’Enkelhet på det sättet att det är ganska enkelt så till vidare att vi är en ganska stor 

koncern så har vi väldigt lätt att ta oss både upp och ned hierarkiskt. En person 

som jobbar ’’på golvet’’ kan ringa till Vd:n och är välkommen att göra det. Vi 

försöker även hålla en så enkel ton som möjligt, både i skrift och i tal. 

Entreprenörskapet handlar om att vi är en lokal marknad och måste därför kunna 

agera utifrån deras behov och agera snabbt när det behövs. Vi måste dra nytta av 

våra globala kollegor om det behövs för att det måste gå fort... ’’ (Organisation D).  

 

Sammanfattningsvis skiljde sig värderingarna åt beroende på vilken organisation som 

intervjuades. Det som var framträdande i organisationernas värderingar var att detta var 
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strategiskt tydliga och visade sig även spegla en del av organisationernas miljö. Samtliga 

organisationer arbetade aktivt med värderingarna genom att använda sig av 

medarbetarundersökningar, pulsmätningar, målsamtal eller applicera detta i 

rekryteringsprocesserna. Genom att ständigt arbeta med kommunikationen gällande värderingar 

ger det möjlighet till de anställda att leva upp till dem i vardagen.  

 

3.3 Respondenternas syn på tema 3 - Lojalitet  
De ambitiösa medarbetarna i organisationerna syns i deras engagemang för arbetet. Vikten av att 

personer känner att de bidrar och är engagerade skapar därefter en lojalitet att stanna kvar i 

organisationen. Lojaliteten är därför en stor förklaring till varför folk väljer sin egen organisation 

före någon annans. Samtliga respondenter är ense om att lojaliteten skapas genom det 

engagemang som finns på företaget. Organisation B anser likadant och menar att med högt 

engagemang samt en grad passion i det dagliga arbetet visar på lojalitet i företaget.  

 

’’…Man är beredd at stanna och göra det lilla extra. Man anstränger sig för att det 

ska bli väldigt bra…’’ (Organisation B).  

 

Att ha lojala medarbetare var viktigt inom alla organisationen som intervjuades. Respondenterna 

svarade att deras medarbetare visade sig vara lojala för de stannade kvar i organisationen. 

Respondent från organisation C nämner även att lojaliteten visar sig presterar bättre i jämförelse 

med dem som inte lika engagerade väljer sig att söka sig ifrån företaget och presterar därmed inte 

lika högt. Respondent från Organisation A berättar att många som lämnar även kommer tillbaka 

till organisationen, vilket visar sig vara ett tecken på lojalitet.  

 

’’…Men många är boomerangare. Jobbar här, går ut och jobbar någon annanstans 

och sen kommer tillbaka. Antingen för gräset inte är grönare på andra sidan eller 

för att man gick till en kund eller leverantör och sen kommer tillbaka igen.’’ 

(Organisation A) 
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Respondenterna från varje organisation menar att de mäter lojaliteten genom bland annat 

medarbetarundersökningar, pulsmätningar eller genom anställningstid samt på 

personalomsättningen. För att mäta detta ställs frågan exempelvis hur sannolikt det är för dem att 

vara kvar eller rekommendera arbetsplatsen för andra. Här var alla organisationer eniga om deras 

struktur kring hur detta mättes på företaget. Organisationerna var också eniga över att lojalitet 

påverkades av organisationskultur och organisationsidentitet. De upplevde att detta var starkt 

associerat med varandra. Ju mer man förknippar sig med varumärkesidentiteten, desto större 

lojalitet. Dock menade respondent från organisation B att identiteten kan skilja sig beroende på 

vilket varumärke man arbetar med samt på den kommersiella sidan kan de anställda inte 

identifiera sig lika mycket med varumärket. Precis som inom kulturen fanns en lojalitet som 

skiljde varumärkena åt sinsemellan. Respondent från organisation B menar ändå att om man 

arbetar på den kommersiella sidan så finns även där en slags lojalitet att man är med och bidrar 

till det stora hela. Respondent från organisation C menar att trots den lojalitet som syns i deras 

organisation så är det en arbetsmarknad där många byter arbete, vilket de inte kan påverka.  

 

’’Vi har inte heller att man ska stanna kvar föralltid om man börjar här, för vi 

förstår också att om vi inte kan tillgodose utmaningar här så kommer man söka sig 

någon annanstans. Snittanställningstid är ju tre år så om vi får attrahera en 

medarbetare att vara kvar i alla fall tre år, då är vi väldigt nöjda med vårt arbete. 

Det är när personen väljer att stanna ett år, då har ju inte vi gjort vårt jobb.’’ 

(Organisation C) 

 

På frågan om lojaliteten påverkar dem anställdas beslut till att stanna eller sluta på arbetsplatsen 

svarade majoriteten från de olika organisationerna att om man är lojal mot sin arbetsgivare så är 

man mer villig att stanna kvar i organisationen. Respondent från organisation E menar att trivsel 

att gå till arbetet är en form av lojalitet och detta kan skapas om man känner att man gör något 

värdefullt och känner sig bekräftad. Det blir därför lättare att vara kvar och känna lojalitet om det 

finns en tydlig målbild och värderingar. Respondent från organisation C menar att den stora 
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orsaken till att folk stannar är helheten och mixen av allt. Respondenten förtydligar och säger att 

den stora orsaken kan vara att man känner att man gör skillnad. 

 

Sammanfattningsvis skapar denna rörlighet på arbetsmarknaden svårigheter för organisationen att 

skapa den lojalitet som behövs. När människor ständigt byter arbete kan det bli svårt för företag 

att behålla värdefull kompetens. Samtliga organisationer visar att lojalitet och engagemang är 

sammankopplade. Även en bra arbetsgivare är en viktig grundpelare för att skapa lojala 

arbetstagare. Utan lojalitet kan det bli svårt för organisationer att behålla nyckelkompetens.  

 
3.4 Respondenternas syn på tema 4 - Kompetens & Personalomsättning  
Respondenternas syn på kompetens skiljde sig p.g.a. organisationernas olika branscher. Dock 

fanns det några likheter organisationerna emellan kring arbetet för att attrahera och behålla 

värdefull kompetens. Respondent från organisation B menar att det är arbetstagarens marknad där 

och den kompetens som är mest utmanande är inom IT och framförallt hög konkurrens bland 

utvecklare. Men respondenten menar att detta är en kompetens som många slås om och att dem 

även blir uppvaktade dagligen, vilket gör att dem inte är lika lojala i jämförelse med personer på 

den redaktionella sidan. Förutom IT tycker respondenten att säljare är svåra att behålla. 

Respondent från organisation E nämner också att IT och redigerare är en kompetens som är viktig 

att behålla på grund av den förändringsresa de gör men även extra svåra att behålla. Respondent 

från organisation A tycker precis som organisation B att IT samt säljare är den kompetens som 

sticker ut.  

 

’’Något som är svårt att rekrytera är säljare hos oss. Om de är svåra att behålla 

vågar jag inte riktigt svara på. Någon annan kompetens kanske är IT eller 

mjukvaruutvecklare, många olika branscher drar i dem.…’’ (Organisation A) 

 

Förutom den allmänna IT kompetensen menar respondenten från organisation D att det även kan 

vara seniora positioner samt testledare och testare av olika slag. Här menar respondenten att det 

organisationen gör i den tuffa branschen är att jobba med att ge roliga uppdrag till de anställda. 

Företaget försöker lyssna och känna av om medarbetaren är nöjd eller om den behöver omväxling 
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i arbetet. I övrigt satsar dem på att behålla deras ledare men också skapa duktiga ledare men 

också utveckla dem så att de ständigt känner sig motiverade. Respondent från organisation C syn 

på kompetens var deras svårigheten kring att behålla och rekrytera specialister. Respondenten 

menade att i allmänhet var det jämt mellan de olika roller.  

 

’’Nej det skulle jag inte säga, ganska jämt så. Däremot skulle jag tänka mig att 

specialistrollerna som är nyrekryterade är väldigt svåra att hitta där det har krävts 

headhunting. Dem vet ju om att dem är eftertraktade, men dem är så pass nya nu så 

jag hoppas inte dem slutar nu. Men om två-tre år har vi dem specialisterna här som 

kanske letar efter en ny utmaning, där kan jag tänka mig att det kan bli svårt. Jag 

kan gissa på att dem kanske kan bli svåra att behålla, just för dem personer förstår 

sitt värd kan hoppa ganska lätt…’’ (Organisation C).  

 

I intervjun ställdes även frågor kring organisationernas personalomsättning. Nyckeltalet 

personalomsättning visar i vilken omfattning personal byts ut under en viss period, oftast ett år. 

Det ger en bild av om företaget har en låg eller en hög personalomsättning. Respondent från 

organisation E har en personalomsättning på runt 7-8 %. I jämförelse med organisation B som 

verkar i samma bransch har en personalomsättning på journalister som ligger pp 0,5 % och på 

den kommersiella sidan ligger Sales (sälj) 3,6 % och på Tech (IT) 6,7 %. Snittet där ligger på 

ungefär 6,7%. Så om man jämför redaktion med den kommersiella sidan, är skillnaden stor. 

Orsaken till detta menar respondenten handlar om identifiering och passion på ett helt annat sätt.  

 

Respondent från organisation C har en personalomsättning på provanställda och 

tillsvidareanställda medarbetare på 15 % (19% 2018), vilket visar sig att deras 

personalomsättning har gått ner. Respondenten förklarar att orsaken till detta kan till största del 

bero på många pensionsavgångar. Snittanställningstiden ligger på 7 år (8 år 2018), vilket visar på 

att medarbetarna stannar länge. 

 

Respondent från organisation A förklarar att de har en personalomsättning på 4 %, vilket är lågt.  
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’’Får tolka siffrorna att vi har en låg retention-rate. Vi har många som stannar 

länge. Generellt sätt får jag tolka att det är positivt att folk stannar.’’ (Organisation 

A) 

 

Som tidigare nämnt var arbetsmarknaden tuff inom IT branschen vilket respondenten från 

organisation D förklarar i frågan kring den kompetens som är svårast att behålla. Respondenten 

förklarar att denna personalomsättning inte är hög i snitt i branschen och att den ligger på 24 %. 

Respondent från organisation D menar att orsaken till att personal slutar på arbetsplatsen har att 

göra med att medarbetaren kan få bättre erbjudande eller att de inte trivs att arbeta som konsult. 

Respondenten menar att organisationen är medvetna vart medarbetarna går samt att detta det kan 

vara att medarbetaren går över till någon av deras kunder. 

 

Sammanfattningsvis finner jag en gemensam nämnare som samtliga organisationer beskriver vara 

en kompetens som är svår att rekrytera och att behålla. Det visar sig vara IT-kunskaper men även 

säljare som organisationerna nämner är den kompetens som visar sig vara mest värdefull. 

Personalomsättningen delade samtliga organisationer med sig av. Dessa siffror beskrev 

organisationerna inte som höga i den bransch de verkade i. En del organisationer beskrev sin 

personalomsättning som lägre än tidigare år.  

 
3.5 Respondenternas syn på tema 5 - Behålla personal 
Respondenterna från alla organisationer anser att det är viktigt med en stark identitet, kultur, 

lojala medarbetare för att kunna behålla personal. Alla nämnde även att de tyckte att dessa begrep 

hörde ihop och gick in i varandra. Respondent från organisation E menar att det är viktigt att 

satsa på cheferna för att få medarbetarna att trivas. Detta görs aktivt med ledarskapsutbildning. 

Respondenten menar även att genom en stark kultur är det lättare att få lojala medarbetare 

eftersom de kan identifiera sig med företaget och medarbetarna är med och bidrar. Organisation E 

förtydligar att orsaken till att medarbetarna stannar är trivseln och utvecklingsmöjligheterna. 

Respondent från organisation D påpekar att orsaken till att folk stannar kvar på deras arbetsplats 

beror på att medarbetarna känner att de kan utvecklas. Respondent från organisation B menar att 

orsaken till att folk stannar kvar på deras arbetsplats syns i deras EVP (employer value 
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proposition). Medarbetarna väljer att vara kvar för de känner att de har en viktig roll och är med 

och bidrar till det. Respondenten från organisation E menar att friskvårdsmöjligheter samt sociala 

tillställningar senare leder till att personalen stannar kvar på arbetsplatsen. Respondenten 

förklarar att deras förmåner och gym är populärt. Medarbetarna gör även aktiviteter tillsammans 

t.ex. vasaloppet. Vilket respondenten menar är något som skapar en gemenskap och trivsel.  

 

’’Sen har vi jobbat med att erbjuda alla två timmar workshop om ’’stress 

resilience’’. Erbjudit också många frivilligt friskvårdsaktiviteter. Beroende på 

geografi och kontor kan det vara allt ifrån massagestolar, massör eller 

mindfullness på lunchen.’’ (Organisation E).  

 

Den största utmaningen som organisationerna står inför är rörligheten på arbetsmarknaden. 

Samtliga respondenter tycker att utmaningen ligger i att nyckelkompetenser är svåra att rekrytera 

men främst behålla vilket handlar om den konkurrenskraftiga arbetsmarknaden. Respondent från 

organisation D menar att det ständigt finns en oro över att medarbetarna går till konkurrenten.  

 

’’Vi lär upp personer som går till en konkurrent. Konkurrenten lär upp och 

personer går till oss. Det snurrar runt och höjer lönerna. Vi måste hitta nyckeln till 

det. Utmaningen är att man inte kan bygga en organisation eftersom man inte kan 

vara säker på att dem är kvar. Vi måste hela tiden känna liten oro över att se till 

hur vi ska göra för personerna stannar längre.’’ (Organisation D).  

 

Dock står respondent från organisation A inför andra utmaningar att behålla sin personal, vilket 

är det geografiska läget. Detta blir utmanande om medarbetarna söker sig till större städer med 

mer möjligheter menar respondenten. Bolaget finns i olika städer, och på de små orterna finns 

oftast de små kontoren.   
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Respondent från organisation C förklarar att utmaningarna ligger i att ge medarbetarna tillräckligt 

med utvecklingsmöjligheter. Respondenten menar att det grundar sig i motivations - och 

ledarskapsfråga.  

 

’’Kanske att några vill ha nya utmaningar lite för fort, det svåraste är att se och 

utveckla så medarbetarna känner att dem blir utmanande. Det är så omöjligt att 

förutspå. Man kan ha en plan, eller en tanke, men i praktiken kan det vara svårt att 

veta hur det blir. Men sen blir det en motivationsfaktor också att det handlar i 

grund och botten vad medarbetare motiveras av, och det handlar också om en 

ledarskapsfråga.’’ (Organisation C).  

  

Här visade det sig vara ett tydligt mönster på samtliga respondenter som betonar vikten av att 

fortsätta utveckla strategier för att behålla personal. Gemensamt för alla organisationer var det 

viktigt med utvecklingsmöjligheter. Samtliga organisationer nämnde två underliggande teman 

som visade sig ha en tydlig påverkan på medarbetarnas vilja att stanna kvar på företaget. Dessa 

två var karriärvägar samt kompetensutveckling hos de anställda. Organisationerna ansåg att dessa 

två teman var minst lika viktiga för att det leder till lojalitet, starkare kultur samt tydligare 

värderingar och högre identifiering med anställda. Respondent från organisation E menar att det 

finns utvecklingsmöjligheter för både anställda och chefer. Det är viktigt att tydliggöra nästa steg 

för medarbetaren, om den vill ta ett nästa steg. Respondent från organisation A upplyser även 

utveckling och karriärvägar som centrala men menar att chefen måste ge uppmärksamhet och 

riktade insatser.  

 

Denna kompetensutveckling samt tydliga karriärvägar går tillbaka till chefernas funktion i 

företaget. Samtliga organisationer nämner chefens viktiga roll att se vad medarbetare behöver. 

Respondent från organisation C förklarar att för att uppnå medarbetarnas förväntningar krävs 

lyhördhet och transparens, vilket börjar hos chefen. Respondent från organisation D menar också 

att det startar hos chefen. Att chefen följer upp, lyssnar och tydliggör strategin gentemot 

medarbetaren.  
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Det rör sig om ytterligare ett underliggande tema för att nå både kompetensutveckling och 

karriärvägar vilket är lyhördhet hos chefen. Lyhördhet skapar motivation hos medarbetaren. Här 

är cheferna en viktig faktor, vilket samtliga respondenter menar.  

 

’’Det vi ska försöka jobba extra med är chefskapet som vi haft utmaningar med. Vi 

har få gjort en stor satsning och det utgör en viktig del i employer branding arbetet 

där vi ser att vi behöver duktiga chefer för att folk ska stanna.’’ (Organisation C). 

 

Sammanfattningsvis nämner samtliga organisationer att de finner en stor utmaning i att behålla 

personal p.g.a. den rörliga arbetsmarknaden. Organisationerna beskriver ett strategiskt arbete med 

tydliga handlingsplaner för intern employer branding. Det visar sig vara tydliga karriärvägar och 

kompetensutveckling som verkar ha mest effekt för att behålla sin personal. Samtliga förklarar 

också att grunden ligger i ett bra ledarskap där organisationerna ständigt arbetar med förbättring. 
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4. Diskussion 
 

Respondenterna beskrev deras syn utifrån fem olika teman som togs upp i studien, därav 

organisationskultur, värderingar, lojalitet, kompetens & personalomsättning samt behålla 

personal. Dessa teman överlappar varandra utifrån de resultatet visar. Dock visade det sig finnas 

underliggande teman i resultatet, detta redogörs nedan.  

 

Syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för hur företag från olika branscher 

arbetar med intern employer branding för att stärka möjligheterna att behålla sin personal. 

Studien har även haft som avsikt att särskilja företagen och plocka ut möjliga framgångsfaktorer 

och nya perspektiv som kan vara framgångsrika. Respondenterna från de fem olika 

organisationerna var väl överens om att de bedriver ett strategiskt employer branding arbete. En 

del organisationer nämnde dock att detta inte var något som de benämnde som intern employer 

branding. De förklarade att de arbetade aktivt med liknande frågor men att de inte använde sig 

frekvent av begreppet ’intern’. Samtliga organisationer förklarade att den externa delen gick ihop 

med den interna och tvärtom. Enlig teori menar författare Cascio, W. F., & Graham, B. Z .(2016) 

att det interna och externa arbetet med employer branding kompletterar varandra och bör därför 

organiseras enhetligt för att undvika eventuella otydligheter kring arbetsgivarvarumärket. 

Författarna menar att ett välarbetat internt employer brand kan bidra till att anställda representerar 

företaget i form av ambassadörskap, för att de känner stark tillhörighet till arbetsgivarvarumärket 

och vill därmed förmedla det utåt. Det betyder att det är fördelaktigt för företag att ha ett starkt 

internt employer branding arbete för att lyckas med sitt externa employer branding arbete (Cascio 

& Graham, 2016). När de anställda pratar gott om sin arbetsplats stärks företagets rykte och 

omgivningen får en större förståelse för vad som gör företaget unikt (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Ett sätt att bekräfta organisationernas lojalitet är att de stannar länge i företaget och 

organisationerna inte har en hög personalomsättning. Av samtliga organisationer fick man ta del 

av deras personalomsättning. Backhaus et.al (2004) tar upp något som kallas för det 

organisatoriska åtagandet. Det definierar en stark kultur och stort engagemang hos de anställda. 
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Det tar sig dock i uttryck på olika sätt, men samtliga organisationer menar att de anställda är 

ambitiösa och arbetar hårt. Detta kan relateras i stort engagemang och vara kopplat till 

organisatoriskt åtagande, vilket gör sig i uttryck på olika sätt. Samtliga organisationer nämner 

också att bra ledarskap leder till att folk väljer att stanna kvar i organisationerna. Genom detta 

beskrev majoriteten av organisationerna två viktiga komponenter hos chefen - lyhördhet och 

transparens. Detta går att utbilda cheferna i och därför blir kompetens en viktig grundsten i att 

behålla både personal men också chefer. Tidigare forskning stärker även vikten av att arbeta med 

företagets ledarskap och ha ett samarbete i organisationerna för en framgångsrik design och 

implementering av employer branding strategi. För att få göra employer branding ännu bättre i 

organisationerna menar denna studie att det kräver utveckling och underhåll av långsiktigt 

samarbete men också förtroende mellan HR och marknadsföringsfunktionerna (Maheshwari 

et.al., 2017). Från samtliga intervjuer går det att utläsa att det är en utmaning att behålla personal 

med IT kompetens. Respondenterna menar att de måste ständigt ha utvecklande och spännande 

arbetsuppgifter så att de inte går till någon konkurrent. Barrow och Mosley (2005) menar att det 

är nödvändigt att arbeta med intern employer branding för att behålla personal, med tanke på den 

rörliga arbetsmarknaden. Detta är samtliga organisationer medvetna om och har därför tydliga 

strategier för att arbeta med det. 

 

Modellen från ‘’The Employer Branding Conceptual Framework” (Backhaus & Tikoo, 2004), 

ger oss en bild av hur intern employer branding kan delas upp för att lyckas behålla sin personal. 

Backhaus & Tikoo (2004) menar att dessa faktorer i modellen; organisationskultur, 

organisationsidentitet och lojalitet leder till att personal stannar kvar i organisationerna. För att 

sammanfatta organisationerna synpunkter kring dessa faktorer ger det studien en stark 

utgångspunkt kopplat till teorin. Samtliga fem organisationer menar att de har en stark identitet 

som de anställda förknippar sig med. Identiteten kopplar företagen till de värderingar och den 

kultur som organisationen har. Oftast svarar respondenten på frågan genom att flika in med 

organisationens uppsatta värderingar eller förklaringar av kulturen. Förklaringen kan ligga i det 

Ambler och Barrow (1996) hävdar att organisationskultur kan definieras som värderingar som 

stödjer organisationens syfte, strategi och samarbetande identitet. Där de anställda kan 
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identifieras med organisationen och därav känna sig som en del av kulturen. Mihajlović, L., S., 

(2013) kopplar organisationskulturen till olika divisioner som har ett samband med den anställdes 

värderingar. Dock handlar det om att den anställde behöver både psykologisk och materiell vinst, 

men lönen är den sista faktorn som avgör om den anställde är kvar i företaget. Därav kan jag säga 

att organisationskultur och organisationsidentitet är sammankopplade. Värderingar som också 

samtliga respondenter menar man kan koppla ihop med organisationsidentitet och 

organisationskultur. Dyrhe et.al (2013) menar att det är starkt förankrat med 

organisationsidentitet eftersom de anställda även ska kunna identifiera sig med organisationens 

värderingar. Även Sengupta et.al., (2015) beskriver att ju mer en anställd kan associera sig med 

organisationens värderingar desto mer kommer den anställde känna sig attraherad till 

organisationen. Organisationens värderingar används ofta som verktyg för att stärka det interna 

och externa varumärket eftersom värderingarna skapar en motivation hos individen som kan leda 

till att attrahera nya talanger (Dyrhe et.al., 2013; Sengupta et.al., 2015). Därmed kan jag se att det 

finns ytterligare ett perspektiv som har en viktig betydelse i det interna employer branding arbetet 

och det är företagens kommunikation. Respondenterna från de olika organisationerna menar att 

värderingarna är det som företaget har bestämt ska vara specifika värdeord. Företagen kan 

kommunicera deras värderingar genom extern kommunikation eller genom intern kommunikation 

som exempelvis workshops, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar eller pulsmätningar. 

Detta kan också kommuniceras tidigt i rekryteringsprocessen för att få in rätt kandidater som kan 

identifiera sig med organisationernas värderingar. Efter samtliga intervjuer visar det sig vara 

kommunikation som är en bakomliggande framgångsfaktor inom intern employer branding. 

 

Avslutningsvis uppstod det en fråga i samband med kommunikation och värderingar var: hur 

arbetar organisationerna för att de anställda i praktiken verkligen beter sig i enighet med 

värderingarna. Ingen av organisationerna nämner vad de gör för att förändra beteenden så att de 

anställda kan identifiera sig med värderingarna. De nämner inte heller att begreppet beteende är 

en viktig framgångsfaktor för internt employer branding arbete. Samtliga organisationer nämner 

att de anställda identifierar sig med organisationens värderingar men frågan handlar om hur man 

kan öka denna identifikation för nuvarande medarbetare ännu mer. Utmaningen ligger i att 
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förändra de anställdas beteenden för de nuvarande anställda stannar kvar. I praktiken kan det vara 

komplicerat att förändra en människas beteende. Det som man istället kan fokusera på kan handla 

om att förstärka ett visst beteende genom belöningar, så att personen kan handla i enighet med 

organisationens värderingar. I teorin menar Lindmark et.al. (2011) att ett sätt att förstärka ett visst 

beteende krävs belöningar för att tillfredsställa den anställde. Här beskrivs en modell som 

presenterar tre belöningar: 1) ekonomiska belöningar, 2) inre tillfredställelse och 3) sociala 

relationer. I detta sammanhang krävs det att belöna den inre tillfredställelsen genom att förstärka 

ett visst beteende. Lindmark et.al (2011) förklarar även en annan uppdelning av belöningar i form 

av monetära, icke-monetära och psykosociala belöningar. Därav den psykosociala belöningen 

kan förstärka ett beteende genom uppskattning i form av belöning eller beröm för en viss 

prestation. Detta kan vara en prestation i form av något som kopplas ihop med organisationens 

värderingar. Om organisationen belönar ett beteende, oavsett vilken form av belöning, kan detta 

skapa en positiv effekt i organisationen att andra fortsätter agera och bete sig i enighet med 

värderingarna. Punjaisri et.al. (2009) menar att genom intern kommunikation kan företaget göra 

att personal levererar för varumärket. Genom att ledningen direkt går och formar de anställdas 

attityder för att försäkra sig om att de levererar ett förväntat varumärke. Som Punjaisri et.al 

(2009) menar med att forma de anställdas attityder kan det även vara användbart att använda det 

tillvägagångssättet för att också forma deras attityder gentemot organisationen för att få de 

anställda att stanna längre. Det resultat som framkommit och diskuterats visar att utifrån dessa 

fem teman som undersöktes så framkommer det ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med 

sitt internt employer branding arbete. Jag kan därmed dra slutsatsen att resultaten i intervjuerna 

visar på underliggande teman såsom ledarskapet hos chefer, kompetensutveckling, karriärvägar 

men även tanken om att förändra beteenden för att anknyta med organisationernas värderingar. 

Organisationerna kan därmed använda sig av dessa perspektiv för att med större möjlighet få ett 

mer effektivt internt employer brand.  

 

Förslag på framtida forskning 

Denna studie kan förstås som början till mer forskning inom fältet intern employer branding. Som 

presenteras ovan finns det framgångsfaktorer som kan ge möjlighet för organisationer att arbeta 
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bättre med intern employer branding. Genom att organisationerna förstår vilka faktorer som ger 

mest effekt kan organisationerna använda detta från studien. Det skulle vara intressant om vidare 

studier tog fasta på hur man förändrade beteende för att få de anställda att bete sig utifrån 

organisationernas värderingar. Ytterligare infallsvinklar som kan studeras kan vara hur man ska 

utveckla ledarskapet för cheferna för att uppnå nöjda medarbetare och skapa ett långsiktigt arbete 

för intern employer brandning.  
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