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Studien behandlar intern employer branding, företags interna 

arbete i syfte att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Intern 

employer branding innebär hur företagets ledning genom 

kommunikation förmedlar innehållet i arbetsgivarvarumärket till 

de anställda för att utveckla en arbetsstyrka som är trogen 

organisationens värderingar och målsättningar. Syftet med studien 

var att bidra till en ökad kunskap för hur medarbetares förståelse 

av den egna organisationens varumärke formas inom ramen för 

organisationens interna kommunikation.  Resultatet samlades in 

genom en kvalitativ metod med sex intervjuer av medarbetare från 

två organisationer. Vidare tolkades resultatet utifrån ett analytiskt 

ramverk och behandlades bland annat utefter en teoretisk 

utgångspunkt som berör kommunikativt lärande. Studiens resultat 

visade att företagen kommunicerar arbetsgivarvarumärket till 

medarbetarna via olika kommunikationskanaler på ett 

flerdimensionellt och tydligt sätt. En betydelsefull komponent för 

medarbetares möjlighet att skapa förståelse för ett 

arbetsgivarvarumärke är att arbetsgivarvarumärket genomsyrar 

företaget. På så vis kan medarbetarna koppla metaforer till de 

abstrakta innehåll som arbetsgivarvarumärket består av samt finna 

utrymme för reflektion kring arbetsgivarvarumärkets associationer. 
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INTRODUKTION 
Introduktionsavsnittet ämnar presentera läsaren för employer branding och intern 

employer branding, ge ett motiv till det valda forskningsområdet samt ge en förståelse 

för studien. Begreppens aktualitet påvisas, tidigare forskning om ämnesområdet 

beskrivs samt motiveras och studiens övergripande undersökningsfråga presenteras. I 

avsnittet tydliggörs även studiens avgränsning. 

 

Guldklockans tid är förbi, 80- och 90-talisterna ställer helt nya krav på arbetsgivare. Att 

stanna hela sitt yrkesverksamma liv på samma arbetsplats är inte längre relevant. Idag 

handlar jobbet mer om självförverkligande än om trygghet, om härarbete än 

förvärvsarbete. Passion går före pension och status före stabilitet. Detta beskriver 

Christian Albinsson och Gustaf Geterud i HR-bloggen den 8 november 2013. Jag tillhör 

90-talisterna och delar dessa uppfattningar med författarna till blogginlägget. I och med 

att jag och många andra 80- och 90-talister ställer dessa krav blir det allt viktigare för 

företag att förmedla bilden om att vara attraktiva. Jag har därför intresserat mig för 

området employer branding, ett ämne som fokuserar på hur företag arbetar för att skapa 

ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Albinsson och Geterud (2013) menar att en attraktiv 

arbetsgivare kan definiera målbilden av vad som driver och utvecklar medarbetare, 

realisera detta i sitt arbetsgivarvarumärke samt anpassa organisationens arbetssätt efter 

den nya generations krav. På så vis är arbetet med employer branding relevant för att 

företag ska kunna locka till sig medarbetare. Oavsett vad arbetsgivarvarumärket baseras 

på börjar arbetet med employer branding alltid hos företagets viktigaste resurs, 

medarbetarna (Khanyapuss & Wilson, 2011). Denna studie kommer därför beröra 

arbetet med intern employer branding. Det vill säga organisationens interna arbete med 

att skapa en klar uppfattning om arbetsgivarvarumärket hos den befintliga personalen. 

 

Bakgrund 

Att upplevas som attraktiv och positionera sig som det första valet av organisation för 

en arbetssökande är eftersträvansvärt för många organisationer. Employer branding 

förklarar hur företag genom sitt arbetsgivarvarumärke arbetar såväl internt som externt 

för att uppfattas som attraktivt och konkurrenskraftigt gentemot andra organisationer. 

Jag förstår employer branding eller arbetsgivarvarumärke som ett begrepp vars innebörd 

karaktäriseras och tillskrivs genom associationer. Genom att påverka dessa 

associationer kan organisationer följaktligen styra sitt employer brand, Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidsson (2011) menar att ett varumärke handlar om att associera 

produkter med specifika värden. Ett varumärke kan således ses som ett sätt att skapa sig 

ett rykte eller image. 

 

I denna studie likställs benämningarna organisation och företag med samma betydelse. 

Orden används varierande för att underlätta för läsaren. För att en organisation ska få ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke och positionera sig gentemot andra krävs att deras 

arbetsgivarvarumärke sticker ut på ett positivt sätt. Ofta sker detta genom att 

arbetsgivarvarumärket innehåller tydliga associationer som förmedlas till arbetssökande 

och anställda. Associationer kan enligt min uppfattning delas upp i materiella- och 

immateriella värden. Materiella värden kan exempelvis handla om högre lön, bättre 
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karriärmöjligheter, flexibla arbetstider med mera, medan immateriella värden innebär 

till exempel värderingar. Har företag ett arbetsgivarvarumärke med tydliga associationer 

skapas en förmåga att attrahera de människor som står för och representerar samma 

värderingar och åsikter. På lång sikt är således ett starkt arbetsgivarvarumärke 

avgörande för organisationer i syfte att vara konkurrenskraftigt menar Nilsson, et al 

(2011). Det mest väsentliga syftet med employer branding har varit att utveckla och 

stärka organisationens konkurrenskraft externt. Idag berör dock employer branding ett 

mer integrerat synsätt. Ett integrerat synsätt innebär att de associationer som 

arbetsgivaren förmedlar om varumärket externt till arbetsmarknaden skapar 

förväntningar som ska uppfyllas internt hos den redan befintliga personalen (Mosley, 

2007).  

 

Intern employer branding 

Intern employer branding handlar om hur ledningen i en organisation arbetar med 

kommunikation för att påverka de anställdas associationer till arbetsgivarvarumärket. 

Detta görs för att utveckla en arbetsstyrka som är trogen organisationens värderingar 

och målsättningar. Det handlar om att få varje medarbetare att förstå och engagera sig i 

arbetsgivarvarumärket och få budskapet bakom varumärket att bli verklighet för 

kunderna (Nilsson, et al, 2011). För att skapa ett arbetsgivarvarumärke med ett gott 

rykte är det viktigt att organisationens erbjudanden nås ut till de arbetssökande. 

Författaren säger att önskan med intern employer branding är att samtliga anställda ska 

förstå och anamma arbetsgivarvarumärkets associationer. Dessa kan exempelvis 

uttryckas i form av organisationens erbjudanden, kultur, värderingar och affärsmål. 

Khanyapuss och Wilson (2011) för ett liknande resonemang och menar att anställda 

som förstår och har tillskrivit sig innebörden i arbetsgivarvarumärket är mer benägna att 

arbeta för organisationens mål, dela dem med organisationen samt att på ett gott sätt 

berätta om organisationen för andra människor. På så vis skapas ett gott rykte om 

företaget samt bilden av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Extern employer branding 

är på så vis beroende av intern employer branding. Detta uttrycks av Sartan & 

Schumann (2006, s. 5) “If the brand doesn`t live on the inside, it can´t thrive on the 

outside. And if the brand isn’t built from the inside, few may belive it on the outside”. 

 

I flertalet organisationer är de anställda den viktigaste varumärkesbäraren, särskilt i de 

organisationer där de anställda har direktkontakt med kunderna (Falonius, 2010; Gotsi 

& Wilson, 2001; Kowalczyk & Pawlish, 2002). Falonius (2010) säger att de anställdas 

sätt att hantera och bemöta kunder har en större påverkan på uppfattningen och 

associationerna till varumärket än vad till exempel annonskampanjer och webbsajter 

har. Att arbeta med intern employer branding blir således ett sätt för organisationen att 

stärka sin konkurrenskraft. Genom intern employer branding styrks konkurrenskraften 

eftersom dess arbete skapar en unik arbetsstyrka som kan vara svår för andra företag att 

efterlikna. Arbetet med intern employer branding medför även att organisationen skapar 

en medvetenhet av att utveckla en märkesidentitet. Det vill säga att organisationen 

skapar tydliga värderingar med en förståelse om vad arbetsgivarvarumärket står för, hur 

företagsidentiteten ska uttryckas samt vilka associationer som arbetsgivarvarumärket 

ska förmedla och bli förknippad med (Khanyapuss & Wilson, 2011). 
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Begreppsdefinitioner 

För att klargöra en del av begreppen som förekommer i studien presenteras och 

definieras här några av de mest centrala . Begreppen har definierats på egen hand med 

inspiration från de teorier och den tidigare forskning som studien berör. Övriga begrepp 

som förekommer i uppsatsen definieras i löpande text. 

 

Ett centralt begrepp för studien är intern employer branding som innebär att 

arbetsgivaren genom intern kommunikation i ett företag marknadsför sig gentemot sina 

medarbetare så att de uppfattar företaget som en attraktiv arbetsgivare. Intern employer 

branding kan därför definieras som ett sätt att påverka andra människors associationer 

och få andra att förstå värderingar och abstrakta begrepp. Associationer är i denna 

studie ett begrepp som förklarar vad människor förknippar med ett företags 

arbetsgivarvarumärke. Associationer kan delas upp i materiella associationer som 

handlar om att materiella värden ger tankeanknytningar till ett företag. Exempel på 

materiella värden är utvecklingsmöjligheter, affärsmål, lön, karriärmöjligheter, flexibla 

arbetstider och feedback med mera. Den andra delen är immateriella associationer där 

immateriella värden istället utgör vad som förknippas med ett företag. Dessa värden kan 

exempelvis bestå av företagets värderingar och vad företaget anser är betydelsefullt. 

Vidare utgörs immateriella värden av den bild som ett företag vill ge av sig själv och 

vill bli förknippad med. Arbetsgivarvarumärke är det svenska ordet för engelskans 

employer brand och används som ett begrepp i studien. Arbetsgivarvarumärket 

innehåller organisationens särskiljande karaktäristiska drag och fördelar som 

arbetsgivaren har gentemot sina konkurrenter. Arbetsgivarvarumärket innehåller även 

de bilder, den kultur och strategier som företaget vill förmedla.  

 

Tidigare forskning  

 

 Organisationskultur 

För att beskriva forskningsfältet pressenteras här tidigare forskning som består av 

vetenskapligt granskade artiklar insamlade  via databaserna One Search och Academic 

Search Elite. Intern employer branding har en relation till organisationskultur och 

analyseras utifrån detta perspektiv. Kowalczyk och Pawlish (2002) menar att 

arbetsgivarvarumärke är ett brett begrepp som omfattar organisationskultur, rykte, 

identitet och image. Hatch & Schultz (1997) belyser även vikten av organisationskultur 

som en ram för att uttrycka identitet. De menar att en organisations identitet är 

förankrad i lokala betydelser och organisatoriska symboler. Organisationskulturen 

beskrivs som organisationens inre symboliska sammanhang för utveckling och 

underhåll av organisationsidentitet, vilket i sin tur beskriver hur en organisations 

identitet ryms i dess organisationskultur. Fombrun (1996. s 268) visar också på att 

företagsidentitet och kultur hör ihop. 

 

A company's reputation sits on the bedrock of its identity. The core values that 

shaped its communications, its culture, and its decisions'. Identity is therefore 

closely aligned with notions of corporate character, personality, and culture. 
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För att skapa ett autentiskt arbetsgivarvarumärke bör företaget arbeta med de kulturella 

värden som produceras inom organisationen. Detta visar (Knowalczyk & Pawlish, 

(2002) i sitt resultat. De menar att kulturella värden utgörs av organisationens tysta 

symboliska egenskaper . Eftersom kultur är djupt inbäddad i organisatoriskt beteende, 

kommer varumärkesvärden baserade på trovärdiga kulturella uttryck bidra till att skapa 

en verklig samstämmighet mellan löftet som varumärket förmedlar och föreställningen 

som företaget levererar. Organisationer som har störst chans att lyckas förmedla ett 

genuint arbetsgivarvarumärke till sina medarbetare är därför de som kopplar samman 

strategisk vision och organisationskultur. Ytterligare forsknings om visar sambandet 

mellan arbetsgivarvarumärket och organisationskultur är Gotsi och Wilson (2001). I sin 

studie belyser de hur anställdas uppfattningar av organisationen påverkas av 

organisationens vision dess kultur och formella riktlinjer. De Chernatony och Cottam, 

(2006) samt Wallace och De Chernatony (2011)  är ytterligare forskare som visar på 

företagskulturens betydelse för att de anställda ska förstå innebörden i 

arbetsgivarvarumärket. De hävdar gemensamt i sina resultat att framgångsrika 

arbetsgivarvarumärken skapas av en samverkan mellan organisationens varumärke och 

organisationskultur. Wallace och De Chernatony (2011) menar exempelvis att 

utvecklingen av arbetsgivarvarumärket och dess roll inom organisationen, är nära 

relaterad till organisationskulturen.  

 

 Kommunikation och att ”leva varumärket” 

Stora delar av den tidigare forskning presenterar även intern employer branding som en 

form av kommunikation bestående av associationer. Kommunikationen sker inom 

organisationen samt externt ut mot kunder och arbetssökande. Detta är något som denna 

studie har inspirerats av och utgått ifrån . Gotsi och Wilsons (2001) talar i sin studie om 

kommunikation i samband med intern employer branding. Artikelförfattarna menar att 

det finns en bristande forskning i hur företag faktiskt lyckas förmedla sitt varumärke 

internt. Deras studie liksom ett flertal andra inom område utgår från ett 

medarbetarperspektiv. Studien undersöker företagsledningens förmåga att få 

medarbetarna att leva utefter innebörden i arbetsgivarvarumärket. Vidare beskriver 

studien vilka ledningsfaktorer som krävs för att de anställda ska stödja och förbättra 

anseendet om arbetsgivarvarumärket. Studien berör också medarbetares avgörande roll i 

arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ut mot kunder. I studiens 

resultat presenteras olika tillvägagångssätt för organisationer att uppmuntra, engagera, 

entusiasmera medarbetare i att leva utefter arbetsgivarvarumärkets värden. Gotsi och 

Wilson (2001) visar på hur anställdas uppfattningar av organisationen påverkas av 

organisationens inre marknadsföring och kommunikation. För att de anställda ska 

acceptera varumärkets värden och spegla dem i deras egna beteenden krävs att feedback 

uppmuntras i den interna kommunikationsprocessen. Företagets vision, värderingar och 

känsla av mening måste också omsättas i konkreta beteenden och framgångskriterier. 

Resultaten beskriver även att arbetsgivarvarumärkets associationer externt måste 

stämma överens med de som finns internt för att associationerna ska erhållas. 

 

Liksom Gotsi och Wilson (2001) studerar Boyd och Sutherland (2006) företags förmåga 

till att få medarbetarna att ”leva varumärket”. Även dessa forskare använder sig utav ett 

medarbetarperspektiv för att beskriva fenomenet. De visar upp ett resultat med sex 

konkreta förutsättningar som krävs för att medarbetare ska anamma 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22de%20Chernatony%2C%20L%22%7C%7Csl~~rl','');
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arbetsgivarvarumärkets innebörd och kunna leva utefter det. Boyd och Sutherlands 

studie berör ett flertal aspekter som såväl denna studie tar upp och har därför varit av 

relevans i utförandet av detta arbete. Inspiration från deras studie har bland annat tagits 

utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1). Till skillnad från mig använde sig dock 

Boyd och Sutherland (2006) utav en litteraturstudie.  

 

De sex framgångsfaktorerna som  Boyd och Sutherland (2006) pressenterar i sitt resultat 

som metod för att för att kommunicera ett arbetsgivarvarumärke till medarbetare är.  

 

1. Att organisationen behöver göra arbetsgivarvarumärket till en viktig verksamhet 

där varumärket anses värdefullt och prioriteras. En tydlig värdegrund ska 

kommuniceras inom organisationen, ledande befattningshavare ska ”walk the 

talk”, fördelarna med innehållet i arbetsgivarvarumärket måste förstås av de 

anställda samt att de själva måste förstå hur de bidrar till företagets totala 

framgång.  

 

2. Att organisationen kräver ett flerdimensionellt angreppssätt där ledare 

uppmuntrar medarbetarnas engagemang för att leva varumärket. Intern och 

extern marknadsföring måste sammankopplas och arbetsgivarvarumärket måste 

göras levande för att det ska skapas en känslomässig koppling.  

 

3. Kommunikation krävs. Ett flertal kommunikationsmaterial och försök till olika 

kommunikationsmetoder och kanaler ska användas samt en top-down- strategi.  

 

4. Det bör skapas en kultur och uppsättning värderingar där anställda värderas. 

Utbildning och utveckling måste stå i centrum för kulturen, medarbetarna ska 

känna att deras värderingar liknar dem i organisationen samt att 

organisationskulturen måste hållas relevant och förvaltas aktivt.  

 

5. Organisationen behöver skapa en känsla av tillhörighet genom lojalitet, stolthet 

och engagemang. De anställda behöver utrymme för att prestera och vara 

självgående. Vidare krävs att företaget arrangerar events och framhäver bonusar.  

 

6. Till sist krävs att organisationen integrerar mätningskriterier och belöning till de 

anställdas uppträdanden för att spåra, utvärdera och belöna anställdas 

engagemang för att leva utefter organisationens varumärke. 

 

Syfte och problemformulering 

Den tidigare forskningen inom området har ofta som syfte att belysa intern employer 

branding för att visa på organisationens marknads- och konkurrensfördelar. Denna 

studie ämnar bidra till forskningsområdet genom analys utifrån ett lärande perspektiv, 

ett perspektiv som är bristande inom forskningsfältet. Detta argument styrks av Gotsi 

och Wilson (2001) som säger att det finns brister i kunskap gällande hur företag faktiskt 

lyckas förmedla sitt varumärke internt.  
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Syftet med föreliggande studie är därför att bidra till en ökad kunskap om hur 

medarbetares förståelse av den egna organisationens varumärke formas inom ramen för 

organisationens interna kommunikation. Studien utgör på så sätt ett bidrag till det 

underbeforskade område som Gotsi och Wilson (2001) pekar på. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 

- Hur upplever medarbetarna att arbetsgivarvarumärket och dess 

betydelse kommuniceras till dem  

 

- Vad beskriver medarbetarna som betydelsefullt för att förstå 

innebörden i arbetsgivarvarumärket?  

 

Avgränsning 

I studien analyseras hur intern employer branding går till i två utvalda organisationer. 

En redogörelse för organisationens externa employer branding, hur dess varumärke 

uppfattas av arbetssökande kommer inte att diskuteras då det inte är av relevans för 

problemformuleringen. Däremot berörs betydelsen av employer branding och dess 

huvudsakliga innebörd. Denna information tas dock endast med i den utsträckning det 

bidrar till förståelse för intern employer branding och dess värde i att förmedlas till och 

förstås av organisationens anställda. En avgränsning har även gjorts geografiskt genom 

att empirin har samlas in från företag i en och samma stad, Stockholm. Då intresset för 

studien är att studera det fenomen som syftet berör ges ingen närmare beskrivning av de 

organisationer som respondenterna representerar.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I följande avsnitt lyfts kommunikativt lärande fram som studiens teoretiska 

utgångspunkt för att visa hur medarbetar skapar en förståelse kring innehållet i 

arbetsgivarvarumärket. En redogörelse för Scheins definition av organisationskultur 

presenteras även för att diskutera hur arbetsgivarvarumärket kommuniceras till 

medarbetare. Till sist presenteras studiens analytiska ramverk som kommer att 

användas som redskap för att tolka och förstå hur arbetsgivarvarumärket 

kommuniceras till och förstås av medarbetarna.  

 

Kommunikativt lärande 

Jack Mezirow har myntat begreppet kommunikativt lärande som tillsammans med 

instrumentellt lärande utgör vad som kallas transformativt lärande. Dessa typer av 

lärande karaktäriserar vuxnas lärande och förekommer som aktiviteter i människans sätt 

att handla (Mezirow, 2009). Studien kommer endast fokusera på kommunikativt lärande 

eftersom arbetet med employer branding berör just kommunikation. Det kommunikativa 

lärandet är studiens teoretiska utgångspunkt för att skapa en förståelse för hur 

innebörden i ett arbetsgivarvarumärke kommuniceras från ledning till medarbetare. 

 

Kommunikativt lärande handlar om en förståelse för hur kunskap växer fram i det 

kommunikativa samspelet mellan människor. Kommunikationen kan i sin tur vara av 

olika slag, envägskommunikation eller tvåvägskommunikation och så vidare. (Mezirow, 

2009). I denna studie berör det kommunikativa lärandet därför hur kunskap av ett 

arbetsgivarvarumärke växer fram utifrån olika kommunikationsvägar. Mezirow (2009) 

förklarar att det kommunikativa lärandet avser en process där människan omvandlar de 

referensramar som tas för givna och gör dem mer omfattande, öppna, insiktsfulla och 

respekterade. Med referensramar menas meningsperspektiv, förståelsevanor och 

tankeformer. Processen där referensramarna omvandlas kan ske på eget bevåg eller 

genom påverkan av andra personer. Det kommunikativa lärandet kan därför också sägas 

handla om att omforma människors tänkande och förståelse. Till exempel människans 

tänkande och förståelse av en organisation eller arbetsgivarvarumärke. Det 

kommunikativa lärandet, när det gäller intern employer branding handlar då om att ”lära 

människor” att tänka ”rätt” kring ett företag. Detta visar på hur det kommunikativa 

lärandet innefattar reflektion. Mezirow (2009) menar att det är genom kritisk 

granskning och reflektion som människan kommer fram till det som anses vara giltigt. 

Genom reflektion sätts människans intentioner, tro, värderingar, känslor och 

bedömningar under en kritisk granskning. Författaren framhåller därför att kritisk 

reflektion på så sätt är nödvändig för att åstadkomma en omvandling av referensramar 

och en förändrad verklighetsuppfattning. 

 

Vidare innefattar kommunikativt lärande att lära sig värderingar, ideal, känslor, 

moraliska beslutstaganden samt abstrakta begrepp. De abstrakta begreppen kan 

likställas med de materiella samt immateriella associationerna som inkluderas i ett 

arbetsgivarvarumärke. För att kunna förstå dessa begrepp behövs ett gemensamt språk, 

kultur och förförståelse, vilket skapas genom socialisation (Mezirow, 2009). Inom 

organisationer sker socialisation genom det som beskrivs som organisationskultur 

(Forslund, 2013). Kommunikativt lärande skapar således möjligheter till att skapa 
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förståelse för olika moment, att själv bli förstådd, förstå sammanhang samt att fungera i 

detta. Vidare innebär kommunikativt lärande att söka metaforer och teman som kan vara 

till hjälp för att hitta innebörd i en mening eller en plats. På så vis skapas en förståelse 

för ny information som får en mening och innebörd (Mezirow, 2009).  

 

Organisationskultur 

Organisationskultur är ett komplext fenomen som utifrån olika synsätt beskrivs på 

skilda sätt. Det konstateras att kultur i en organisation handlar om mönster i hur en 

grupp människor pratar, tänker och handlar. Avgörande är att gruppen sympatiserar för 

ömsesidiga föreställningar och värderingar samt att de intresserar sig för de symboler 

som finns i och omkring organisationen (Forslund, 2013). I denna studie används 

Scheins (2010) förklaring som definition av organisationskultur. Han förklarar 

fenomenet i egenskap av en teori som skapar förståelse för hur en organisationskultur 

ser ut och vilka som är de grundläggande faktorerna för att en kultur ska etableras. 

 

A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solves its 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. 

(Schein, 2010, s. 19) 

 

För att förstå abstrakta begrepp genom transformativt lärande menar Mezirow (2009) att 

ett gemensamt språk och en kultur behövs. Schein (2010)  hävdar att en sådan typ av 

socialisering är avgörande för att organisationskultur ska uppstå. Med socialisering 

menas en individs process att lära sig de vedertagna beteendemönster, normer, regler 

och värden som finns i en grupp.  Forslund (2013) säger även att socialisation är 

nödvändigt för att människan ska lära sig fundamentala antagande i avsikt att kunna 

hantera intern integration och extern anpassning. 

 

Organisationskulturens tre nivåer 

För en djupare förståelse av organisationskultur och dess relation till intern 

kommunikation av ett arbetsgivarvarumärke ges en redogörelse för de tre nivåer som 

Schein (2010) menar att organisationskultur består av. Dessa är, artefakter, uttalade 

värderingar och grundläggande underliggande antaganden. Schein definierar artefakter 

som de uttryck som synliggörs i organisationen. Exempelvis klädsel, handlingar och 

dokument. Denna nivå kan likställas med arbetsgivarvarumärkets materiella 

associationer. Uttalade värderingar står för vad som anses vara rätt eller fel samt bra 

eller dåligt i en viss situation. Dessa aspekter berör vad organisationen har för 

värderingar, alltså arbetsgivarvarumärkets immateriella associationer. Den tredje nivån, 

grundläggande underliggande antaganden, berör också immateriella associationer i form 

av gruppens uppfattningar. De underliggande antagandena blir betydelsefulla först när 

medarbetarna i organisationen omedvetet handlar utifrån värderingarna och tar dem för 

givna (Forslund, 2013).  
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Kopplingen mellan arbetsgivarvarumärke och organisationskultur är tydligast på nivån 

som kallas uttalade värderingar. Stämmer organisationens uttalade värderingar ihop 

med de anställdas värderingar samt med varumärkets innebörd, skapas ett resultat av ett 

starkt arbetsgivarvarumärke. Med dessa förutsättningar kommer också medarbetarna att 

leva efter varumärkets innehåll på ett genuint sätt (De Chernatony & Cottam, 2006).  

 

Analytiskt ramverk 

Tidigare i studien har det förklarats hur ett arbetsgivarvarumärke kan förknippas och 

likställas med associationer. Det har även förklarats hur associationerna kan bestå av 

materiella respektive immateriella värden. De materiella värdena ger associationer till 

ett arbetsgivarvarumärke i form av organisationens utvecklingsmöjligheter, affärsmål, 

lön, karriärmöjligheter, flexibla arbetstider och feedback med mera. De immateriella 

värdena ger istället tankeanknytningar gällande företagets värderingar, vad företaget står 

för och vad de anser är betydelsefullt. I studien har det även tidigare nämnts från 

Mezirow (2009) att employer branding handlar om att få andra människor att tänka 

”rätt” kring ett företag. I likhet med detta uttalande har det tidigare även förts ett 

resonemang där Nilsson et al (2011) säger att employer branding handlar om hur 

ledningen i en organisation arbetar med kommunikation för att påverka andra 

människors associationer till ett arbetsgivarvarumärke. Påverkan kan ske internt riktat 

till anställda (intern employer branding) och externt mot kunder och arbetssökande. 

 

För att förstå och tolka studiens resultat och analysera problemformuleringen används 

ett analytiskt ramverk. Ramverket fungerar som ett hjälpmedel att uppfatta och tolka 

intern employer branding i hela dess komplexitet. Det analytiska ramverket är här nedan 

utformat som en fyrfältstabell. De olika delarna tillsammans visar på den sammansatta 

förståelse av fenomenet employer branding som denna studie tar sin utgångspunkt i. 

Fokus i denna studie ligger endast på innebörden i intern employer branding. Detta 

inbegriper hur de materiella och immateriella associationerna kommer till uttryck i och 

genom den interna kommunikationen. Således är endast modellens två översta rutor av 

intresse för att tolka studiens resultat då endast dessa berör intern employer branding. 

Modellen presenteras trots detta i sin fullständiga utformning. Detta för att visa 

employer branding i sin helhet och fenomenets totala sammansatta relation till 

associationer och kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analytiskt ramverk av 

employer branding. (De två översta 

rutorna berör intern employer 

branding. 
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METOD 
I följande metodavsnitt presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt och metod. 

Även det förberedande arbete som utförts innan insamling av empiri presenteras. 

Avsnittet behandlar en diskussion gällande studiens trovärdighet och äkthet och 

avslutas med en diskussion om hur det empiriska materialet har analyserats. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ metod har använts eftersom studien ämnar skapa en förståelse för 

medarbetares upplevelser och beskrivningar. Vidare lyfter Bryman (2013) fram att en 

kvalitativ metod ger en stor mängd data där respondenternas känslor och uttryck kan 

identifieras. Vid val av undersökningsdesign övervägdes tre olika typer av kvalitativa 

designformer. Det första alternativet var att göra en komparativ/multipel 

fallstudiedesign med utgångspunkt att studera två motsatta organisationer där en hade 

ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och en inte hade ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

Det andra alternativet var att göra en fallstudie där fallet utgjordes av en specifik 

organisation där samtliga respondenter representerade organisationen. Det sista 

alternativet var att göra en fallstudie där fallet istället utgjorde av det fenomen som 

syftet berör. Jag resonerade kring studiens syfte, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och kom fram till att den sistnämnda undersökningsdesignen var mest 

lämpligt.  

 

Bryman (2002) förklarar att fallet i en fallstudiedesign kan som i denna studie utgöras 

av ett specifikt fenomen. Vidare säger författaren att det vid fallstudier är det särskilda 

fallet som utgör det forskaren intresserar sig för. Det specifika fallet i denna studie 

utgörs av fenomenet intern employer branding.  

 

Hermeneutisk tolkning  

Kvalitativ metod medför alltid en tolkningsprocess av det insamlade empiriska 

materialet (Denscombe 2009). Lika så fokuserar kvalitativa intervjuer på hur 

informanterna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2002). Av den 

anledningen har det hermeneutiska angreppssättet användas som metodologisk 

utgångspunkt i studien. Hermeneutiken har för avsikt att skapa en förståelse snarare än 

en absolut sanning om verkligheten. Utöver metoder för förståelse och tolkning handlar 

hermeneutiken om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Ett viktigt begrepp 

inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln" eller "den hermeneutiska spiralen". 

Med detta menas att tolkning växer fram i en cirkulär rörelse mellan en individs 

förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer. Detta leder till ny förståelse 

som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser (Sohlberg & Sohlberg, 

2013).  
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Planering och genomförande 
 

Urval och Population  

Ett problem med den kvalitativa metoden är enligt Bryman (2011) uppfattningen om 

hur många intervjuer som ska genomföras för att samla in empiriskt material. 

Författaren menar att teoretisk mättnad är eftersträvansvärt. Det innebär att skribenten 

upplever att ämnesområdet är uttömt och att mer data inte bidrar med ny information. 

Eftersom denna studie är begränsad i sin omfattning och grupper i urvalet inte ska 

jämföras krävs enligt författarens resonemang inte lika många intervjuer som vid 

annorlunda förutsättningar. Det viktiga är att respondenterna anses väsentliga. Med 

hänsyn till vad Bryman (2011) tar upp har ett litet subjektivt urval gjorts med sex 

respondenter. Vid framtagandet av ett subjektivt urval menar författaren att strävan till 

en början är att bestämma ett antal variabler som är av teoretisk betydelse för studien. 

Utefter dessa variabler bestäms sedan vilka som är lämpliga respondenter. 

Urvalsmetoden motiveras med avsikten att ge en fyllig empiri med så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt. Lämpliga variabler för denna studie ansågs var attraktiva 

företag och medarbetare som inte arbetade som chefer. Av den anledningen har 

medarbetare inom attraktiva organisationer utgjort populationen. För erhålla ett 

objektivt angreppssätt har attraktiva företag definierats utifrån en undersökning gjord av 

det privata konsultföretaget Universum (Johansson, 2014). Medarbetarna inom de 

företag som Universum har rankat som attraktiva har utgjort studiens population. 

Utifrån Universums rankning har två organisationer plockats ut för att ingå i denna 

studie. Medarbetarna i dessa organisationer har således fungerat som urvalsramen och 

de valda sex respondenterna utgör studiens urval. Respondenterna kommer från två 

olika organisationer som verkar inom olika branscher. Tre respondenter arbetar inom 

den ena organisationen och de övriga tre inom den andra. Detta för att minska skevhet i 

studiens resultat. Vidare har respondenterna arbetat på sin arbetsplats i allt ifrån tre 

månader till tolv år. 

 

Instrument 

Som undersökningsinstrument har den semistrukturerade intervjun använts, med 

anledning av att en kvalitativ studie berör upplevelser och uppfattningar. En annan 

anledning är att studiens ämnesområde brister i tidigare forskning, vilket enligt Bryman 

(2002) även ger förutsättningar för den typen av undersökningsinstrument.  Den 

semistrukturerade intervjun utgick från en tematisk intervjuguide med förhållandevis 

specifika teman och intervjufrågor (se bilaga 1). Till skillnad från exempelvis enkäter 

eller strukturerade intervjuer säger Bryman (2002) att en semistrukturerade intervju 

erbjuder  respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguidens 

teman ställdes i så stor mån som möjligt i den ursprungligt uppställda ordningen och 

med den ursprungliga ordalydelsen. Intervjumetoden gav sedermera möjlighet till 

jämförelse av de resultat som de olika intervjuerna genererade i. Eftersom den 

semistrukturerade intervjun enligt Bryman (2002) innebär att intervjufrågorna inte 

tvunget behöver ställas i samma ordning som de är uppställda i intervjuguiden, öppnade 

metoden upp till ett mer ”normalt” samtal. Detta underlättade respondenternas möjlighet 

att svara på frågorna och min möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom att använda en 
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strukturerad intervju hindras enligt författaren möjligheten till följdfrågor, en anledning 

till att den metoden undveks. Möjligheterna som den semistrukturerade intervjun 

innehar ansågs däremot som passande för insamling av resultat rörande studiens syfte. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är viktiga kriterier som ska bedömas vid en 

kvalitativ studie (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar enligt författaren om strävan efter 

att studiens resultat ska bli det samma om undersökningen skulle göras på nytt. Det 

handlar därmed om hur tillförlitligt resultatet är. Vidare förklaras hur reliabilitet delas 

upp i intern och extern reliabilitet. I en kvalitativ studie innefattar intern reliabilitet 

bland annat forskarens förhållningssätt till hur det som sägs och urskiljs under 

intervjutillfällena ska tolkas. Den externa reliabiliteten behandlar huruvida uppsatsen 

kan upprepas och ge samma resultat. Bryman (2011) hävdar att detta är svårt att uppnå 

när en kvalitativ intervju används, då den sociala miljö som forskaren befinner sig i inte 

går att ”frysa”. Förutsättningar som finns innan en studie har gjorts går inte heller att 

återställa. För att trots svårigheterna ge så goda förutsättningar för extern reliabilitet 

som möjligt har dock studiens samtliga tillvägagångssätt beskrivits på ett så noggrant 

och detaljrikt sätt som möjligt.  

 

Bryman (2002) beskriver att validitetsbegreppet handlar om att kunna hantera och 

diskutera de fel som kan uppstå i undersökningar och att begreppet delas in i intern och 

extern validitet. Med intern validitet förklaras vikten av att insamlad data svarar på den 

uppsatta problemformuleringen. För att insamlad data ska ha hög validitet i en kvalitativ 

studie krävs att rätt typ av frågor ställs under intervjuerna så att informantens svar 

verkligen säger något om problemformuleringen och det som studien avser att 

undersöka. För att kontrollera detta i denna studie har intervjufrågorna noga jämförts 

med syftet, frågeställningarna samt till det analytiska ramverk som studien har utgått 

från. Intervjufrågornas relation till problemformuleringen kontrollerades även under den 

pilotundersökning som genomfördes. För att studien skulle få en så hög validitet som 

möjligt registrerades även datainsamlingen noggrant och bearbetningen av empirin 

tolkades på ett förnuftigt sätt utifrån hermeneutiken. 

 

Den externa validiteten berör enligt Bryman (2002) frågan huruvida studiens resultat 

kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.  För att kunna 

generalisera resultatet menar författaren att det behövs ett så representativt urval som 

möjligt. Det lyfts dock fram att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera till 

andra situationer utöver den specifikt utförda. När data som i denna studie har samlats 

in genom ett litet icke slumpmässigt urval skapas enligt Bryman (2002) svårigheter i att 

generalisera resultatet till andra miljöer. Lika så nämner författaren att det icke 

slumpmässiga urvalet leder till att respondenterna inte är representativa för 

populationen. Där med går inte resultatet att generalisera till andra personer än de 

respondenter som har deltagit i studien. Istället för att generalisera kvalitativa studiers 

resultat till andra personer eller sammanhang menar Bryman (2002) att resultatet 

däremot kan generaliseras till teori. En viktig faktor vid generaliserbarheten i en 

kvalitativ studie är därför kvaliteten på teoretiska slutsatser som formuleras utifrån 

kvalitativa data. 
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Pilotundersökning 

För att kontrollera studiens validitet och reliabilitet genomfördes en pilotundersökning. 

Då studien undersöker ett specifikt fenomen är de organisationer som respondenterna 

kommer ifrån relativt obetydliga för studiens syfte. Pilotundersökningen genomfördes 

därför med en respondent som jobbar på ett annat attraktivt företag än de övriga 

respondenterna. Detta företag har dock precis som de övriga företagen rankats som 

attraktivt av Universum och ingår i studiens population. Avsikten med pilotintervjun var 

i likhet med vad Bryman (2011) tar upp att testa intervjuguiden samt intervjufrågorna. 

Genom denna undersökning var förhoppningen även att säkerställa att intervjufrågorna 

var begripliga för respondenten. Lika så var detta ett tillfälle för mig att öva i rollen som 

intervjuare samt bli medveten om intervjuns längd. Efter pilotundersökningen justerades 

intervjuguiden. Några av intervjufrågorna togs bort, andra formulerades om och ett fåtal 

lades till. Den bifogade intervjuguiden är den slutgiltiga versionen. 

 

Etiska ställningstaganden 

För att studien skulle följa de etiska förhållningsregler som finns delades ett missivbrev 

ut till respondenterna som de ombads läsa igenom innan intervjuns början (se bilaga 2). 

I brevet informerades om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) redogör för. Dessa krav beskriver 

respondenternas och organisationernas rättigheter i hänseende till avidentifiering, 

integritet samt möjlighet att avbryta intervjun utan konsekvenser. Missivbrevet 

användes för att respondenterna skulle känna sig säkra på vad studien skulle användas 

till samt vara trygga med sin medverkan. Respondenterna fick innan intervjun godkänna 

eller avböja att intervjun skulle spelas in. De informerades även om att det inspelade 

intervjumaterialet samt transkriberingarna skulle förvarats så att obehöriga inte kunde ta 

del av det samt förstöras efter att studien hade färdigställts. 

 

De etiska förhållningsreglerna från Vetenskapsrådet (2002) har influerats löpande under 

studiens arbetsgång. Genom att förhålla mig till Vetenskapsrådets (2002) etiska 

forskningskrav har studiens resultat stundtals skrivits i berättande form. Detta för att 

inte benämna företagens värdeord eller typiska egenskaper. För att resultatet skulle 

uppfattas som trovärdigt har dock ett flertal citat använts. Att citat ökar en studies 

trovärdighet påtalar såväl Bryman (2002) som Denscombe (2009). Citaten har 

behandlats med försiktighet och avidentifierats vid behov med fingerade namn på 

värdeord och företagens namn. 

 

Insamling 

För insamling av empiri genomfördes personliga intervjuer eftersom metoden ger en 

personlig kontakt i mötet med respondenten. I likhet med vad Denscombe (2009) säger 

kunde ett sådant möte även registrera icke verbal kommunikation så som kroppsspråk. 

De frågor eller missförstånd som uppstod under intervjun kunde även behandlas direkt. 

Detta underlättade för så väl mig som för respondenten i arbetet med att empirin skulle 

tolkas på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Vid genomförandet av intervjuerna togs 

intervjuareffekten i beaktning. Denna problematik behandlar hur respondenten ser på 
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intervjuaren och hur intervjuarens identitet kan komma att påverka svaren (Denscombe, 

2009). 

 

Respondenterna fick själva välja intervjuplats. Detta för att de skulle känna sig bekväma 

och på så vis vara avslappnade under intervjun. Efter godkännande av respondenten 

valdes intervjuerna att spelas in för att få tillgång till en så stor mängd data som möjligt. 

Bryman (2011) tar upp konsekvenser av inspelning. Därför fanns en medvetenhet om att 

inspelningen kunde distrahera intervjupersonen, skapa oro eller få denne att bli mer 

självmedveten om intervjusvaren. Intervjuerna kom sedermera att transkriberas. 

Transkriberingsarbetet skapade en stor kunskap om det empiriska materialet som sedan 

var användbart inför den kommande dataanalysen. 

 

Analys 

För att analysera studiens resultat användes en innehållsanalys kombinerat med studiens 

analytiska ramverk. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det två olika typer av 

innehållsanalys, begreppsstyrd respektive datastyrd dataanalys. Den begreppsstyrda 

innehållsanalysen är mer strukturerad. Vidare innebär metoden att tolka resultatet 

utifrån förbestämda koder eller teman. Den datastyrda innehållsanalysen innebär 

däremot att datan analyseras utan koder och att dessa istället utvecklas under 

analysprocessen genom tolkning av materialet.  

 

I studien har den begreppsstyrda inriktningen av innehållsanalys använts med bakgrund 

av att den ansågs mest relevant. Analysmetodens förbestämda teman utgjordes av det 

analytiska ramverkets två översta rutor. Det vill säga delarna som berör intern employer 

branding. Innehållsanalysens inledande teman var således, materiella associationer, 

immateriella associationer samt intern kommunikation kopplat till de olika typerna av 

associationerna. Den begreppsstyrda innehållsanalysen bestående av det analytiska 

ramverket bidrog således till att fånga in respondenternas upplevelse av företagens 

arbete med intern employer branding.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) underlättar en begreppsstyrd innehållsanalys 

jämförelse. Detta är en relevant aspekt för denna studie i syfte att jämföra och diskutera 

respondenternas svar gentemot varandra. Vidare förklara författarna att den 

begreppsstyrda dataanalysen har en kvantitativ grund. Eftersom analysens kodning görs 

utifrån förbestämda teman kan analysmetoden uppfattas som att ge ett subjektivt 

resultat. För att minska risken för ett subjektivt resultat fanns under analysens pågående 

process en öppenhet i att skapa nya teman. Utöver de teman som tidigare nämnts 

tillkom ytterligare två teman. Det första var kopplat till en av studiens frågeställningar 

och fick benämningen förståelse. Temat behandlade hur respondenterna förhåller sig till 

och skapar förståelse för arbetsgivarvarumärket. Det andra temat som tillkom förklarade 

organisationskulturen och förutsättningar för socialisation. Under analysprocessen fanns 

även en strävan att se datans latenta innehåll för att erhålla en så objektiv syn på empirin 

som möjligt (Bryman, 2002).  
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RESULTAT 
Det insamlade materialet från intervjuerna har analyserats och tolkats utifrån studiens 

analytiska ramverk samt den begreppsstyrda innehållsanalysen. I följande avsnitt ges 

en kort introduktion av informanterna. Därefter pressenteras en sammanställning av det 

insamlade materialet. Sammanställningen är uppdelat utifrån det analytiska ramverkets 

innehåll som utgjorde den begreppsstyrda innehållsanalysens huvudteman samt 

innehållsanalysens övriga uppkomna teman.  

 

Beskrivning av respondenterna 

Respondenterna representerar två olika organisationer inom skilda branscher. 

Gemensamt för företagen är att de har blivit rankade som några av Sveriges mest 

attraktiva företag 2014 av Universum. Respondenterna utgörs av såväl män som 

kvinnor som har arbetat inom sina företag mellan 3 månader till 12 år. Två av 

respondenterna har återkommit till det aktuella företaget efter att tidigare ha varit 

anställd där. Vidare ha en tredje respondent varit nära på att sluta från sitt företag, men 

efter omständigheter valt att stanna kvar.  

 

Materiella associationer 
 

Förmåner finns men höga löner saknas 

Samtliga respondenter upplevde att deras arbetsgivarvarumärke går att förknippa med 

vad som i denna studie beskrivs som materiella värden. Fler av respondenterna framhöll 

att deras företag erbjuder olika typer av förmåner i form av exempelvis 

friskvårdsbidrag, utvecklingsmöjligheter och möjligheter till att gå på utbildningar. 

Möjligheten att röra sig inom företaget, byta tjänst samt att det finns en frihet gällande 

arbetstider och en balans mellan arbete och fritid lyftes också fram som positiva 

förmåner som respondenterna förknippade med företagen.  

 

En likhet mellan företagen är att respondenterna beskrev att organisationerna associeras 

med att ha lägre löner jämfört med andra organisationer inom branscherna. En 

respondent förklarade att för de personer som vill ha en ”superhög lön” så finns det 

andra arbetsgivare inom samma bransch som är bättre att jobba hos. En annan 

respondent menade att cheferna på dennes företag försöker ge de anställda rimliga 

löner, men att de inte upplevs vara på samma nivå som i näringslivet och på andra håll. 

 

Intern kommunikation av företagens förmåner sker på olika sätt 

Respondenterna uppfattade att de tar del av information kring företagets förmåner och 

andra materiella värden på olika sätt. Fler av respondenterna sa att de tar del av 

information gällande bland annat friskvård genom att läsa på företagets intranät.  Vidare 

hävdar de gemensamt att information om företagets förmåner kommuniceras i samband 

med anställningen, exempelvis genom introduktionskurser. Utöver detta tillfälle menade 

fler av respondenterna att möten och utbildningar är forum där kommunikation 
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angående organisationens förmåner och erbjudanden lyfts fram. Majoriteten av 

respondenterna nämnde även att de genom samtal med sin närmsta chef kommer i 

kontakt med denna typ av information. Två av respondenterna sa även att information 

kring företagets förmåner är något som de har bett cheferna att få information om, eller 

något som de har kollat upp själva. Vidare beskrev dem att en metod för att komma i 

kontakt med företagets förmåner och erbjudanden är genom att prata med kollegor. 

 

Immateriella associationer 
 

En visad medvetenhet om vad företagen står för samt för dess värdeord 

Samtliga respondenter upplevde att de vet vad deras företag står för och vad företaget 

vill bli förknippat med. Fler av dem visade på stor kunskap om organisationens 

värdeord, och vad organisationen värderar som betydelsefullt. Under intervjuerna 

nämnde fler av respondenterna företagets värdeord upprepade gånger. De talade även 

kring värdeorden och dess innebörd i olika sammanhang när de svarade på 

intervjufrågorna. Samtliga respondenter ansåg att deras företag är en attraktiv 

arbetsgivare. De immateriella associationerna kopplade till respondenternas 

arbetsgivarvarumärke nämndes bland annat av respondenterna när de motiverade varför 

de anser att sitt företag är attraktivt. Faktorer som fler av respondenterna associerar med 

respektive företag är att företagen är stabila och trygga, att företaget står för något 

positivt eller att det ”[…] Finns en positiv bild av företaget”. Andra associationer som 

respondenterna tog upp var att företagen upplevs som trovärdiga, pålitliga, seriösa och 

att det som görs är av stor kvalité och berör många människor. 

 

Värdeord kommuniceras via chefer samt via speciellt anordnade insatser 

En gemensam upplevelse hos samtliga respondenter är att företagens värdeord och 

värderingar kommuniceras till dem via chefer. Några informanter nämnde att de har 

tillgång och kontakt med de högsta cheferna, medan andra har mer kontakt med mellan- 

eller avdelningschefer. Respondenterna nämnde även att information gällande 

företagens värderingar, identitet och värdeord tilldelas dem under olika typer av 

utbildningar eller möten. En respondent upplevde dock att företagets värderingar inte 

alltid står i fokus under möten men att det förekommer. Respondenten säger.  

 

Vi har ju inte så här formella möten att nu ska vi prata... Jag kan inte minas att 

vi har haft, jo, kanske något möte där det har varit så här att “nu ska vi prata 

värderingar”, men inte så strukturerat i normalfallet  

 

Från intervjuerna framkom att företagen stundtals arrangerar speciella insatser med 

fokus riktat på företagens värderingar. En av respondenterna från ett utav företagen 

förklarade att de har olika fokusveckor där företagets värderingar står i centrum och 

diskuteras. En annan respondent från det andra företaget förklarade att de har “[...] 

dagar eller workshops när man försöker ta de stora fluffiga begreppen och bryta ner till 

något som går att jobba med [...]”. En tredje respondent sa att de inom sitt företag har 
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en speciell projektledardag när alla projektledare träffas för att arbeta tillsammans. 

Respondenten förklarade att “[...] då brukar det alltid liksom vara någon form av 

riktning som stakars ut, att det här är Företag X liksom”. Vidare beskrev samma 

respondent att företaget har tillfällen i form av olika event med riktade insatser där 

medarbetarna jobbar tillsammans. Respondenten beskrev att. 

 

Ibland så görs det riktade insatser, du vet, man ska försöka få igång en dialog 

om företagets mål [...] då har man liksom interna kampanjer eller vad man ska 

säga. Liksom samtalsmodeller i dialogformer och sådant för att alla ska se på 

det på samma sätt. 

 

Innehållet i arbetsgivarvarumärket genomsyrar företaget 

Majoriteten av respondenterna upplevde att innehållet i arbetsgivarvarumärket 

genomsyrar företaget. Respondenterna upplevde att de på så vis kommer i kontakt med 

företagets värderingar, vad företaget tycker är betydelsefullt och vad företaget står för. 

En respondent sa att ”jag har hört orden återkomma många gånger ” och syftade då på 

värdeorden. En annan respondent menade att ”det är något som sprider sig mellan dem 

som jobbar här”. En tredje respondent sa att ”värdeorden kommer upp då och då när 

man pratar om hur man ska göra saker” och en fjärde respondent beskrev och 

resonerade kring att denne förmodligen kommer i kontakt med företagets värderingar på 

flera sätt än vad denne själv tänker på. Vidare sa samma respondent att denne kommer i 

kontakt med företagets värderingar i sina arbetsuppgifter. Respondenten beskrev att en 

specifik arbetsuppgift blir mer komplicerad när hänsyn till en utav företagets 

värderingar ska tas. Ytterligare en respondent beskrev att denne kommer i kontakt med 

företagets värderingar i hela företagets sätt att arbete. ”Där beskrivs det ju hur vi ska 

arbeta, vårt sätt att vara, hur vi ska vara och bete oss mot kunder. Resultatet från 

intervjuerna visade även att medarbetarna kom i kontakt med arbetsgivarvarumärket 

genom olika informationskanaler. Respondenterna sa att de kom i kontakt med 

information kring arbetsgivarvarumärket genom att läsa på företagens intranät. Även via 

dokument i form av exempelvis introduktionsblad, utredningar och arbetsinstruktioner. 

De kom även i kontakt med arbetsgivarvarumärket genom dokument och. Två 

respondenter framhöll även att information om företagets värderingar och värdeord går 

att läsa på företagets hemsida. 

 

Faktorer som skapar förståelse för innehållet i 
arbetsgivarvarumärket  

Något som majoriteten av respondenterna ansåg vara betydelsefullt för att få kännedom 

och förståelse för företagets värdeord, är att begreppen fungerar som ledmotiv i arbetet 

och präglar såväl arbetsuppgifter som arbetsplatsen. En respondent förklarade detta 

förhållande genom att säga. 
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Man kan härleda till det hära, till den här värdegrunden. Inbillar jag mig i alla 

fall, ja men det känns så. Plus att värdeorden faktiskt kommer upp då och då 

när man pratar om hur man ska göra saker.  

 

En annan respondent sa att ”[…] det jag gör är ju en del utav varumärket […]”. För att 

ytterligare exemplifiera detta sa ännu en respondent ”Jag har blivit mer medveten om 

det som företaget står för och de värderingarna som finns inom företaget genom att ha 

jobbat här, absolut. Man är ju inte helt opåverkad av det runt om, så absolut”. Vidare 

diskuterade ännu en respondent hur ett av företagets kärnvärden finns med i det dagliga 

arbetet. Kärnvärdet ger jag i detta citat det fiktiva namnet X.  

 

X är liksom ett ledmotiv i hela arbetet, man försöker liksom hela tiden påminna 

sig om liksom på vilket sätt det gynnar våra kunder […] I en organisation så 

finns det ju många viljor och agendor och då är det konstigt nog inte alltid X 

som präglar den egna agendan och då är det viktigt att påminna om det […] 

Då blir det liksom ytterligare en tankeställare.  

 

Tydlighet, dokument, och acceptans genererar kunskap om värderingar 

Ytterligare en faktor som respondenterna lyfte fram är att de skapar förståelse för 

företagets värderingar och vad företaget står för när de läser dokument. Exempel på 

dokument som nämndes var utredningar och introduktionsblad. Vidare upplevde fler av 

respondenterna att de genom att diskutera med kollegor eller vid diskussioner under 

möten får kunskap om inne hållet i organisationens varumärke. Fler av respondenterna 

nämnde att de deltar på möten och att de därigenom ofta hamnar i diskussioner rörande 

värdeord och liknande samtalsämnen. En respondent som ofta diskuterar 

organisationens varumärke i sitt arbete beskrev att denne upplever 

arbetsgivarvarumärkets innehåll som relativt naturligt. Respondenten sa att ”Jag blir ju 

liksom ständigt påmind”.  

 

Intervjuerna visade att tydlighet var en viktig och betydelsefull omständighet för 

respondenternas möjlighet att skaffa kunskap om sitt arbetsgivarvarumärke. För att 

exemplifiera sa en respondent att ”Ja men det är ganska tydligt vad organisationen står 

för”, en annan säger att ”[…] det är tydligt formulerat från chefer”.  En tredje 

respondent förklarade att företagets kärnvärden står målade på väggen med stora 

bokstäver innanför entrén. Respondenten menade att budskapet på så vis blir väldigt 

tydligt, eftersom medarbetarna på så vis ser organisationens kärnvärden varje dag. Ett 

annat förhållande för respondenternas möjlighet att skaffa sig förståelse för sitt 

arbetsgivarvarumärke beskrevs vara att organisationens värderingar stämmer överens 

med respondentens egna värderingar. ”Jag har nog haft ganska lätt för att förstå 

företagets värderingar, för de har varit ganska lika med hur jag själv tänker” sa en av 

respondenterna.  

 

Resultatet från intervjuerna visade att några av respondenterna ifrågasatte ett par av 

företagens värderingar. Respondenterna resonerade kring att företagets värdeord säger 

emot varandra. En av respondenterna ifrågasatte betydelsen av ett utav värdeorden. 

Respondenten menade att en av företagets betydelsefulla värderingar handlar om 
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företagets ekonomi. Vidare berättade respondenten att en annan tydlig och stark 

värdering som företaget har handlar om på vilket sätt medarbetarna ska arbeta. 

Respondenten menade således att den senare värderingen går att ifrågasätta ”i hur tungt 

den väger”. Respondenten upplevde att värderingen som handlar om företagets 

ekonomi har större betydelse än den som beskriver företagets tankar om deras sätt att 

arbeta. Vidare upplevde några av respondenterna att det finns brister i hur deras 

organisation uppfattas utåt mot kunder jämfört med hur de egentligen vill uppfattas. De 

menade att bilden av varumärket ut mot kunder inte riktigt alla gånger är den samma 

som den bild som förmedlas inom organisationen. 

 

Organisationskultur  
 

Lättsamt och öppet klimat med tillmötesgående chefer 

Samtliga respondenter framhöll att det inom deras företag är en lättsam och öppen 

stämning bland kollegor och chefer. ”Alla har ju rätt att säga till om saker, det är ju 

inte fel att uttrycka sig eller fråga”, sa en av respondenterna. En annan gav en bild utav 

den lättsamma stämningen genom att säga ” Om man kör fast på någonting eller har en 

delikat situation som man behöver diskutera för hur man ska liksom hantera det. Då 

brukar vi hjälpas åt lite”. Ett annat exempel för att belysa detta är en respondents 

uttalande ”Vårt företag är inte så toppstyrd. Beslut fattas på så låg nivå som möjligt”. 

Vidare beskrev respondenterna att deras arbetsklimat präglas av tillmötesgående chefer 

som tillgodoser medarbetarnas behov.  En respondent förklarade att denne är stolt över 

att arbeta inom sitt företag och brukar rekommendera företaget till alla som är 

arbetssökande. Respondenten hade tidigare varit nära att sluta inom företaget men hade 

efter ett samtal med en tillmötesgående chef, samt tack vare det öppna klimatet valt att 

stanna kvar.  

 

Upplevelsen av en ”otydlig” organisationskultur upplevs som positivt 

Fler av respondenterna upplevde inte att de arbetar i ett företag som har en tydlig 

organisationskultur. En respondent förklarade att organisationskulturen är svår att 

uppfatta och beskriva eftersom denne själv är en del av kulturen. En annan respondent 

förklarade att organisationskulturen inte uppfattas som tydlig eftersom det inte finns 

någon uttalad prototyp av en typisk medarbetare för just det företaget. En annan 

respondent upplevde att det i dennes företag inte finns någon speciell anda som ska 

följas. Fler av respondenterna beskrev avsaknaden av en tydlig organisationskultur som 

positiv. De menade att detta skapar frihet och öppenhet och en känsla av att få vara den 

man är.  

 

Trots upplevelsen av att en organisationskultur saknas upplevde fler av respondenterna 

att de påverkas av företaget utifrån de värderingar som där finns. En respondent 

uppfattade att företaget under introduktionen ville påverka denne utifrån företagets 

värderingar. Ytterligare en respondent inom samma organisation menade att företaget 

försöker forma folk som inte har samma värderingar som vad företaget står för. 

Respondenten upplevde att företaget formar folk på detta sätt för att få de anställda att 
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jobba utefter organisationens värderingar. Respondenten sa att ”alla har ju en 

introduktion här på företaget i massa i hur företaget tycker och tänker”. Vidare 

förklarade respondenten att denne har arbetat några år inom organisationen och säger att 

”Jag är ganska hjärntvättad om man säger så”. 

 

Trots respondenternas delade meningar om organisationskulturen var samtliga 

respondenter överens om att det finns ett speciellt språk inom företaget. Ett språk i form 

av olika bransch-termer eller förkortningar på olika benämningar. Dessutom är 

respondenterna överens om att de får feedback på jobbet, främst av chefer och kollegor, 

men även av kunder. 

 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis handlar resultatet om hur medarbetarna tar del av information 

gällande företagens arbetsgivarvarumärke via olika kommunikationskanaler. Det 

framkom att respondenterna är medvetna om företagets värderingar. Kunskap om 

arbetsgivarvarumärket skapas tack vare de olika kommunikationskanalerna, via 

dokument och diskussioner med chefer, kollegor eller under möten. Företagen anordnar 

även dagar med speciella insatser som fokuserar på arbetsgivarvarumärket och att dess 

innebörd ska diskuteras. Vidare framkom det i resultatet att arbetsgivarvarumärket 

genomsyrar företagen, delvis genom att det präglar medarbetarnas arbetsuppgifter. 

Detta menar respondenterna är en bidragande faktor till att förstå 

arbetsgivarvarumärkets innehåll. Dessutom upplevde respondenterna att deras chefer är 

tillmötesgående och tydligt förmedlar innehållet i arbetsgivarvarumärket till dem. Dessa 

aspekter upplevdes även som betydelsefullt för att kunna skaffa sig kunskap om 

arbetsgivarvarumärkets innebörd. Vidare upplevdes organisationskulturen inte som 

påträngande utan beskrevs som lättsam och öppen med utrymme för feedback och en 

möjlighet för respondenterna att vara sig själva. Respondenterna upplevde även att 

företagen bestod av egna språk som kom till uttryck vid utförandet av deras 

arbetsuppgifter.  

 

Teoretisk problematisering 

I denna teoretiska problematisering relateras resultatet med studiens teoretiska 

utgångspunkt, kommunikativt lärande. En jämförelse mellan resultatet och den tidigare 

forskningen som har gjorts på området sker direkt i diskussionsavsnittet.  

 

Mezirows (2009) teori om kommunikativt lärande utgör studiens utgångspunkt och har 

bidragit till en djupare förståelse för hur medarbetares förståelse av ett 

arbetsgivarvarumärke formas genom företagets interna kommunikation. Teorin berör 

vuxnas lärande och hur kunskap växer fram i det kommunikativa samspelet mellan 

människor. Kommunikation kan i sin tur vara av olika slag, envägskommunikation eller 

tvåvägskommunikation och så vidare. Det kommunikativa lärandet har även format 

studiens analytiska ramverk som användes i syfte att tolka resultatet. Resultatet visade i 

linje med Mezirows (2009) teori att respondenterna tog del av kommunikation gällande 

arbetsgivarvarumärket genom såväl envägs- som tvåvägskommunikation. Vidare visade 

resultatet att de olika kommunikationsvägarna bidrar till respondenternas förståelse för 
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arbetsgivarvarumärkets innehåll. Respondenterna beskrev även att de upplevde sig bli 

påverkade av företagens värderingar under introduktionen, vilket överensstämmer med 

det kommunikativa lärandets beskrivning av hur kunskap växer fram. Teorin menar att 

kunskap växer fram genom att omforma andra människors tänkande och förståelse. 

Dessutom talar Mezirow (2009) om att kunskap växer fram genom reflektion. Resultatet 

visade att respondenterna reflekterar kring sitt arbetsgivarvarumärke. Mezirow (2009) 

resonerar kring att reflektion bidrar till förståelse. I relation till författarens resonemang 

visar respondenterna därmed att de genom reflektion skapar förståelse för sitt 

arbetsgivarvarumärke.  

 

Det kommunikativa lärandet innebär även att lära sig värderingar och abstrakta begrepp. 

En respondent benämnde företagets värdeord som stora ”fluffiga begrepp”. Detta 

resultat visar på arbetsgivarvarumärkets abstrakta innehåll och det kommunikativa 

lärandets relevans för att förklara hur kunskap kring ett arbetsgivarvarumärke växer 

fram. För att förstå abstrakta begreppen menar Mezirow (2009) att en grupp människor 

bör använda sig av ett gemensamt språk, kultur och förståelse. På detta sätt menar 

författaren att det sker en socialisation som i sin tur underlättar möjligheten till att förstå 

otydligheter. Ytterligare en forskare som talar om socialisation och ett företags behov av 

ett gemensamt språk är Schein (2010). I likhet med författarnas uttalanden visar 

resultatet att ett gemensamt språk finns inom företagen. Dock framkommer inget 

resultat som visar på att det gemensamma språket är en betydelsefull faktor för 

respondenternas möjlighet att skapa förståelse kring det abstrakta innehållet i begreppet 

arbetsgivarvarumärke. Däremot visar resultatet i linje med Mezirows (2009) teori att 

respondenterna förstår arbetsgivarvarumärket genom att söka metaforer och teman till 

dess innehåll som en hjälp att förstå dess innebörd. 
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DISKUSSION 
Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion där aspekter om hur studien kunde 

gjorts annorlunda tas upp. Därefter redovisas en resultatdiskussion där 

resultatavsnittets olika områden kopplas samman och diskuteras i förhållande till 

studiens teoretiska utgångspunkt samt i relation till den tidigare forskning som har 

tagits upp. Resultatdiskussionen innehåller även en slutsats och avslutas med ett stycke 

om förslag på vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört studien finns en medvetenhet om att en del av de metodval som 

har gjorts istället kunde ha genomförts annorlunda. Utgångspunkten för studien har varit 

att tillämpa ett ärligt, transparent och kritiskt förhållningssätt. Framförallt till det resultat 

som tagits fram men även gentemot andra aspekter (Denscombe, 2009; 

Vetenskapsrådet, 2002). I kontrast till den eftersträvansvärda utgångspunkten kan 

studiens objektivitet ifrågasättas när studien enbart har tolkats och författats av en 

person, vidare kan även förmågan till ett kritiskt förhållningssätt ifrågasättas. Det finns 

en medvetenhet om att det ensamma författandet kan ha lett till en något subjektiv eller 

ibland entydig tolkning. Avsikten har dock varit att genomföra en studie med så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt. För ett mer kritiskt förhållningssätt till studiens 

resultat har därför utomstående läsare granskat studien och fått möjlighet till att lämna 

kommentarer under skrivandets gång, i syfte att förbättra och förtydliga dess innehåll. 

 

Ett problem som upptäcktes under studiens framtagande var hur de organisationer som 

respondenterna kommer ifrån kunde motiveras till att anses vara attraktiva. För att vara 

objektiv och inte utgå från egna åsikter användes det privata företaget Universums 

rankade listor på attraktiva arbetsgivare. Med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska 

forskningskrav benämns dock inte företagen med namn. En bredare bild av det fenomen 

som undersöks i studien eftersträvades och därför intervjuades respondenter från två 

olika företag inom olika branscher. För att minska risken för ett skevt resultat utgjordes 

urvalet av lika många respondenter från vardera organisationen. En intervju avböjdes på 

grund av detta, men främst på grund av teoretisk mättnad (Bryman, 2002). En annan 

intervju genomfördes via Skype med Web-Camera. Resonemang har skett kring 

möjligheten att detta kan ha påverkat studiens resultat, men så upplevs inte vara fallet. 

Denna intervju likställs med de övriga fem som genomfördes genom personliga möten.  

 

Vad gäller respondenterna har ett kritiskt förhållningssätt tillhandahållits i avsikt att 

behandla dem etiskt korrekt. En problematisk situation var att behandla de respondenter 

som arbetade inom samma företag konfidentiellt gentemot varandra. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet var det viktigt att hindra respondenterna till att veta om 

varandras deltagande (Vetenskapsrådets, 2002). Ytterligare en aspekt där hänsyn togs 

till de etiska förhållningssätten och som går att ifrågasätta är att vissa av respondenterna 

har föreslagits som intervjupersoner av sina chefer. På så vis går det att ifrågasätta 

huruvida dem har påverkat studiens resultat på något sätt.  
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En pilotintervju valdes att genomföras med en person som inte representerade något av 

de företag som ingår i urvalet. Resultatet från denna intervju valdes även att uteslutas 

och finns därför inte med som en del i resultatkapitlet. Vad gäller genomförandet av 

intervjuerna upplevdes det som problematiskt att genomföra intervjuerna på egen hand. 

Dels för att intervjufrågorna var till synes besvärliga och innebar att respondenterna var 

tvungna att reflektera innan de kunde svara. Detta innebar således att respondenternas 

svar många gånger var osammanhängande och tvetydiga vilket ledde till att 

intervjufrågorna behövde upprepas eller omformuleras. Med tanke på respondenternas 

svar var det problematiskt att som ensam intervjuare ställa kloka följdfrågor och hänga 

med i samtalet. I efterhand finns en medvetenhet om att följdfrågor och 

frågeformuleringar ställdes på olika sätt från intervju till intervju. En följd av detta var 

att intervjuerna gav i stort sätt samma, men i viss mån olika resultat.  Detta kan ha 

försämrat validiteten och reliabiliteten eftersom en till synes samma fråga kan uppfattas 

på olika sätt beroende på hur den är formulerad. För professionellare intervjuer och ett 

tydligare resultat skulle fler pilotintervjuer ha genomförts. Gärna med personer från 

samma företag som respondenterna. Diskussion kan även föras om en kvalitativ metod 

med intervjuer var den rätta metoden för denna typ av studie. Skulle studien inte beröra 

uppfattningar eller upplevelser utan samband eller orsaker skulle enkäter istället kunna 

ha använts som datainsamlingsmetod. Detta skulle bland annat kunna ha underlättat 

förmågan att nå ut till forskningsfältet, vilket inför denna studie upptäcktes var 

någorlunda problematiskt.  

 

Ett avslutande metodval som kan diskuteras är huruvida studiens analysmetod bidrog 

eller hämmade tolkningen av resultatet. Som nämndes i metodavsnittet menar Kvale 

och Brinkmann (2014) att den begreppsstyrda innehållsanalysen kan uppfattas ge ett 

subjektivt resultat. Då avsikten med denna studie är att ta reda på upplevelser finns en 

medvetenhet om att analysmetoden därför går att ifrågasätta. Detta eftersom den 

datastyrda dataanalysen skapar möjligheter för en mer vidare tolkning av resultatet. Det 

framtagna analysredskap som applicerades och användes som koder i den 

begreppsstyrda innehållsanalysen anses dock motivera den valda analysmetoden.  

 

Resultatdiskussion 
 

Olika kommunikationsvägar och tydlighet skapar goda förutsättningar för 
intern employer branding 

För att skapa en förståelse för arbetsgivarvarumärket menar Gotsi och Wilson (2001) att 

de anställda påverkas av organisationens vision dess kultur och formella riktlinjer. De 

formella riktlinjer som studiens företag använder sig av är många. Enligt resultatet 

upplever respondenterna exempelvis att arbetsgivarvarumärket kommuniceras till dem 

genom olika kommunikationsvägar. Genom kommunikation skapas förståelse och på så 

vis växer kunskap om arbetsgivarvarumärket fram hos medarbetarna (Mezirow, 2009). 

En liknande bild ges av Boyd och Sutherland (2006) som menar att olika typer av 

kommunikationsvägar är en aspekt som skapar goda förutsättningar för att medarbetare 

ska anamma arbetsgivarvarumärkets innehåll. Vidare menar Boyd och Sutherland 

(2006) att goda förutsättningar skapas när företag använder ett flerdimensionellt 

angreppssätt i sitt sätt att kommunicera arbetsgivarvarumärket. Respondenterna 
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upplever att de kommer i kontakt med arbetsgivarvarumärket genom att läsa olika typer 

av dokument, delta på möten samt genom att läsa på företagets intranät eller hemsida. 

Vidare beskriver dem att företagen arrangerar speciella insatser i form av utbildningar, 

workshops, fokusveckor eller projektledardagar för att involvera medarbetarna i 

arbetsgivarvarumärket och dess innebörd. Detta visar hur företagen använder ett 

flerdimensionellt angreppssätt i sitt sätt att kommunicera arbetsgivarvarumärket till sina 

anställda.  

 

Ytterligare en framgångsfaktor i arbetet med att få de anställda att begripa ett 

arbetsgivarvarumärke är enligt Boyd och Sutherland (2006) att förtaget skapar event. 

Det kan dock diskuteras om de speciella insatser som företagen gör i form av 

utbildningar, workshops, fokusveckor och projektledardagar kan likställas med events. 

Oavsätts vad de olika insatserna definieras som är det något som företagen arrangerar i 

syfte att stärka förståelsen av arbetsgivarvarumärket hos medarbetarna. Medarbetarna 

säger även att dessa tillfällen bidrar till att få kunskap om företagets 

arbetsgivarvarumärke. Fler av dem menar att det vid dessa tillfällen skapas möjlighet att 

diskutera företagets värderingar och att diskussion ger upphov till en bättre förståelse av 

dessa. 

 

Samtliga respondenter har en gemensam upplevelse av att företagets värdeord och 

värderingar kommuniceras till dem via chefer. Denna typ av tydliga 

kommunikationsstrategi kan likställas med vad Boyd och Sutherland (2006) kallar top-

down strategi. Författarna menar att information gällande ett arbetsgivarvarumärke ska 

gå från chefer ner till medarbetare för att medarbetarna ska kunna tillskriva sig 

arbetsgivarvarumärkets innebörd. För att medarbetare ska kunna förankra betydelsen av 

ett arbetsgivarvarumärke menar artikelförfattarna även att företag behöver göra 

arbetsgivarvarumärket till en viktig verksamhet som anses värdefull och prioriteras. 

Detta är något som studiens berörda företag uppfyller. Eftersom respondenterna menar 

att de har tydliga upplevelser om vad organisationen står för anser jag hur detta visar 

hur företagens chefer har poängterat och prioriterat arbetsgivarvarumärkets innebörd till 

medarbetarna. Vidare visar resultatet att arbetsgivarvarumärket kommuniceras till 

medarbetarna på ett begripligt sätt som har fått dem att förstå innebörden av 

informationen. Detta går hand i hand med vad Boyd och Sutherland (2006) kallar för 

”walk the talk”. Artikelförfattarna menar att ledande befattningshavare ska 

kommunicera en tydlig värdegrund till medarbetarna på ett sätt som är anpassat utifrån 

medarbetarna själva. På så vis menar dem att företagets medarbetare kan skapa sig en 

förståelse för innehållet i arbetsgivarvarumärket. Respondenterna menar att deras 

företag har tydliga värdegrunder. Respondenterna är även överens om att det på ett 

tydligt sätt i framkommer vad organisationerna står för. De betonar liksom Boyd och 

Sutherland (2006) att tydlighet är en betydelsefull faktor för att förstå 

arbetsgivarvarumärket. Mosley (2007) visar även på en annan fördel med tydliga 

associationer förknippade med arbetsgivarvarumärket. Författaren förklarar att tydlighet 

även är betydelsefullt för organisationen. Detta eftersom ett företag med tydliga 

associationer kopplade till sitt arbetsgivarvarumärke skapar förutsättningar att attrahera 

människor som delar samma värderingar. På så vis förmedlas bilden av ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke även externt.   
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Metaforer som framgångsmetod för att förstå abstrakta begrepp 

En respondent beskriver företagets värdeord som ”stora fluffiga begrepp”, vilket visar 

på att värdeorden och värderingarna kan jämföras med abstrakta begrepp. Vidare 

förklarar respondenten att företaget har dagar när medarbetarbetarna arbetar 

tillsammans för att bryta ner ”de stora fluffiga begreppen” så att de blir lättare att förstå 

och hantera. Arbetssätt kan likställas med den bild som Mezirow (2009) talar om 

gällande att skapa metaforer knutna till abstrakta begrepp. Mezirow (2009) menar att 

skapandet av metaforer fungerar som ett hjälpmedel för att förstå abstrakta begrepp, i 

detta fall arbetsgivarvarumärkets innehåll. Genom denna metod skapas även en 

förståelse för den nya informationen som växer fram som i sin tur får mening och 

innebörd.  

 

Resultatet visar även andra faktorer som kan likställas med att respondenterna söker 

metaforer för att förstå delar av arbetsgivarvarumärket. Det faktum att samtliga 

respondenter stöter på företagets värdeord och värderingar i sitt dagliga arbete gör att de 

finner liknelser till begreppens innebörd. Exempelvis menar en respondent att de 

arbetsuppgifter där hänsyn tas till företagets värderingar är besvärligare att utföra än 

andra. På så vis reflekterar respondenten över värdeorden och kan förknippa dem med 

faktumet att arbetsuppgiften är svårhanterligare än andra. Resultatet visar alltså att 

respondenten framkallar reflektion kring innehållet i företagets arbetsgivarvarumärke då 

företagets värderingar präglar arbetsuppgifterna Med inspiration från Mezirows (2009) 

resonemang om reflektionens betydande del i det kommunikativa lärandet, kan även 

detta ses som ett exempel på hur det kommunikativa lärandet kommer till användning 

för medarbetarna i att förstå sitt arbetsgivarvarumärke.  

 

Utifrån vad som har visats i resultatet sker medarbetarnas reflektion kring företagets 

värderingar såväl medvetet som omedvetet. Detta grundar jag i att fler av 

respondenterna upplever att de vet om företagets värderingar, men har svårt att uttrycka 

varför de har kunskap om dem. Lika så upplever fler respondenter att företagets 

värderingar är något som kännetecknar företaget och att värdeorden och värderingarna 

därför upplevs som självklara. Att låta företagets värderingar och värdeord inkluderas i 

arbetsuppgifter, stå på instruktionsblad, i mail, på intranätet och till och med vara 

skrivna på arbetsplatsens vägg innanför entrén, tror jag skapar möjligheter för 

medarbetarna att framkalla metaforer knutna till arbetsgivarvarumärkets till synes 

abstrakta begrepp. På detta sätt kommer medarbetarna även i kontakt med 

arbetsgivarvarumärket såväl medvetet som omedvetet, vilket i sin tur skapar såväl 

medveten som omedveten reflektion kring begreppen. 

 

Reflektion genererar förståelse 

Reflektion skapar förståelse och även kritisk reflektion är nödvändigt för att människan 

ska komma fram till det som för denne ansen vara giltigt (Mezirow, 2009). Samtliga 

respondenter anser att de arbetar i en attraktiv organisation och delar företagets 

värderingar. Vad som är en bidragande faktor till detta kan dock diskuteras. Utifrån 

Mezirows (2009) uttalanden om kritisk reflektion samt utifrån resultatet kan en 

omständighet förklaras vara det förhållningsätt som några av respondenterna beskriver 

att de har gentemot företagets värdeord. Respondenterna beskriver att de ifrågasätter 



 

26 

 

somliga av företagets värderingar. De resonerar kring att värdeorden säger emot 

varandra, vilket visar på ett kritiskt tänkande. Vidare upplever några av respondenterna 

att det finns brister i hur deras organisation uppfattas utåt mot kunder jämfört med hur 

de egentligen vill uppfattas. De menar att bilden av varumärket ut mot kunder inte är 

den samma som den bild som förmedlas inom organisationen. Även detta visar på att 

medarbetarna granskar företagets värderingar på ett kritiskt sätt. Under kritisk 

granskning menar Mezirow (2009) att det sker ett lärande. Författaren lyfter fram att 

lärandet sker eftersom en tidigare uppfattning förändras til en ny mer insiktsfull. Det 

kritiska förhållningssätt som respondenterna beskriver sig ha gentemot företagets 

värderingar skapar enligt Mezirow (2009) således kunskap om värderingarnas innehåll.  

 

Lättsam och öppen organisationskultur ger ökad känsla av tillhörighet 

Respondenterna upplever inte att företagen de arbetar inom har en tydlig 

organisationskultur. En respondent medger dock att organisationskulturen är svår att 

uppfatta och beskriva eftersom denne är en del av kulturen.  Utifrån detta uttalande, 

ytterligare tolkningar av resultatet samt utifrån vad som har tagits upp i den tidigare 

forskningen av fältet kan jag dock urskilja att företagen utmärks av att bestå av en 

organisationskultur. Exempelvis framhåller samtliga respondenter att det inom 

företagen är en lättsam och öppen stämning bland kollegor och chefer. Stämningen 

präglas av ett tillmötesgående klimat där kollegorna hjälper varandra vid behov. Vidare 

upplever respondenterna att de får feedback på jobbet, av såväl chefer som medarbetare. 

Denna feedback kan tänkas vara en konsekvens av det öppna klimatet som företagen 

har. Att respondenterna upplever att de får feedback i sitt dagliga arbete beskriver Gotsi 

och Wilson (2001) och Boyd och Sutherland (2006) som en nödvändig komponent för 

att de anställda ska acceptera varumärkets värden och spegla dem i sina egna beteenden. 

Det kan därför antas att det klimat som respondenterna beskriver att företagen har 

underlättar medarbetarnas förståelse för innehållet i arbetsgivarvarumärket.  

 

Vidare beskriver Knowalczyk och Pawlish (2002) att företag bör arbeta med kulturella 

värden i syfte att skapa ett autentiskt arbetsgivarvarumärke. Kulturella värden utgörs av 

företagens tysta symboliska egenskaper. Det vill säga vad respondenterna beskriver som 

ett lättsamt, öppet, tillmötesgående klimat. Dessa faktorer kan även likställas med de 

grundläggande faktorerna som Schein (2010) beskriver för att en kultur ska etableras. 

Exempelvis finns likheter mellan stämningen och de uppträdanden som respondenterna 

beskriver och vad Schein (2010) kallar för artefakter och uttalade värderingar. De 

uppträdanden som görs i form av exempelvis feedback och att vara tillmötesgående 

relateras till artefakter, vad som uttrycks och synliggörs inom en organisation. 

Företagens stämning tillsammans med de uppträdanden som görs relateras däremot till 

uttalade värderingar, vad företaget står för och anser är rätt eller fel samt bra eller dåligt 

i en situation. Detta resonemang styrker vad De Chernatony och Cottam (2006) lyfter 

fram i sin studie. De menar att kopplingen mellan arbetsgivarvarumärket och 

organisationskulturen är tydligast på nivån av organisationskultur som kallas uttalade 

värderingar. Vidare menar De Chernatony och Cottam (2006) att då organisationens 

uttalade värderingar stämmer överens med de anställdas värderingar samt med 

varumärkets innebörd, skapas ett resultat av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Med dessa 

förutsättningar kommer också medarbetarna att leva efter varumärkets innehåll på ett 

genuint sätt. Att respondenterna är genuina till sina företag visar resultaten eftersom fler 
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av respondenterna har varit på väg att sluta, eller har slutat från företagen för att senare 

komma tillbaka till respektive organisation.  

 

Företagens hjälpsamma, öppna och tillmötesgående klimat beskrivs även genom att 

företagens chefer tillgodoser medarbetarnas behov. Detta är ytterligare en betydelsefull 

komponent i arbetet med intern employer branding. Boyd och Sutherland (2006) 

beskriver att en förutsättning för att medarbetare ska frambringa förståelse för ett 

arbetsgivarvarumärke är att organisationen visar dem en känsla av tillhörighet genom 

lojalitet, stolthet och engagemang. Genom att chefer tillgodoser medarbetares behov 

anser jag att dem visar lojalitet, stolthet och engagemang gentemot medarbetarna. 

Samtidigt som cheferna och ena sidan visar detta uppförande gentemot medarbetarna 

tror jag och andra sidan att dessa känslor kan frambringas hos medarbetarna själva 

gentemot företaget. En respondent förklarar att denne tidigare varit nära att sluta inom 

företaget, men har efter stort tillmötesgående av sin chef, samt tack vare det öppna 

klimatet valt att stanna kvar. Respondenten beskriver nu att denne är stolt över att arbeta 

inom företaget och brukar rekommendera det till alla som är arbetssökande. Vidare 

uppfattar respondenten att denne förstår innehållet i arbetsgivarvarumärket och anser att 

det är attraktivt. Detta styrker Boyd och Sutherlands (2006) resonemang gällande 

förankring av arbetsgivarvarumärket och att medarbetares känsla tillhörighet underlättar 

möjligheten att förstå arbetsgivarvarumärkets innebörd. Vidare exemplifierar 

respondentens situation att anställda som förstår innebörden i sitt arbetsgivarvarumärke 

är mer benägna att arbeta för organisationens mål samt att de på ett gott sätt berättar om 

företaget för andra människor. Liknande resonemang förs även i studierna gjorda av 

Nilson et al (2011) samt Khanyapuss och Wilson (2011). 

 

Det gemensamma språket, betydelsefullt för att förstå ett 
arbetsgivarvarumärke 

En aspekt visar att företagen består av organisationskultur, trots att medarbetarna finner 

den svårt att beskriva. Detta är företeelsen att företagen karaktäriseras av att ha egna 

gemensamma språk som enligt Schein (2010) framkallar socialisation. Med 

socialisation menas enligt författaren en individs process att lära sig de vedertagna 

beteendemönster, normer, regler och värden som finns i en grupp. Socialisation kan 

därför likställas med att lära sig innehållet i arbetsgivarvarumärket. Vidare är 

socialisering enligt Schein (2010)  avgörande för att organisationskultur ska uppstå. 

Mezirow (2009) beskriver även sambandet mellan socialisation och organisationskultur 

genom att säga att socialisation sker genom organisationskultur. 

 

Samtliga respondenter upplever att det på ett eller annat sätt finns ett gemensamt språk 

inom förtaget. Det kan dock diskuteras om språket genererar en förståelse av 

arbetsgivarvarumärket eller inte. Fler av medarbetarna upplever att de förstår 

innebörden i företagets arbetsgivarvarumärke. Resultatet visar däremot inte att det 

gemensamma språket är en huvudsaklig faktor till denna förståelse. Istället visar 

resultatet att företagens språk är en av fler faktorer som tillsammans genererar förståelse 

kring arbetsgivarvarumärket. Även Forslund (2010) menar att det gemensamma språket 

påverkar medarbetarna till att lära sig de vedertagna beteendemönster, normer, regler 

och värden som finns i en grupp. Gruppen kan likställas med medarbetarna. De nämnda 

beteendemönstren, normerna, reglerna och värdena kan i sin tur likställas med 
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innehållet i arbetsgivarvarumärket. Vidare visar resultatet att det språk som 

medarbetarna använder är svårt för utomstående att förstå. På så vis genererar språket en 

vi-känsla som också skapar den en känsla av lojalitet och tillhörighet (Boyd & 

Sutherland, 2006). 

 

Vikten av en organisationskultur kan ifrågasättas 

Resonemang förs kring organisationskulturens relation till arbetsgivarvarumärket. En 

respondent beskriver att avsaknaden av en tydlig organisationskultur skapar frihet och 

öppenhet. Respondenten upplever därför avsaknaden som positiv och en aspekt som gör 

organisationen attraktiv. Detta uttalande styrks av Boyd och Sutherland (2006). De 

menar att öppenhet och frihet är en nödvändig aspekt för att medarbetarna ska kunna 

förhålla sig till innehållet i arbetsgivarvarumärket. Organisationskulturens vikt i 

förhållande till arbetsgivarvarumärket kan ytterligare problematiseras. Hatch & Schultz 

(1997) menar att organisationskulturen beskrivs som organisationens inre symboliska 

sammanhang för utveckling och underhåll av organisationens identitet. Detta ställer jag 

mig också frågande till då min uppfattning är att respondenterna till viss del skiljer 

mellan organisationskulturen och vad företaget står för. Organisationskulturen beskrivs 

som en stämning och vilket typ av beteendemönster som finns bland kollegor, medan 

det som företaget står för har att göra med organisationens värdeord och vilka 

associationer de vill vara förknippade med.  

 

Parallellt med ovanstående resonemang finner jag likheter med studiens resultat samt 

resultat från tidigare gjord forskning gällande organisationskultur och intern employer 

branding. Exempelvis faktumet att studiens undersökta organisationer påverkas av deras 

vision dess kultur och formella riktlinjer. Detta kan ses som ett exempel på vad Gotsi 

och Wilson (2001) säger gällande organisationskulturens samband med ett 

arbetsgivarvarumärke. Kowalczyk och Pawlish (2002) ger en liknande bild av 

sambandet mellan organisationskultur och arbetsgivarvarumärket. De menar att 

organisationer som har störst chans att lyckas förmedla ett genuint 

arbetsgivarvarumärke till sina medarbetare är dem som kopplar samman strategisk 

vision och organisationskultur. Studiens resultat visar att företagen förhåller sig till 

detta. Det går att urskilja genom att de aspekter som företagen anser är betydelsefullt 

går hand i hand med organisationens värdeord. Jag har även tidigare lyft fram att 

företagens värderingar och värdeord genomsyrar organisationerna, att företagen 

anordnar speciella dagar för att diskutera arbetsgivarvarumärket samt att respondenterna 

upplever att företagens värderingar kommuniceras till dem på ett tydligt sätt. Dessa 

aspekter pekar på att företagen arbetar med de kulturella värden som finns på ett 

strukturerat och genomgående sätt i likhet med vad Knowalczyk och Pawlish (2002) 

beskriver.  

 

Att lära andra människor att tänka ”rätt” 

Mezirow (2009) menar att kommunikativt lärande innebär förmågan att omforma andra 

människors tänkande och förståelse. Inom intern employer branding berör detta 

förmågan att lära andra människor att tänka “rätt” kring ett företag. Det kan diskuteras 

huruvida studiens undersökta företag har uppnått denna aspekt eller inte. Några av 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kowalczyk%2C%20Stanley%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pawlish%2C%20Michael%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
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respondenterna upplever inte att deras företag har en speciell anda som medarbetarna 

ska leva efter. De upplever inte heller att det finns en typisk medarbetare för deras 

företag. En annan respondent uttrycker däremot att denne har blivit ”hjärntvättad” av 

företagets värderingar och är stolt över att vara en del av organisationen. Detta anser jag 

visar på påverkan och förändring av tankemönster. Andra respondenter upplever att de 

under introduktionen blev påverkade och formade efter de värderingar som finns i 

organisationen. Utifrån respondenternas uttalanden har cheferna i respektive företag 

således fått respondenterna att tänka ”rätt” kring företagen.  

 

Slutsatser 

Större slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att organisationernas 

arbetsgivarvarumärken kommuniceras till medarbetarna via olika 

kommunikationskanaler på ett flerdimensionellt sätt. Olika kommunikationskanaler 

beskrivs även vara en betydelsefull förutsättning för medarbetare ska framkalla en 

förståelse kring arbetsgivarvarumärkets innehåll. En väsentlig aspekt beskrivs även vara 

tydlighet. Detta eftersom tydlighet skapar en klar uppfattning om innehållet i 

arbetsgivarvarumärket. Ytterligare en slutsats av en betydelsefull faktor för medarbetare 

att förstå arbetsgivarvarumärket beskrivs vara förhållandet att arbetsgivarvarumärket 

genomsyrar arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta skapar möjligheter för 

medarbetarna att koppla metaforer till de abstrakta innehåll som arbetsgivarvarumärket 

består av. Med hjälp av metaforerna skapas en omedveten kunskapsbildning. 

Förhållandet att arbetsgivarvarumärket genomsyrar företaget visar även slutsatsen att 

detta frambringar tid för reflektion hos medarbetarna och där med kunskap gällande 

innehållet i arbetsgivarvarumärket.  

 

Ytterligare en slutsats visar att ett tillmötesgående arbetsklimat där cheferna tillgodoser 

medarbetarnas behov, är betydelsefullt för medarbetares möjlighet att skapa förståelse 

för ett arbetsgivarvarumärke. Genom ett sådant klimat skapas en känsla av tillhörighet 

hos medarbetarna samt en känsla av lojalitet, stolthet och engagemang gentemot 

företaget. Dessa känslor framkallas även när företag använder sig utav egna språk. 

Resultatet visar att respondenterna från företagen inte upplevde en stark 

organisationskultur. En slutsats är därför att det inte krävs någon strikt 

organisationskultur i arbetet med intern employer branding, så länge företag uppfyller 

andra krav. Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och att få medarbetarbetarna att förstå 

dess innebörd går att uppnå genom andra metoder. Exempelvis genom de slutsatser som 

här har nämnts. Genom dessa tillvägagångssätt kan således ett företag lära medarbetare 

att tänka “rätt” kring företaget så att de representerar arbetsgivarvarumärket och sprider 

dess goda rykte. 

 

Vidare forskning 

För en tydligare bild av intern employer branding och hur kommunikation av ett 

arbetsgivarvarumärke går till från ledning till medarbetare vore det i framtiden 

intressant att göra en kvantitativ sambandsstudie gällande detta. Det vore även 

intressant att studera intern employer branding utifrån ett kvalitativt angreppssätt med 

någon av de typer av undersökningsdesign som jag undanböjde gällande valet av design 
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för denna studie. Oavsett vilken metod och vilket angreppssätt som används för att 

studera ämnet anser jag att ytterligare forskning av fältet är relevant. Detta med hänsyn 

till vad denna studie inleds med att berätta. 80- och 90-talister byter arbetsplats oftare än 

vad tidigare generationer har gjort och ställer krav på arbetsgivare. Det gäller därför att 

företag anses attraktiva och arbetar i syfte att uppfattas så. Som nämndes i studiens 

introduktion börjar ett företags arbete med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

internt, med intern employer branding. Där av vikten att studera ämnet ytterligare. 
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Bilaga I 

I 

INTERVJUGUIDE 
 

 Vad har du för tjänst? 

 Hur länge har du jobbat inom XX? 

Tema 1. Materiella associationer 

 Beskriv organisationens förmåner 

– På vilket sätt kan du som anställd få vetskap om att dessa finns? 

 Beskriv hur du får feedback på jobbet? 

 Vad upplever du att ledningen gör för att du som anställd ska stanna kvar inom 

organisationen? 

Tema 2. Immateriella associationer 

 När du blev rekryterad, upplevde du då att det var viktigt att dina värderingar 

skulle stämma överens med XX värderingar? 

– Beskriv vad som gjorde att du kände så? 

 Beskriv på vilket sätt du kommer i kontakt med XX värderingar? 

– Stämmer dessa överens med vad du själv står för? 

– Beskriv om dessa värderingar har utvecklats eller om du redan hade dem innan du 
började på XX? 

– Hur utvecklades dessa värderingar? 

Tema 3. Associationer som kan vara både materiella och immateriella 

 Anser du att XX är en attraktiv arbetsgivare? 

– Kan du förklara varför du tycker det? 

– Hur utvecklade du den uppfattningen? 

 Hur upplever du att du får reda på vad organisationen anser är betydelsefullt? 

 På vilket sätt informerar ledningen dig om vad XX står för? 

– Beskriv vilka av sätten som fungerar bäst för att du ska ta till dig informationen 

 Förklara hur du som anställd på XX tar del av XX:s varumärke? 

Tema 4. Organisationskultur 

 Berätta kort om XX:s organisationskultur 

 Upplever du att det finns ett gemensamt språk inom företaget? 

– Hur yttrar sig det? 

Tema 5. Förståelse 

Upplever du att du förstår vilken bild som XX vill ge av sig själv? 

– Hur har du lärt dig det? 

 Berätta om det finns något särskilt som XX gör så att du förstår innebörden i 

varumärket XX?  
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Bilaga II 

I 

MISSIVBREV 

Hej 

Jag är student på Personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 

är nu inne på mitt sista år och håller därför på att skriva mitt examensarbete. Uppsatsen 

inriktar sig på arbetslivspedagogik och uppsatsen berör hur medarbetare uppfattar att 

innehållet i deras arbetsgivarvarumärke kommuniceras till dem inom företaget. Vidare 

berör studien hur medarbetarna skapar sig en förståelse av arbetsgivarvarumärkets 

innehåll. Innehållet i arbetsgivarvarumärket innefattar den bild som företaget vill 

associeras med, exempelvis företagets värderingar, kultur, affärsidé.  

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur innebörden i ett 

arbetsgivarvarumärke förmedlas och förankras från ledning till medarbetare. 

Jag har fördjupat mig i litteratur och tidigare forskning kring studiens ämnesområde. 

Utöver detta skulle jag vilja komplettera studien genom att ta hjälp av dig som arbetar 

på XX. Därför är jag ytterst tacksam att du, som medarbetare på XX, vill ställa upp som 

intervjuperson till min studie. Din medverkan är vara värdefull för mitt resultat. 

Intervjun kommer ta drygt 30 minuter. 

Vid intervjun och genomgående under studiens arbetsprocess kommer jag att ta hänsyn 

till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är 

frivilligt, du kan välja att låta bli att svara på frågor och avbryta din medverkan när som 

helst utan närmare förklaring. Din integritet skyddas genom att ditt deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt för största möjliga avidentifiering. Eventuella citat kommer 

även att behandlas med försiktighet och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information.  
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