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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss i vårt arbete och gjort det möjligt 
att kunna genomföra denna studie 
 

Inledningsvis vill vi tacka samtliga av våra respondenter som med intresse för vår 

studie varit väldigt tillmötesgående och avvarat oss sin tid. Utan våra respondenters 

deltagande hade denna studie aldrig varit genomförbar. Vi vill även tacka vår 

handledare Annika Schilling, vår examinator Kjell Arvidsson samt våra opponenter 

som under handledningar och seminarier har hjälpt oss att förbättra vårt arbete. Den 

konstruktiva kritiken vi mottagit under seminarierna har varit en stor tillgång för vårt 

arbete. Tack! 

 

Vi önskar er en trevlig läsning 

 

Alexander Kerval l, Sanna Rosén och Sofie Mikkelsen 

Kalmar , vårterminen 2016  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

iii 

Abstract 
 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 credits, 2FE78E, 

School of Business and Economics at Linnaeus University of Kalmar, Spring 2016. 

 

Title: Employer branding to the rescue - A case study about a pharmaceutical 

company’s work with employer branding 

Authors: Alexander Kervall, Sanna Rosén and Sofie Mikkelsen 

Supervisor: Annika Schilling 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 

Purpose: The purpose of this study is to bring understanding into how employer  

branding can be used in order to make an employer brand more attractive, while the 

organization is characterized by labour-shortage and at the same time demand 

specialized skills. 

 

Method: The study is based on a case study with an abductive reasoning and 

addresses employer branding from a pharmaceutical company’s perspective. The 

data has been collected through qualitative interviews and from the pharmaceutical 

company’s social media forums. 

 

Conclusion: The results of the study have shown how an organization can work with 

employer branding in order to strengthen its employer brand. Two of the most 

fundamental objectives of employer branding is to be able to retain and attract 

personnel. In order to achieve these objectives, numerous aspects have been selected 

and analyzed to identify how an organization can be successful in its work with 

employer branding. The study has shown that a successful work with employer 

branding demands a process where every aspect functions in symbiosis. However, 

changes in the labour-market can sometimes be overwhelming and therefore 

underminine the companies employer branding abilities. 

 

Keywords: employer branding, employer brand, labour-shortage, specialized skills, 

pharmaceutical company. 
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Sammanfattning 
 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, organisation (15hp), 

2FE78E, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Vårterminen 2016. 

 

Titel: Employer Branding till undsättning - En fallstudie om ett apoteksföretags 

arbete med employer branding 

Författare: Alexander Kervall, Sanna Rosén och Sofie Mikkelsen  

Handledare: Annika Schilling 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 
Syfte: Syftet med studien är att ge en förståelse för hur employer branding kan 

användas för att göra en organisations arbetsgivarvarumärke mer attraktivt, då 

organisationen är präglad av arbetskraftsbrist samtidigt som ett krav på specifik 

kompetens finns. 

 

Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats som behandlar employer branding 

utifrån ett apoteksföretag. Datainsamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer 

och från fallföretagets forum på sociala medier.  

 

Slutsats: Studiens resultat har visat hur en organisation kan arbeta med employer 

branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Två av de mest fundamentala 

målsättningarna med employer branding är att kunna behålla och attrahera personal. 

För att kunna uppnå dessa målsättningar har flertalet aspekter valts ut och analyserats 

för att kunna identifiera hur en organisation kan vara framgångsrik i sitt employer 

branding-arbete. Studien har visat att ett framgångsrikt employer branding-arbete 

kräver en process där varje aspekt fungerar i symbios, men att förändringar på 

arbetsmarknaden ibland kan vara överväldigande och underminera företagens 

möjligheter med employer branding. 

 

Nyckelord: employer branding, arbetsgivarvarumärke, arbetskraftsbrist, 

kompetenskrav, apoteksföretag.  

  



  
 

v 

  



  
 

vi 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	
1.1 Bakgrund ______________________________________________________ 1	
1.2 Problemdiskussion ______________________________________________ 3	
1.3 Problemformulering _____________________________________________ 5	
1.4 Syfte _________________________________________________________ 6	
1.5 Disposition ____________________________________________________ 6	
1.6 Begreppsdefinition ______________________________________________ 7	

2 Metod _____________________________________________________________ 8	
2.1 Forskningsproblemets karaktär _____________________________________ 8	
2.2 Abduktiv forskningsansats ________________________________________ 9	
2.3 Kvalitativ forskningsstrategi ______________________________________ 10	
2.4 Fallstudie _____________________________________________________ 11	
2.5 Primärdata via intervjuer och sociala medier _________________________ 13	

2.5.1 Intervjuer _________________________________________________ 13	
2.5.2 Sociala medier _____________________________________________ 15	

2.6 Databearbetning och tolkning _____________________________________ 16	
2.6.1 Kodning __________________________________________________ 17	

2.7 Forskningskvalitet ______________________________________________ 19	
2.7.1 Tillförlitlighet ______________________________________________ 19	
2.7.2 Överförbarhet _____________________________________________ 20	
2.7.3 Pålitlighet _________________________________________________ 20	
2.7.4 Möjlighet att styrka och bekräfta _______________________________ 21	
2.7.5 Äkthet ____________________________________________________ 21	

2.8 Forskningsetik _________________________________________________ 22	

3 Employer branding, identitet, kultur och kommunikation _________________ 24	
3.1 Teorins betydelse ______________________________________________ 24	
3.2 Employer branding _____________________________________________ 24	

3.2.1 Varför ska organisationer arbeta med employer branding ___________ 26	
3.2.2 Grundpelare för ett starkt arbetsgivarvarumärke __________________ 27	
3.2.3 Karaktärsdrag för ett lyckat arbetsgivarvarumärke ________________ 28	
3.2.4 Employee value proposition ___________________________________ 31	
3.2.5 Employer branding - attrahera och behålla arbetskraft _____________ 33	

3.3 Employer branding och identitet ___________________________________ 36	
3.3.1 Image ____________________________________________________ 38	

3.4 Employer branding och organisationskultur __________________________ 39	
3.5 Employer branding och sociala medier _____________________________ 40	
3.6 Employer branding och word of mouth _____________________________ 42	

4 Linnéapoteket ______________________________________________________ 44	
4.1 Attrahera och behålla arbetskraft __________________________________ 44	
4.2 Linneapotekets identitet och kultur _________________________________ 46	



  
 

vii 

4.3 Linnéapotekets kommunicering av arbetsgivarvarumärket ______________ 48	
4.4 Ansvar och engagemang _________________________________________ 50	

5 Employer branding i Linnéapoteket ___________________________________ 52	
5.1 Befintlig och potentiell arbetskraft _________________________________ 52	
5.2 Linnéapoteket utifrån en prediktiv employer branding-modell ___________ 55	

5.2.1 Målgruppens behov _________________________________________ 55	
5.2.2 Differentierat employee value proposition _______________________ 56	
5.2.3 Strategi av människor _______________________________________ 58	
5.2.4 Enhetliga varumärken _______________________________________ 58	
5.2.5 Kommunikation ____________________________________________ 59	
5.2.6 Mätfunktion _______________________________________________ 59	

5.3 Linnéapotekets identitet och kultur i relation till employer branding ______ 60	
5.3.1 Identitet __________________________________________________ 60	
5.3.2 Image ____________________________________________________ 63	
5.3.3 Kultur ____________________________________________________ 63	

5.4 Kommunicera arbetsgivarvarumärket _______________________________ 64	

6 Slutsats ___________________________________________________________ 67	
6.1 Besvarande av problemformulering ________________________________ 67	

6.1.1 Hur kan en organisation som präglas av arbetskraftsbrist och specifika 
kompetenskrav arbeta med employer branding? _______________________ 67	
6.1.2 Vilka aspekter i arbetet med employer branding är viktiga att ta hänsyn 
till i en organisation med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav? ___ 68	

6.2 Diskussion av slutsats ___________________________________________ 69	
6.3 Rekommendationer till framtida forskning ___________________________ 69	

Källförteckning ______________________________________________________ 70	

Intervjubilagor ________________________________________________________ I	
Intervjubilaga respondent 1 - Verkställande direktör _______________________ I	
Intervjubilaga respondent 2 – Regionchef _______________________________ II	
Intervjubilaga respondent 3 – Apotekschef _____________________________ III	
Intervjubilaga respondent 4 – Apotekschef _____________________________ IV	
Intervjubilaga respondent 5 – Medarbetare ______________________________ V	

 



  
 

1 
  

1 Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel introduceras läsaren för hur employer branding har 

blivit ett verktyg för att stärka ett arbetsgivarvarumärke. Vidare exemplifieras 

begreppet via ett företag i behov av employer branding. Slutligen presenteras 

uppsatsens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har ofta hört historier spridas av bekanta eller anhöriga om hur lätt det var att få 

arbete runt 70/80-talet. Var det skolavslutning på fredag så var det inga problem att stå 

beredd, redo för arbete på måndagen. Vår uppfattning är att arbetsmarknaden inte 

exkluderade personer utan slutbetyg och fanns det inget driv att studera vidare så fanns 

det ändå möjligheter att avancera sig uppåt i ett företag. Att arbetsmarknadens struktur 

har förändrats är ingen hemlighet. Högkvalificerade arbeten med höga kompetenskrav 

har blivit en allt mer central del på den svenska arbetsmarknaden och de 

lågkvalificerade arbetena har successivt börjat försvinna (Fergin et al, 2013). Ekholm 

och Hakkala (2006) menar att globaliseringen delvis är en förklaring till varför 

marknaden har förändrats. Globaliseringen har möjliggjort att företag kan reducera sina 

kostnader genom att flytta en del av sin verksamhet till länder med lägre 

arbetskostnader och underhållsavgifter. Konsekvenserna är att efterfrågan på 

lågutbildad arbetskraft och arbetskraft utan särskild kompetens har minskat och landet 

har blivit mer specialiserat på kapitalintensiv produktion. Det innebär att en stor del av 

arbetskraften behöver ha någon sorts specialiserad utbildning (Ekholm & Hakkala, 

2006). På grund av förändringen har Sverige kämpat med en minskad tillgång av 

arbetskraft som besitter särskild kompetens i förhållande till de arbeten som finns 

tillgängliga (Starineca, 2015).  

 

Allt fler företag i Sverige meddelar att de har svårt att hitta rätt personer till lediga 

tjänster (Svenskt näringsliv, 2016), trots en arbetslöshet på 7,4 % i Sverige under år 

2015 (SCB, 2016). Svenskt näringsliv (2016) bekräftar att företagen har svårt att 

rekrytera och de två främsta anledningarna till problemet är brist på personer med rätt 

kompetens och brist på personer med rätt yrkeserfarenheter. Bristen på kompetent 

arbetskraft har i sin tur skapat en konkurrens mellan företagen över att finna personal 

(svenskt näringsliv, 2016). Ett exempel på en hårt drabbad bransch i Sverige där 
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arbetskraftsbristen är hög är apoteksbranschen och med specifika utbildningskrav utgörs 

branschen inte bara av arbetskraftsbrist, utan även av kompetensbrist. I dagsläget finns 

inte tillräckligt med utbildade farmaceuter (Sveriges farmaceuter, 2016). Det ser inte 

heller ljusare ut i framtiden då 1500 farmaceuter beräknas gå i pension inom de närmsta 

tre till fyra åren (Sveriges farmaceuter, 2016). Sveriges apoteksförening (2016) menar 

att anledningen till att branschen är så hårt drabbad är framförallt på grund av den 

omreglering som skedde år 2009. Omregleringen ökade antal apotek i Sverige med 40 

%. Dessvärre ökade inte antalet farmaceuter i samma takt som branschexpansionen. 

 

I en marknad med rekryteringssvårigheter och brist på kompetens blir matchningen 

mellan företag och arbetssökande allt mer komplex. Det handlar inte enbart om att finna 

rätt arbetskraft längre, utan att hela tiden göra det före sina konkurrenter. Konkurrensen 

har skapat ett behov av att kunna utmärka sig på arbetsmarknaden och finna ett sätt att 

differentiera sig på (Fergin et al, 2013). Det skapar också stora konkurrensfördelar för 

det företag som lyckas med sin rekrytering. Den nya arbetsmarknaden har öppnat upp 

för arbetssökande att agera likt konsumenter på en marknad där det är fritt fram att 

jämföra och välja mellan olika alternativ. Företagen måste därför se till att vara 

attraktiva. Inte bara ett attraktivt varumärke för sina kunder utan också attraktiva som 

potentiella arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Att endast erbjuda sin potentiella 

arbetskraft lön och arbetsuppgifter är inte längre tillräckligt, arbetsmarknaden kräver 

mer av företagen (Albinsson & Geterud, 2013).  

 

Backhaus och Tikoo (2004) anser att differentiera sig som företag idag inte bara handlar 

om den faktiska produkten eller tjänsten som företaget erbjuder, utan omfattas även av 

personal, plats och andra organisatoriska komponenter som kan göra organisationen 

unik. Ambler och Barrow (1996) menar att genom förstärkning av företagets varumärke 

kan företag se till att bli en attraktivare arbetsgivare och på så sätt attrahera möjlig 

arbetskraft med rätt kompetens.  

 

Fenomenet employer branding handlar om arbetsgivarens arbete med att öka sin 

attraktionskraft på arbetsmarknaden, i syfte att attrahera och behålla arbetskraft. 

Definitionen som Ambler och Barrow (1996) använder för att beskriva fenomenet är 

funktionsmässiga, ekonomiska, och psykologiska fördelar som förhöjer värdet av en 

organisations arbetsgivarvarumärke. Processen innebär att bygga upp, förstärka och 
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förankra värdet av sitt arbetsgivarvarumärke. Författarna menar att aktiviteter som 

förhöjer varumärket både är anpassade för att attrahera ny kompetent arbetskraft och för 

att öka kundkretsen. Ambler och Barrows (1996) artikel ska inte förbises i en studie om 

employer branding, eftersom det var den första vetenskapliga skriften om fenomenet 

och utgör därför grunden i alla vetenskapliga studier av ämnet. Efter den första 

definitionen år 1996 har flertal studier med snarlika definitioner av fenomenet 

presenterats. 

 

Artiklar som skrivits om fenomenet visar att det både berör marknadsföring och human 

resources (se ex. Maxwell & Knox, 2009; Rampl & Kenning, 2014) och kan därför vara 

intressant för många studier. Sedan den första definitionen av employer branding 

publicerades har begreppet utvecklats och nya aspekter och förklaringar av employer 

branding i relation till attraktion av arbetskraft har formulerats. Däremot anser vi att 

spridningen på definitionerna är små och den största delen av studierna är samstämmig. 

 

Parment och Dyhre (2009) diskuterar möjligheterna som employer branding kan 

medföra för ett företag. Förstår ett företag att en del av företagets framgång beror på de 

anställda, brukar också företagen få insikt i hur viktigt det är att kunna attrahera rätt 

arbetskraft. Desto starkare arbetsgivarvarumärke företaget har skapat, desto större är 

chansen att lyckas fånga in kompetent arbetskraft. Vidare diskuterar Parment och Dyhre 

(2009) vikten av att faktiskt arbeta med employer branding som företag i dag. 

Anledningen är att allt fler arbetssökande söker sig till företag som aktivt arbetar med 

att vara en attraktiv arbetsgivare och placera sitt varumärke i fokus. Stariņeca (2015) 

menar att employer branding borde vara ett verktyg som används flitigt inom strategisk 

human resource management. Författaren menar att även om konceptet inte löser alla 

problem som uppstår när arbetskraften på marknaden inte räcker till, kan konceptet 

bidra till en jämnare fördelning mellan organisationer. Stariņeca (2015) argumenterar att 

fördelningen av arbetskraft kommer jämnas ut när fler organisationer kan ses som 

attraktiva ur arbetskraftens synvinkel.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi anser att employer branding är något som kan berika alla företag. Att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke är inte bara betydelsefullt i en bransch där det finns arbetskraft- 

och kompetensbrist, utan möjliggör för alla företag att skapa en stark position på 
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arbetsmarknaden utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Backhaus och Tikoo (2004) menar 

att även om ämnet fortfarande är relativt nytt har många företag redan sett fördelarna 

med att arbeta kontinuerligt med employer branding. Framförallt då företagen har insett 

vilka brister på kompetent arbetskraft det finns inom vissa branscher (Parment & Dyhre, 

2009).  Backhaus och Tikoo (2004) menar att svårigheterna med att arbeta för att bygga 

upp sitt arbetsgivarvarumärke är att företag inte vet hur de ska förhöja värdet. Enligt 

författarna beror problemet till viss del på att studier fokuserar för lite på att definiera 

hur ett bra arbetsgivarvarumärke uppnås och för mycket på vad employer branding är. 

Vi har också identifierat att studier om employer branding ofta saknar konkreta 

strategier utan fokuserar istället på definitionen av begreppet. Att praktisera employer 

branding kan därmed utgöra ett problem eftersom det kan vara svårt att tyda 

definitionen till praktiska handlingar.  

 

Trots att employer branding-strategier finns, är de utformade på ett övergripande sätt för 

att kunna anpassas efter flera olika organisationsstrukturer. Vi anser att strategierna 

utgör en mall att arbeta utifrån mer än en strategi som kan tillämpas av alla företag. 

Begreppet möjliggör flera olika medel för att stärka arbetsgivarvarumärket. Det är 

däremot svårt att lyckas identifiera vad som faktiskt ingår i employer branding. 

Förmåner som friskvård, extra semesterdagar, flextid eller till och med fika på fredagar 

kan betraktas som employer branding, förutsatt att det används i syfte för att stärka 

arbetsgivarvarumärket. Employer branding-strategier kan bli mer specificerade i sina 

tillämpningsområden genom att undersöka employer branding i relation till exempelvis 

en specifik bransch, organisationsstruktur eller andra avgränsningar som behövs för att 

studera utifrån ett större perspektiv. Employer branding har, enligt oss, fortfarande inte 

forskats på mer specifika användningsområden. Svensk apoteksmarknad är ett exempel 

på ett sådant område. Marknaden som lider av arbetskraft- och kompetensbrist skulle 

gynnas av ett employer branding-arbete, men området i relation till employer branding 

är fortfarande relativt outforskat.  

 

Stariņecas (2015) teori om en jämn fördelning av arbetskraft med hjälp av employer 

branding skulle kunna appliceras på apoteksföretagen. Apoteksbranschens 

arbetskraftsbrist är i behov av långsiktiga lösningar för att gynna alla aktörer och 

konsumenter (Sveriges Farmaceuter, 2016). Lösningar krävs eftersom 

arbetskraftsbristen förväntas öka i samband med de stora pensionsavgångarna, dessutom 
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förväntas även stressen på personalen öka. Stressen kan leda till att personalen inte 

längre känner att de har tid eller möjlighet att ge konsumenterna de råd eller den tid som 

de behöver (Sveriges farmaceuter, 2016). Enligt arbetsmiljöverket (2016) kan stress 

bland personal medföra skadliga konsekvenser. I ett uppmärksammat fall som skedde 

2016 felexpedierades en kvinna och fick istället ut ett läkemedel med åtta gånger högre 

dos än vad som var utskrivet. Orsaken var enligt apoteket bland annat på grund av stress 

(Toresson, 2016). Genom att implementera employer branding kan företagen se till att 

ha tillräckligt med personal och därigenom kunna motverka den stress på arbetsplatsen 

som orsakats av arbetskraftsbrist. Vi tror att om företagen i apoteksbranschen stärker sitt 

arbetsgivarvarumärke kan farmaceutyrket bli mer eftertraktat och leda till att fler 

personer vill söka sig till farmaceututbildningar. Det är dock varje företags ansvar att 

själva stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera och behålla arbetskraft.  

 

Vi har konstaterat att employer branding är ett verktyg som företag kan använda för att 

attrahera och behålla arbetskraft. Den existerande forskningen av fenomenet anser vi är 

bristfällig när det kommer hur employer branding-strategier kan tillämpas. Employer 

branding kan användas för att stärka ett arbetsgivarvarumärke och är framförallt 

användbart på en arbetsmarknad med konkurrens om arbetskraft. Vi har inte hittat 

någon forskning om hur företag med specifika kompetenskrav och arbetskraftsbrist kan 

använda sig av employer branding. 

1.3 Problemformulering 

Tillgången på farmaceuter blir färre medan antal apoteket har ökat, vilket leder till en 

arbetskraftsbrist. Konkurrensen av arbetskraft har därmed ökat och det innebär att 

företag idag måste positionera sig som en attraktiv arbetsgivare. Vi frågar oss därför vad 

en organisation kan göra för att främja sitt arbetsgivarvarumärke och vilka aspekter som 

bör inkluderas för att organisationerna ska vara framgångsrika. 

 

Vi ställer oss därför följande frågor:  

- Hur kan en organisation som präglas av arbetskraftsbrist och specifika 

kompetenskrav arbeta med employer branding? 

 

- Vilka aspekter i arbetet med employer branding är viktiga att ta hänsyn till i en 

organisation med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav? 
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1.4 Syfte  

Studiens syfte är att ge förståelse för hur employer branding kan användas för att göra 

en organisations arbetsgivarvarumärke mer attraktivt, när organisationen är präglad av 

arbetskraftsbrist samtidigt som krav på specifik kompetens finns. 

 

1.5 Disposition 

  

Inledning	
•  I Inledningen presenteras bakgrunden till studien, 

problemdiskussionen, forskningsfrågor och slutligen uppsatsens syfte  

Metod	

•  I följande kapitel introduceras läsaren för de metodologiska val vår 
studie är uppbyggd på - forskningsproblemets karakär, abduktiv 
forskningsansats, kvalitativ forskningsstrategi, fallstudie, 
datainsamlingsmetod, databearbetning och tolkning, forskningskvalitet 
och forskningsetik.  

Teori	

•  I teorikapitlet presenteras relevanta teorier för studiens syfte - 
employer branding, employer branding och organisationsidentitet, 
employer branding och kultur och slutligen employer branding och 
kommunikation 

Empiri	

•  Empirin presenteras efter fyra olika teman - attrahera och behålla 
arbetskraft, identitet och kultur, kommunicering 
avarbetsgivarvarumärket och ansvar och engagemang  

Analys	

•  I analyskapitlet tolkas fallföretagets employer branding arbete med 
framtagna teorier - befintlig och potentiell arbetskraft, fallföretaget 
utifrån en prediktiv employer branding- modell, fallföretagets identitet 
och kultur i relation till employer branding och kommunicering av 
arbetsgivarvarumärket 

Slutsats	

•  Avslutningsvis kommer slutsatsen av studien presenteras. 
Forskningsfrågorna besvaras och slutligen redogörs möjligheter inom 
framtida forskning 
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1.6 Begreppsdefinition 

Arbetsgivarvarumärke 

Företagets varumärke som arbetsgivare på arbetsmarknaden (Parment & Dyhre, 2009). 

Begreppet benämns på engelska som employer brand.  

 

Employer branding 

Employer branding är en process som används av organisationer i syfte att attrahera och 

behålla arbetskraft. Det handlar om att företaget har en profil som arbetsgivare och hur 

den profilen uppfattas av nuvarande och potentiell arbetskraft. Begreppet handlar alltså 

om organisationens arbetsgivarvarumärke och vad det förknippas med (Dyhre & 

Parment. 2013). 

   

Employee value proposition (EVP) 

Det unika och differentierande löfte som en arbetsgivare ger sina anställda och 

potentiella kandidater (Rosethorn, 2009). Begreppet EVP översätts till medarbetarlöftet 

på svenska (Dyhre & Parment, 2013). 

      

Kompetens/kompetent arbetskraft 

Arbetskraft som besitter rätt utbildning som krävs för en viss tjänst (NE, 2016). 

 

Rätt arbetskraft 

Med rätt arbetskraft avses de som anses besitta vissa egenskaper eller erfarenheter för 

att passa en specifik arbetsgivare bäst. Det finns därför ingen vedertagen definition på 

vad rätt arbetskraft betyder eftersom ingen organisation är den andra lik. Det finns dock 

vissa individuella kännetecken som exempelvis karaktär, social stil och attityd som kan 

vara avgörande, oavsett vilken organisation det gäller (Parment & Dyhre, 2009). 
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2 Metod 
I följande kapitel introduceras läsaren för de metodologiska val vår studie är uppbyggd 

på. Läsaren introduceras först för beskrivningen av forskningsproblemets karaktär, 

studiens forskningsansats och vilken forskningsstrategi som har använts. Sedan 

presenteras den data som vår fallstudie bygger på och hur den datan har tolkats. 

Kapitlet avslutas med studiens forskningskvalitet och forskningsetik. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan den analysnivå en studie tillskrivs delas in i olika 

kategorier såsom individer, grupper, organisationer eller samhällen, vilket görs 

beroende på vad studien främst syftar till att behandla. Vår studie syftar till att främja en 

organisation och den empiriska data som hämtades kommer från individer inom 

organisationen. Enligt Bryman och Bell (2013) kan kombinationen av individ-baserad 

information och organisatoriskt lärande vara föremål för konflikt då organisationen 

riskerar att tillskrivas mänskliga attribut. Vi menar att den empiriska data som hämtades 

från individer användes för att möjliggöra implementering av employer branding. Det 

empiriska materialet kunde därav användas i urvalet av teorier som i sin tur applicerades 

på organisationen. På så sätt användes inte den individbaserade datan direkt på 

organisationen och därmed ansåg vi att risken att tillskriva organisationen mänskliga 

attribut minimerades. 

 

Vi har förstått att Employer branding är ett fenomen som används globalt, eftersom det 

nämns i både svenska och utländska studier. Vi har även funnit att fenomenet är omtalat 

då det har varit föremål för flertalet vetenskapliga studier. Några av de strategier som 

exempelvis rekryteringstratten (Parment & Dyhre, 2009) eller den prediktiva modellen 

för att attrahera och behålla talang (Botha, Bussin & de Swardt, 2011), har använts i vår 

studie. Trots att sådana modeller finns, menar Verma och Ahmad (2016), att utbudet av 

modeller ses som begränsat och i synnerhet när det kommer till modeller som beskriver 

praktisk tillämpning. De modeller som har presenterats och använts i denna studie 

förekommer ofta inte tillsammans, utan i separata studier. Vår förhoppning är att genom 

att samla dessa modeller i en och samma studie, kunna ge en klarare överblick för hur 

praktisk tillämpning kan ske utifrån de modeller som finns att tillgå. 
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2.2 Abduktiv forskningsansats  

Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det ett centralt problem inom allt vetenskapligt 

arbete och det handlar om hur teori och verklighet ska relatera till varandra. Genom att 

bestämma en forskningsansats, bestäms också hur relationen mellan teori och verklighet 

ska speglas. Vilken ansats som ska användas bestäms utifrån vad som passar den studie 

som ska genomföras. De tre vanligaste begreppen som används i bestämmelse av 

forskningsansats är deduktion, induktion och abduktion. Deduktiva ansatser drar 

slutsatser om enskilda fenomen utifrån befintliga och allmänna principer, medan 

induktiva ansatser utgår från att empirin styr och teorin formuleras därefter (Patel & 

Davidsson, 2003). I vårt arbete utgick vi från det tredje forskningsbegreppet, den 

abduktiva forskningsansatsen. Abduktion utmärker sig som en kombination av 

induktion och deduktion på grund av att ansatsen först anses arbeta induktivt för att 

sedan fortsätta arbeta deduktivt (Patel & Davidsson, 2003). Alvesson och Sköldberg 

(2009) rekommenderar en abduktiv ansats när fallstudier genomförs. Abduktiva 

ansatser anses ha ett högre krav på sig än de andra två förklaringsmodellerna, detta för 

att abduktion även syftar till att medföra förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

abduktiva ansatser utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt genom 

arbetets gång och det teoretiska materialet förfinas och justeras under arbetsprocessen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Med vår uppsats ämnade vi att ge en förståelse för fenomenet employer branding. 

Blaike (2009) anser att i en abduktiv ansats måste forskaren skapa sig en logik för att 

sedan kunna gå vidare och studera den sociala verkligheten. För att erhålla denna logik 

och förståelse och öka vår egen kunskap av employer branding krävde 

forskningsprocessen att vi först blev insatta i ämnet, något vi gjorde genom att 

undersöka fenomenets bakgrund. Vi började med att studera begreppsdefinitioner och 

tidigare forskning. Teorierna om fenomenet som vi tog del av innan det empiriska 

materialet samlades in, var forskning från bland annat Ambler & Barrow (1996), 

Backhaus & Tikoo (2004) och Parment & Dyhre (2009). Dock räckte inte dessa teorier 

utan fler teorier togs fram i syfte att kunna förstå det empiriska materialet bättre. Genom 

att växla mellan det empiriska och det teoretiska materialet samt att finjustera teorierna 

kunde vi göra fler upptäckter i det empiriska materialet och gå djupare i vår studie. 

Genom att skifta mellan empiri och teori gav det oss också möjligheten att ha ett öppet 

förhållningssätt till empirin för att sedan använda teorier som analysverktyg.  
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2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det en vanlig uppfattning att valet av 

forskningsstrategi endast handlar om undersökningen ska mätas i numeriska mått eller 

inte. Författarna menar däremot att det inte bara är det som avgör. Den kvantitativa och 

den kvalitativa strategin har båda sitt specifika tillvägagångsätt och förståelse för inom 

vilka gränser studien tillåts bedrivas. Gränserna styrs mestadels av studiens ansats och 

vilken grad av egen tolkning författarna till studien tillåts att ha. Graden av tolkning 

definieras antingen via det naturvetenskapliga kunskapsperspektivet eller 

tolkningsperspektivet (Bryman och Bell, 2005).  

 

Vår studie innebär att vi som författare måste tolka det empiriska materialet för att 

förstå hur organisationen arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. I employer branding 

innefattas många tillvägagångssätt för att höja arbetsgivarvarumärkets dragningskraft. 

Om inte det empiriska materialet visar på exakt vilka teorier som behövs tillämpas, 

kräver vår studie att vi kan tolka vilka teorier som är applicerbara. Enligt Bryman och 

Bell (2005) tillåter perspektivet tolkningar av mänskliga handlingar och utsagor för att 

skapa en förståelse av det studerade fenomenet.  

 

Starrin och Svensson (1994) håller med Bryman och Bell (2005) om att det inte bara är 

forskningsstrategins utgångspunkt i numeriska mått som avgör. Starrin och Svensson 

(1994) förespråkar att avgöra forskningsstrategin med hjälp av vilken analystyp som ska 

användas, för att komma fram till svaret på forskningsfrågan. Tolkas studien med en 

abduktiv analystyp är forskningsstrategin oftast kvalitativ. Creswells (2013) förklaring 

av den kvalitativa forskningsstrategins karaktärsdrag liknar en sammanslagning av den 

Bryman och Bell (2005) och Starrin och Svensson (1994) förespråkar. Förutom 

kriterierna att ha en abduktiv analystyp och att skapa mening genom forskarnas egna 

tolkningar av det empiriska materialet, tillkommer även kriterier för hur det empiriska 

materialet ska samlas in och vilket bidrag studien tillför vetenskapen. Creswell (2013) 

menar att insamlingen av det empiriska materialet ska komma från flera olika källor 

genom exempelvis intervjuer med olika deltagare, observationer eller tolkningar av 

andra dokumentationer. Denzin och Lincoln (2011) definierar den kvalitativa 

forskningsstrategin som flera observationer och tolkningar av studieobjektets naturliga 

miljö. Denzin och Lincoln (2011) menar att det är genom en tolkning av situationer 
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utifrån möten med omvärlden och sedan en analysering av tolkningarna som är det 

viktigaste kriteriet att uppfylla.  

 

I vår studie använde vi egna tolkningar av både intervjuer och dokumentationer från 

vårt fallföretags sidor på sociala medier och allt material behandlas i linje med en 

abduktiv analystyp. Vi identifierade därför att en kvalitativ forskningsstrategi var 

lämpligast att använda vid utförandet av vår studie.  

 

2.4 Fallstudie 

Enligt Creswell (2013) är det viktigt att fastställa och följa en anpassad 

forskningsdesign för att studien ska vara kapabel till att ge så riktigt resultat som 

möjligt. Merriam (1994) antyder att valet av forskningsdesign är beroende av studiens 

syfte. Studiens syfte var att förstå hur employer branding i ett företag med arbetskraft- 

och kompetensbrist kan användas genom att studera en organisation och detta ligger i 

linje med att undersökningen bör utföras genom forskningsdesignen fallstudie.  

 

Fallstudie är en design som kan användas vid många olika typer av studier, tack vare det 

relativt fria tillvägagångssättet (Yin, 2014). I enlighet med Yin (2014) poängterar 

Merriam (1994) att det speciella med fallstudier är att de inte kräver en specifik 

datainsamlingsmetod, utan studien kan bedrivas med den insamlingsmetod som passar 

studien bäst. En del metoder är vanligare att använda än andra, men det avgörs i många 

fall om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Vår studie är kvalitativ och eftersom syftet 

är att ge en ökad förståelse för ett specifikt fenomen, ville vi samla in ett empiriskt 

material som gav oss den möjligheten. Ett fritt tillvägagångssätt möjliggjorde att inte i 

förväg bestämma hur empirin skulle samlas in, utan vi kunde vara flexibla och anpassa 

datainsamlingsmetoden allt eftersom behovet av information uppkom. Yin (2014) anser 

att det finns situationer då en fallstudie är att föredra. En av dessa situationer handlar 

om när studiens fokus är riktat mot nutida och inte historiska fenomen. Med nutida 

fenomen menar Yin (2014) händelser som kan förklaras av muntliga förstahandskällor. 

Vi ville förstå employer brandings praktiska tillämpning och använde oss därför av 

förstahandskällor i form av intervjuer och yttranden från fallföretagets framträdande via 

sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Linkedin, för att få denna inblick. Om 

vi enbart använt oss av befintliga vetenskapliga teorier, hade vi inte fått förståelsen för 

den praktiska användningen eftersom vi aldrig kom över studier som visar på hur 
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employer branding kan användas i ett företag som påverkas av arbetskraft- och 

kompetensbrist.  

 

Enligt Merriam (1994) finns det ingen entydig definition av vad som krävs för att 

forskningsdesignen ska få kallas fallstudie, men författaren har gjort ett försök att 

sammanställa vilka egenskaper en fallstudie ska ha. En fallstudie kan genomföras om 

studiens syfte är att observera ett avgränsat system såsom en social grupp, en institution, 

ett fenomen, en händelse eller en annan specifik företeelse. Om så är fallet skriver 

författaren också att studien av systemet ska vara begränsad i tid och rum för att den 

inte ska kunna pågå för evigt. Vår studie begränsades till fenomenet employer branding 

och genomfördes för att kunna se hur fenomenet kan verka i ett företag för att skapa ett 

arbetsgivarvarumärke som är attraktivt i dagsläget. I takt med att arbetsmarknaden 

förändras kan också attraktionen till ett varumärke variera. För att identifiera 

användbara teorier som var applicerabara på organisationen, var vi tvungna att studera 

den i sin naturliga miljö då vi hade en inriktning på företag med arbetskraft- och 

kompetensbrist. Merriam (1994) belyser hur viktigt det är att ett avgränsat system 

studeras i sin naturliga kontext och detta eftersom gränsen mellan fenomenet och 

kontexten ofta är svår att särskilja. I vårt fall var employer branding fenomenet och 

kontexten utgjordes av de företag som har de specifika bristerna.  

 

För att studien ska vara en fallstudie nämner Merriam (1994) också att studien ska vara 

begränsad till ett fåtal studieobjekt och att dessa objekt måste tillföra väsentlig 

information till studiens ändamål. Dock måste det empiriska materialet som samlats in 

utgöra en omfattande beskrivning av fenomenet som studerats för att tolkningen av 

fenomenet ska vara verklighetstrogen. I vår fallstudie studerade vi ett företag. Hade vi 

valt fler företag att studera är det inte säkert att vi kunde få möjlighet till att se samma 

övergripande process av alla företags arbete, då tiden inom arbetets ramar inte hade 

räckt till. En annan fördel med att bara studera ett företag gjorde att vi kunde få större 

inblick i företagets arbete och se om respondenternas svar styrktes av varandra. 

   

När vi först valde att genomföra en fallstudie visste vi inte om vårt fallföretag arbetade 

med employer branding. Det enda vi kunde ana var att de styrde sitt företag i syfte att få 

ett finansiellt bra resultat och växa på arbetsmarknaden, men vi visste inte om de 

arbetade för att skapar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Vår första intervju skedde 
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med företagets verkställande direktör och redan då fick vi reda på att företaget visste 

vad employer branding innebär och att de arbetade med att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Deras syn på hur employer branding kan användas i ett företag 

på en marknad präglad av arbetskraft-  och kompetensbrist, gav väsentlig information 

till vår studies ändamål i den bemärkelse att vi fick reda på vilka delar av employer 

branding företaget ansåg användbara.  

 

2.5 Primärdata via intervjuer och sociala medier  

Enligt Merriam (2011) kan datainsamlingen som görs vid en fallstudie utgå från olika 

källor och mängden av källor kan stärka undersökningen och dess kvalitet. Jakobsson 

(2011) definierar att primärkällor är förstahandsinformation som kommer från en 

förstahandskälla. Vad som kan klassas som primärkällor är exempelvis intervjuer, 

enkäter och originalartiklar. Genomförandet av vår studie gjordes med hjälp av 

primärdata från två datainsamlingsmetoder; semistrukturerade intervjuer och netnografi. 

 

2.5.1 Intervjuer 

Alvesson och Sköldberg (2008) betonar vikten av att ha ett öppet sinne när intervjuer 

ska tolkas. Intervjuer kräver förberedning i hantering av missförstånd och oklarheter. 

Hanteras inte problemet tolkningsmässigt kan det tillföra ett missvisande underlag i 

studiens empiriska material. Våra intervjuer bidrar till studiens praktiska relevans och är 

av stor vikt för undersökningen. Utan intervjuerna hade vi inte kunnat begränsa det 

teoretiska materialet och förstå employer brandings praktiska tillämpning. För att öka 

relevansen av den information som hämtas ur intervjuerna studerade vi först tidigare 

forskning om fenomenet. Genom att öka vår förståelse och kunskap för employer 

branding minimerade vi missuppfattningar och bristande förståelse ur den data som 

framkom av intervjuerna. Vi försökte också minimera oklarheter genom att, under 

intervjun, säkerställa och klargöra vad respondenten faktiskt menade i sina svar. Detta 

gjorde vi genom att fråga respondenten om vi uppfattat svaret korrekt.   

 

Det finns olika sätt att hålla intervjuer. Robson (2011) delar in intervjuer i tre olika 

kategorier beroende på intervjuns struktur. De tre strukturer som finns är: helt 

strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Den 

intervjuform vi använde var semistrukturerade intervjuer. Denna intervjutyp benämns 

enligt Robson (2011) som ett tillvägagångssätt där den som intervjuar har en guide som 
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utgör en checklista av ämnet som ska beröras. Under intervjuns gång utvecklas den till 

följd av flödet genom att följdfrågor kan ställas till respondenten, vilket gör 

intervjuformen väldigt flexibel till sin design (Robson, 2011). Vår primärdata hämtades 

från våra intervjuer och vi utformade en intervjuguide som var specifikt utformad för 

varje enskild intervju. Intervjuguiden hade därför en generell del som alla respondenter 

fick svara på och en specifik del som förändrades och anpassades utifrån respondentens 

befattning. Den generella delen tog fram hur respondenten uppfattade begreppet 

employer branding och om respondenten hade upplevt några svårigheter med att arbeta i 

en bransch med arbetskraftsbrist. Det lämnades också utrymme för respondenten att 

presentera sig och sin befattning inom organisationen. Den specifika delen relaterade 

respondentens personliga uppfattningar och erfarenheter med employer branding. 

Utformningen av intervjufrågorna förändras också efter det att intervjuer hade 

genomförts för att anpassas efter den information vi behövde för att genomföra vår 

studie. Information som framkom av en intervju behövde ibland lyftas fram i nästa 

intervju för att få en bättre förståelse för företagets arbetsprocess.  

 

2.5.1.1 Val av respondenter 

Inför en undersökning måste forskaren på något sätt avgränsa den analysenhet som ska 

studeras. Det finns otaliga organisationer att studera eller människor att intervjua och 

mängden dokument som finns till förfogande är överväldigande (Merriam, 1994). För 

att få en hanterbar undersökning måste forskaren bestämma vad som ska observeras, 

vem som ska observeras och när och hur detta ska ske (Burgess, 1982). Vid en 

kvalitativ undersökning är det också av vikt att få en rättvis och noggrann bild av det 

som studeras (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att intervjua personer som alla arbetar 

inom samma organisation, men på olika nivåer. Genom att välja ut respondenter med 

olika befattningar kunde vi få en övergripande syn över hela organisationens 

arbetsprocess. Vi kunde också få in olika personers perspektiv och tolkningar av hur 

organisationen arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke. En sådan insyn i ett företag gav 

oss också möjligheten att granska trovärdigheten, då vi kunde jämföra respondenternas 

uppfattning från olika nivåer inom organisationen. Personerna vi har intervjuat 

förmedlades via regionalchefen på företaget. Vi valde själva vilka befattningar vi 

behövde, men det var företaget som försåg oss med vilken person inom denna 

befattning vi kunde intervjua. Vi är därför medvetna om att det finns en risk att 

företaget har bakomliggande incitament. 
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Figur 2.1 ”Respondentmodell” 

Datum Respondent Intervjubilaga Motivering till urval 
 

21 april 
 

Verkställande 
direktör 

 
1 

Kunde ge oss en överblick 
över företaget och företagets 
arbete med employer 
branding. 

 
26 april 

 
Regionalchef 

 
2 

Kunde ge oss en operativ 
och strategisk bild av hur 
employer branding tillämpas 
i företaget. 

 
3 maj 

 
Apotekschef och 
rekryteringsstöd 

 
3 

Kunde bryta ner och ge oss 
en specifik bild av vad varje 
enskilt apotek gör för att 
attrahera och behålla 
arbetskraft. 

 
18 maj 

 
Apotekschef 

 
4 

Kunde tillägga information 
och bryta ner och ge oss en 
specifik bild av vad varje 
enskilt apotek gör för att 
attrahera och behålla 
arbetskraft. 

 
18 maj 

 
Medarbetare/ 

farmaceut 

 
5 
 

Kunde ge oss överblick hur 
apoteket uppfattas utifrån en 
farmaceut och hur väl dennes 
uppfattning stämmer överens 
med övriga respondenter. 

 

Källa: (Egen modell, 2016) 

 

2.5.2 Sociala medier 

Marknadsundersökningar som belyser kommunikation genom internet benämns ofta 

som netnografi (Bryman & Bell, 2013). Begreppet har växt fram i takt med att digitala 

medier blivit alltmer väsentliga informationskällor i forskningsprocesser (Berg, 2015). 

Netnografin kan enligt Berg (2015) studera kommunikationen mellan människor på 

internet och i vårt fall studerar vi kommunikationen mellan företag och människa. Som 

ett komplement till våra intervjuer har vi undersökt hur vårt fallföretag använder sociala 

medier på internet för att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. De sociala medier vi 

har använt oss av är Facebook, Instagram och Linkedin. Genom att undersöka hur 

företaget integrerar på sociala medier kunde vi se hur stort utrymme deras 

arbetsgivarvarumärke fick och hur mycket av informationen som var riktad till 

potentiell arbetskraft. Vi kunde även få en bild av hur och till vem 

arbetsgivarvarumärket kommuniceras på sociala medier.  
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2.6 Databearbetning och tolkning  

Enligt Merriam (1994) analyseras datan i ett kvalitativt tillvägagångsätt 

kontinuerligt.  Även om forskaren har en frågeställning och avgränsningar vid början av 

en kvalitativ fallstudie så kan forskaren aldrig veta vad som kan komma att ändras 

under studiens gång. Forskaren vet inte från början vad den slutliga analysen blir eller 

vart undersökningens fokus kommer riktas. Fallstudiens slutprodukt blir därför ett 

resultat av den insamlade informationen och den analys som görs kontinuerligt genom 

hela undersökningen. Merriam (1994) påstår att utan en kontinuerlig analys av datan 

som framkommer, skulle det leda till oklar information som bara upprepar sådant som 

forskaren redan visste innan undersökningens start. Författaren nämner vissa råd som 

behandlar hur information ska analyseras allteftersom den kommer fram. Det är till 

exempel viktigt att avgränsa undersökningen från början, då risken att få fram irrelevant 

information som inte är användbar för undersökningen minimeras genom 

avgränsningar. Det är också till hjälp att direkt vända sig till teoretisk litteratur så fort 

den empiriska referensramen har börjat samlas in. Litteraturen är till stor hjälp för 

tolkning av det empiriska materialet (Merriam, 1994).  

 

För att få fram så användbart material som möjligt för studiens syfte, har vi varit 

tvungna att kontinuerligt analysera den data som vi har tagit fram. Genom att 

kontinuerligt analysera datan har vi ökat kvaliteten på materialet och sorterat ut 

irrelevant data för vår studie. Genom att rikta in employer branding på avgränsningen 

arbetskraft- och kompetensbrist kunde vi se till att det empiriska materialet som 

framtogs blev mer specifikt. Vår första intervju var väldigt övergripande i jämförelse 

med övriga intervjuer. Anledningen till detta var att vår första intervju också utgjorde 

vår första empiriska data. Efter att den första datan hade analyserats kunde vi också 

specificera materialet mer till vilken relevant information vi ville få ut. Information som 

ej hörde till undersökningen kunde sorteras bort och relevant information behandlades 

och analyserades för att kunna ta fram en bättre bild av företagets arbetsprocess. Vår 

abduktiva ansats har också ökat vår flexibilitet mellan det empiriska och teoretiska 

materialet. Redan efter första intervjun vände vi oss till teoretiskt material för att kunna 

analysera den empiriska datan vi hade fått fram. Under hela studiens händelseförlopp 

har empirin och teorin behandlats kontinuerligt. Enligt Merriam (1994) kan det vara 

svårt att veta när det är dags att sluta att samla in information. Vi kände att när ny 

information kom fram som inte tillförde något till studiens undersökningsområde och 
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inte var en del av de empiriska teman vi hade utvecklat, var det dags för oss att avsluta 

det inkommande informationsflödet.  

 

“Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå så kommer någon att 

missförstå” (Hernes i Holme och Solvang, 1997, s. 290). Citatet belyser ett problem 

som är vanligt inom forskning och det handlar om hur insamlat material ska tolkas 

(Holme och Solvang, 1997). Enligt Holme och Solvang (1996) kan forskare aldrig veta 

om materialet som har blivit insamlat tolkats korrekt och stämmer överens med de 

uppfattningar som respondenterna försökte förmedla. Författarna belyser problematiken 

genom att kalla det för en kommunikationsklyfta mellan forskare och respondenter. 

Klyftan finns inte bara mellan dessa två utan även mellan forskare och mottagare av 

forskningsresultatet. Klyftans storlek kan variera men är alltid närvarande, det går 

nämligen aldrig att skydda sig helt mot feltolkningen eller övertolkningar av insamlat 

material. Enligt Holme och Solvang (1996) finns det två utgångsfaktorer i tolkning av 

material som är viktiga för att på något sätt kunna minimera feltolkningar. Faktorerna 

behandlar vikten av att vara medveten av vad som görs under studien och att hela tiden 

har en kritisk tolkning av det. För att vi skulle skydda oss från feltolkningar var det till 

hjälp under arbetets gång att hela tiden utgå från vår frågeställning. Genom att koppla 

pågående arbete med vårt syfte minimerade vi sidospår, vilket gjorde att vi inte behövde 

bearbeta och tolka material som inte hörde studien till. Vi säkerställde också redan vid 

insamlandet av vår primärdata att vi uppfattade respondenterna rätt. Vi ville inte 

bearbeta och tolka information om vi inte visste vad respondenten försökte förmedla. Vi 

ansåg att övertydlighet med våra respondenter ökade vår trovärdighet i tolkningarna vi 

gjorde.  

 

2.6.1 Kodning 

Patton (2002) anser att det inte finns något färdigt recept att följa för att transformera 

kvalitativ data till en studies resultat. Däremot menar Patton (2002) att det finns några 

riktlinjer som kan följas för att förenkla datan. En av dessa riktlinjer innebär att vid 

genomförandet av en kvalitativ fallstudie, underlättar det om den insamlade datan kan 

kategoriseras innan den tolkas ihop med passande teorier. Enligt Creswell (2013) 

innebär tillvägagångssättet att det insamlade empiriska materialet först måste fördelas 

via koder för att sammanfoga data från olika insamlingstillfällen. Att fördela material 

via koder betyder att datan grupperas genom gemensamma nämnare. Koderna kan 
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antingen bestämmas i förväg eller genom att avläsa olika gemensamma nämnare som 

det empiriska materialet består av. En nackdel med förutbestämda koder är att 

information kan förbises när koderna inte tillåter upptäckandet av andra gemensamma 

nämnare. Vi sammanfogade vårt empiriska material med hjälp av koder som inte var 

förutbestämda. Employer branding är ett ämne som innehåller många teorier om vad 

som kan ingå i fenomenet och genom att inte leta efter förutbestämda koder fick vi ut 

empiriskt material som är specifikt för vårt fallföretag. Creswell (2013) menar att en 

fallstudie oftast innehåller olika insamlingstekniker vid insamlingstillfällena, vilket kan 

gynnas av en sammanställning via koder. När datan är transformerad till koder 

grupperas koderna till relevanta teman för att ge en övergripande förståelse och 

underlätta tolkningsarbetet. Författaren anser att det är effektivast och mest hanterbart 

för forskarna att inte använda fler än 30 stycken koder. Används fler koder upplever 

Creswell (2013) att det blir för svårt att se hur all data kan samspela med varandra för 

att reducera materialet till några få teman. Används däremot för få koder finns det en 

risk att viktig data förbises (Patton, 2002) När koderna sedan är gjorda delas de in i tre 

till sex stycken teman (Patton, 2002). De koder och teman som vi har valt ut genom 

våra intervjuer presenteras nedan. 

 

 Figur 2.2 – ”Kodmodell” 

 
  Källa: (Egen modell, 2016) 

 



  
 

19 

2.7 Forskningskvalitet 

Bryman och Bell (2013) anser att det är viktigt att upprätthålla god kvalitetet i en studie. 

I en kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att analysera 

hur god kvalitet studier håller. Kritiker har diskuterat ifall samma begrepp kan användas 

i en kvalitativ forskning och frågan är aktuell för att begreppet validitet egentligen 

definierar något som rör mätning. Tveksamheten uppkommer också i att reliabilitets- 

och validitetskriterierna i kvalitativa forskningsansatser förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en enda bild av den sociala verkligheten. Kritikerna menar att det kan 

finnas mer än en sanning, vilket gör att kriterierna egentligen behöver anpassas 

(Bryman & Bell, 2013). För att anpassa begreppen till en kvalitativ forskning så anser 

Bryman och Bell (2013) att trovärdighet och äkthet kan användas istället. Även dessa 

begrepp har kritiserats och Robson (2011) menar att genom att byta namn på begreppen 

är det ett sätt att underminera kvalitativ forskning och uttrycka att den inte kan vara 

tillförlitlig. Trots den kritik som har framförts valde vi ändå att utgå från trovärdighet 

och äkthet, eftersom vi anser att de förklarar vår forskningskvalitet bättre. 

Trovärdigheten behandlas genom fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. 

 

2.7.1 Tillförlitlighet 

Innebörden av tillförlitlighet handlar om huruvida resultatet av studien representerar den 

sociala verkligheten som studien är baserad på (Bryman och Bell, 2013). För att skapa 

tillförlitlighet i resultaten är det viktigt att säkerställa att de regler som finns efterföljs 

och att de personer som härstammar från den sociala verkligheten också får ta del av 

resultatet. Bryman och Bell (2013) menar att personerna som har deltagit i studien ska 

få möjligheten att bekräfta huruvida den sociala verkligheten har framställts på rätt sätt.  

 

Vår fallstudie försöker inte bevisa en teori utan meningen är att skapa en förståelse för 

ett praktiskt fenomen och vi har därför ingen bakomliggande agenda att styra vårt 

empiriska material. Våra respondenter har också fått ta del av våra slutsatser och 

tillgång till vår uppsats, något vi anser stärker undersökningens tillförlitlighet. Vi har 

varit medvetna om att uppsatsen ska läsas av de respondenter som utgör den sociala 

verkligheten vi undersöker och vill därför spegla ett så tillförlitligt material som möjligt. 

Under genomförande av intervjuerna försökte vi säkerställa att vi inte missuppfattade 

våra respondenter. Vi gjorde detta genom att upprepa respondenternas svar och genom 
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att fråga vad som menades med svaret. Intervjutekniken minimerade missuppfattningar 

och redan från första intervjun stärktes studiens tillförlitlighet. I senare skede valde vi 

att individuellt uppfatta respondenternas svar och efter det gå igenom dessa 

tillsammans. Vi kunde därmed fastställa att vi uppfattade intervjuernas innehåll på 

samma sätt. Intervjuerna finns också inspelade vilket möjliggör bevisningen av 

trovärdighet. Vi anser att vår studie upprätthåller god tillförlitlighet. Våra källor och 

teorier är noga utvalda och har bearbetats källkritiskt. Studiens återberättande av 

tidigare forskning upprätthåller också god relevans mot det empiriska materialet. 

 

2.7.2 Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) menar att överförbarhet syftar på huruvida resultaten av 

studien är överförbar i en annan miljö. Hur överförbar en studie är beror till stor del på 

hur utförliga redogörelserna från studiens resultat har varit. I en kvalitativ studie sökes 

djup och inte bredd, det vill säga att mindre grupper eller personer med gemensamma 

egenskaper brukar delta för att kunna eftersöka det unika eller betydelsen av det som 

studeras. Våra respondenter besitter gemensamma nämnare för att vi skulle få ett 

djupare perspektiv av en organisations arbetsprocess. Den gemensamma nämnaren var 

att alla respondenter kunde förmedla information om företagets arbetsgivarvarumärke. I 

vår studie kan läsaren utläsa empirisk data från ett apoteksföretag, men trots data från 

ett företag anser vi att rapporten är överförbar till andra organisationer med liknande 

förutsättningar. Förutsättningarna är en marknad med arbetskraftsbrist och specifika 

kompetenskrav. Vi anser att employer branding kan vara till hjälp för flera 

organisationer oavsett verksamhetsområde. Däremot är vår empiriska data hämtad från 

en organisations uppbyggnad och därför kan vissa organisatoriska aspekter skilja.  

 

2.7.3 Pålitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) syftar pålitligheten till att skapa en trovärdighet i 

arbetet. Forskarna ska säkerställa att alla faser av forskningsprocessen är tillgänglig och 

fullständig. Vi har försökt skapa en röd tråd genom arbetet för att tydliggöra hela 

forskningsprocessen och motiverat vårt tillvägagångsätt genom en utförlig metoddel. Vi 

använde oss av en abduktiv forskningsansats och genom att växelvis revidera och 

analysera den teoretiska och empiriska datan säkerställdes forskningsprocessen 

ytterligare. Bryman och Bell (2013) diskuterar att genom att använda sina kollegor som 

granskare av forskningsprocessen kan kvaliteten på arbetet stärkas. Vi har kontinuerligt 
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tagit hjälp av en handledare för att granska och kontrollera det tillvägagångsätt vi har 

valt. Vi har även tagit hjälp av studiekamrater under opponeringar för att undersöka om 

våra val är relevanta och nog motiverade för. Vår abduktiva forskningsansats kunde 

däremot göra det svårt för utomstående att ta del av vår studie under 

forskningsprocessen. Anledningen är att vår justering och förfining av teori och empiri 

har skiftats parallellt med varandra under arbetets gång och kan verka otydligt för den 

utomstående. Enligt Bryman och Bell (2013) har dock användandet av denna teknik för 

granskning kritiserats. Kritiken har främst uppkommit av anledning att det är alldeles 

för tidskrävande att granska ett kvalitativt material, då materialet brukar omfatta en stor 

mängd information. 

 

2.7.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Bryman och Bell (2013) beskriver att forskaren utgår från insikten att det inte går att nå 

fullständig objektivitet i forskningen, därför ska forskaren säkerställa att hen har agerat i 

god tro. Personliga värderingar eller teoretiska inriktningar ska inte påverka utförandet 

av studien. Med teoretisk inriktning menar Bryman och Bell (2013) att teorin styr 

utförandet av uppsatsen. I syfte att nå förståelse har teoretiska inriktningar inte påverkat 

vårt arbete då det skulle underminera förståelsen. En abduktiv ansats ämnar skapa en 

förståelse och det är vad vi vill uppnå. Hade vi istället utgått från teoretiska inriktningar 

skulle undersökningen haft en deduktiv ansats, vilket undersökningen inte har. 

Personliga värderingar har inte heller fått ta plats och det har säkerställts genom att en 

enskild författare inte har haft större inflytande under arbetets gång. Fullständig 

objektivitet har däremot varit svårt då arbetsprocessen inleddes med tidigare forskning 

som belyste vikten och innebörden av employer branding. Vårt arbete startade alltså 

med en medvetenhet om möjligheterna med vårt fenomen och vad det kan tillföra en 

arbetsgivare.  

 

2.7.5 Äkthet 

Förutom trovärdighet diskuteras också forskningens äkthet. Begreppet definieras av 

Bryman och Bell (2013) som generella frågor rörande forskningspolitiska 

konsekvenser. Forskaren ansvarar för att en rättvis bild ges av de åsikter och 

uppfattningar som framkommit från de personer som har uttalat sig i studien. Bryman 

och Bell (2013) diskuterar också om undersökningen har skapat möjligheter för den 

medverkande att förändra sin situation eller fått bättre möjligheter att förändra den. Vår 
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undersökning har möjliggjort en förståelse för behovet av employer branding i en 

specifik situation och hur ett attraktivt arbetsgivarvarumärke uppnås. Vi anser därför att 

genom förståelse och fördjupad kunskap finna ökad möjlighet för förändring, men att 

medlen för detta är en internfråga för varje enskild organisation. Vi har utfört en 

fallstudie för att kunna se hur employer branding används av en organisation i sin 

naturliga kontext. Det empiriska materialet ska därav spegla verkligheten. 

 

2.8 Forskningsetik 

Centrala delar inom forskningsetiken behandlar informerat samtycke, konfidentialitet 

och sanningsenlig rapportering (Alvesson, 2011; Forsman, 1997; Veal, 2011). 

Informerat samtycke innebär att berörda personer i studien ska ha förståelse för vad 

studiens syfte är och att deltagandet är frivilligt (Bryman & Bell 2013). När vi tog 

kontakt med våra respondenter valde vi därför att i det inledande skedet informera om 

studiens ändamål för att väcka ett intresse hos respondenterna. På så sätt säkerställde vi 

att de respondenter som var villiga att delta gjorde det med vetskap om och intresse för 

studiens ändamål. Vi var även noga med att informera att deltagandet var frivilligt. 

Likväl erbjöds samtliga respondenter full anonymitet, vilket också respondenterna 

valde. Respondenterna nämns i vår studie med sin titel eller respondentnummer, istället 

för namn. Även vårt fallföretag skulle hållas anonymt, enligt överenskommelse med 

företagets verkställande direktör, så i nästkommande delar av studien har vi namngett 

företaget Linnéapoteket. Vi valde att namnge företaget för att underlätta för läsaren. För 

att respektera anonymiteten har vi inte källhänvisat till något som kan avslöja företaget i 

källförteckningen.   

 

Sanningsenlig rapportering bygger på att den information som mottages inte förvrängs. 

Enligt Bryman och Bell (2013) benämns en sådan förvrängning som falska 

förespeglingar och motiven till att skapa sådana förespeglingar kan vara flera. Alvesson 

(2011) menar att eftersom forskarna ofta besitter en övergripande kunskap om ämnet, 

har de större manöverutrymme för tolkningen än vad intervjupersonen har. Det är lätt 

hänt att forskare drar egna paralleller till andra teorier utifrån vad intervjupersonen 

berättar. På så sätt finns risken att intervjupersonen känner sig främmande till den 

information som slutligen publiceras (Alvesson, 2011). Ett sätt att motverka att 

information förvrängs kan vara att forskarna vid otydlighet ställer kontrollfrågor till 

intervjupersonen. Därigenom kan både forskaren och intervjupersonen säkerställa att 
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den information som utbytts är samstämmig (Alvesson, 2011). Vi bedömde att det fanns 

en risk att ha en övergripande kunskap om employer branding. En övergripande bild 

skulle kunna resultera i att den information vi fick fram skulle förvrängas i den 

bemärkelse som Alvesson (2011) beskriver. Vi valde att ta Alvessons (2011) råd till oss 

genom att ställa kontrollfrågor till våra intervjupersoner så fort vi bedömde att det fanns 

en risk för att informationen skulle kunna missuppfattas.  

 

Forsman (2011) betonar även att konsekvensmedvetenhet ska finnas med i forskningen. 

Konsekvensmedvetenhet innebär att forskarna ska ta hänsyn till de eventuella påföljder 

som undersökningen kan leda till. Forsman (2011) menar att befarade skador medför de 

största etiska problemen. Vidare används också konsekvenserna för att jämställa 

vetenskapens nytta med dess skada. Betydelsen av konsekvenstänk i forskning anser vi 

varierar, beroende på vilket ämne som berörs. En studie som innefattar djurförsök 

kräver kanske extra konsekvensmedvetenhet än en studie som inte medför någon direkt 

risk för fysisk skada. Vi anser att vår studie inte riskerar att utsätta någon för direkt 

fysisk skada, då studien är till för att hjälpa organisationer att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. Vi har genomfört en studie som är öppen för alla organisationer 

att ta del av. Även om studiens empiriska material härstammar från en specifik 

organisation, yrkar vi på att öka förståelsen för hur employer branding kan främjas i alla 

organisationer på en marknad ansträngd av arbetskraftsbrist och specifika 

kompetenskrav.   
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3 Employer branding, identitet, kultur och kommunikation 
I detta kapitel introduceras läsaren för relevanta teorier för att kunna skapa förståelse 

ur det empiriska materialet. Teoriavsnittet inleds med teorins betydelse och forskning 

om employer branding, för att sedan gå vidare till teorier om organisationsidentitet och 

företagskultur. Sist presenteras sociala mediers samverkan med employer branding och 

begreppet word of mouth. 

 

3.1 Teorins betydelse 

Vi har anpassat vårt teoretiska urval för att kunna analysera och skapa förståelse ur det 

empiriska materialet. Den teoretiska referensramen kretsar därför kring de fyra teman 

som fastställts efter våra intervjuer, vilka är: attrahera och behålla arbetskraft, identitet 

och kultur, kommunikation samt ansvar och engagemang. Samtidigt är inte allt som tas 

upp i teoridelen föremål för analys. De teoridelar som inte har blivit analyserade är 

fortfarande viktiga för att förstå teorin och för att se dess helhet, men är inte relevant i 

analysen av vårt empiriska material. Exempelvis redogörs alla stegen i de teoretiska 

modellerna, men endast de steg som har koppling till empirin ligger till grund för 

analys. 

 

3.2 Employer branding  

När Simon Barrow presenterade sina första tankar om fenomenet employer branding 

stötte han på en hel del motstånd till varför organisationer inte kunde arbeta med 

employer branding (Barrow & Mosley, 2005). De organisationer som motsatte sig 

fenomenet sa att de inte hade tid och att de inte trodde att employer branding skulle 

tillföra någon vinst, utan bara kosta pengar. Organisationerna ansåg också att det var 

meningslöst att använda employer branding på de företag som inte kommit upp i sitt 

önskvärda resultat det senaste året (Barrow & Mosley, 2005). Enligt Barrow och 

Mosley (2005) förstod inte företagen vad employer branding innebar. “While people 

think that running an agency is solely about creativity and salesmanship, the reality is 

that your ultimate success is determined by recruiting, engaging, and retaining good 

people.” (Barrow & Mosley, 2005:5) 

 

Tanken med employer brandings funktion kunde först förstås när fenomenet kopplades 

samman med marknadsföringensstrategier. De första teorierna om employer branding 
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innehöll huvudsakligen vikten av att kunna erbjuda rätt produkt, det vill säga alla 

erfarenheter och upplevelser av anställningen (Barrow & Mosley, 2005). År 1996 

publicerade Simon Barrow den första definitionen av employer branding tillsammans 

med Tim Ambler (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding kom därav att 

uppfattas som funktionsmässiga, ekonomiska, och psykologiska fördelar som förhöjer 

värdet av en organisations arbetsgivarvarumärke. Processen innebär att bygga upp, 

förstärka och förankra värdet av sitt arbetsgivarvarumärke (Ambler & Barrow, 1996).  

 

Med utgångspunkt i Ambler och Barrows (1996) första artikel om employer branding 

förklarar Ottosson och Parment (2015) att fenomenets innebörd är externa uppfattningar 

av arbetsgivarvarumärkets rykte från potentiell och nuvarande arbetskraft. 

Arbetsgivarvarumärkets rykte hos arbetskraften är viktig inom employer branding, 

eftersom två av målsättningarna för att arbeta med employer branding är att kunna 

attrahera arbetskraft och att få sina medarbetare att vilja stanna kvar inom 

organisationen (Sengupta, Bamel & Singh, 2015; Cascio, 2014; Parment & Dyhre, 

2009; Verma & Ahmad, 2016). Även Backhaus och Tikoo (2004) påpekar hur stor roll 

bibehållandet av arbetskraften har inom employer branding. Enligt författarna innebär 

dock employer branding även hantering av olika organisatoriska funktioner som 

indirekt påverkar arbetstagarnas upplevelse av organisationen. Ett exempel är 

organisationskulturen som spelar in i arbetstagarens känsla av att passa in i företaget.   

 

Backhaus och Tikoo (2004) har också studerat fenomenets innebörd med utgångspunkt 

från Ambler och Barrows (1996) definition. Backhaus och Tikoo (2004) menar att ett 

varumärke är ett namn, en symbol eller ett koncept som syftar till att identifiera vilka 

fördelar säljaren står för och hur dessa fördelar differentierar varumärket gentemot 

konkurrenter. Begreppet employer branding står för företagets karaktärsdrag som 

arbetsgivare och hur de differentierar sig från sina konkurrenter. Arbetsgivarvarumärket 

ska alltså visa företagets unika aspekter av de anställningsfördelar som företaget kan 

erbjuda (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Bellou, Chaniotakis, Kehagias och Rigopoulou (2015) har en syn på employer branding 

som skiljer från ovanstående tolkningar. Organisationer som använder employer 

branding måste ha ett högre syfte än att bara ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

Författarna resonerar att alla organisationer kan arbeta med employer branding och 
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skapa ett attraktivare arbetsvarumärke, men det är inte alla organisationer som lyckas bli 

den arbetsgivaren som arbetskraften helst vill arbeta hos. Det Bellou et al. (2015) menar 

är att employer brandings innebörd är att skapa ett så kallat employer brand of choice. 

Begreppet betyder att både den nya och den befintliga arbetskraften ska föredra ett 

specifikt arbetsgivarvarumärke före andra arbetsgivarvarumärken. Begreppet innefattar 

också att vara och förbli lojal mot varumärket, även under svåra tider som kan innebära 

problem på grund av brist på lojalitet (Bellou et al., 2015). 

 

3.2.1 Varför ska organisationer arbeta med employer branding 

Behovet av välutbildade arbetstagare ökar medan utbudet minskar och därför behöver 

företag positionera sig själva fördelaktigt på arbetsmarknaden så att arbetstagarna väljer 

att söka sig till dem, snarare än en konkurrent (Verma & Ahmad, 2009). Även Botha, 

Bussin och de Swardt (2011) betonar behovet genom att påpeka att organisationer idag 

aldrig haft så svårt för att finna, hantera, behålla och vårda talang. Cascio (2014) anser 

att de organisationer som kommer stå starkast i den framväxande ekonomiska miljön, är 

de med positiva arbetsgivarvarumärken. Från ett kostnadsperspektiv kan det konstateras 

att om en organisation har en lägre personalomsättning gentemot sina konkurrenter, så 

bidrar det till en konkurrensfördel (Barrow & Mosley, 2005). Konkurrensfördelen är 

egentligen baserad på ett starkt arbetsgivarvarumärke, eftersom ett starkt 

arbetsgivarvarumärke tenderar att generera färre avgångar och därmed även bidra till en 

lägre personalomsättning (Barrow & Mosley, 2005). Till ett starkt arbetsgivarvarumärke 

bör också en välfungerande rekryteringsstrategi finnas, eftersom kostnaderna för 

eventuella felrekryteringar kan bli stora och även ha en negativ inverkan på den 

befintliga employer branding strategin (Parment & Dyhre, 2009). 

 

Ett varumärke är antingen ett namn eller en symbol för de varor eller tjänster 

organisationen levererar (Cascio, 2014). Personalen som arbetar i organisationen blir 

därför representanter för samma varumärke (Cascio, 2014). Innebörden av att vårda 

representanterna för varumärket blir därmed en viktig faktor för varumärkets generella 

uppfattning (Cascio, 2014).  Barrow och Mosley (2005) påpekar även hur nära besläktat 

engagemang bland personalen är med kundnöjdhet, vilket i sin tur är en kombination 

som medför bättre finansiella resultat. Kundnöjdhet är dock inte enbart orsaken till goda 

finansiella resultat, anser Barrow och Mosley (2005). Att kunna hålla nere kostnader 

som medförs från exempelvis hög sjukfrånvaro är även bidragande faktorer till ett bra 
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finansiellt resultat. Engagemang hos personalen och även organisationen i sin helhet 

framställs då som ett tillvägagångssätt i att hålla kostnader för sjukfrånvaro nere, vilket 

Barrow och Mosley (2005) ser som en av fördelarna med employer branding. 

 

3.2.2 Grundpelare för ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Studien som Botha, Bussin och de Swardt (2011) genomförde, undersökte det aktuella 

kunskapsläget och identifierade de grundpelare som är viktiga när det kommer till att 

skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. Genom att undersöka hur dessa grundpelare 

interagerar med varandra var syftet att skapa en enhetlig process som kan stärka 

arbetsgivarvarumärket, vilket ska hjälpa företag att behålla och attrahera viktig 

arbetskraft. Botha, Bussin och de Swardt (2011) hittade sex stycken nyckelpelare som 

influerar ett arbetsgivarvarumärke och kräver en utvecklad strategi från företaget. 

 

Figur 3.1 – ”Predictive model for talent attraction and retention” 

 
Källa: (modell med inspiration från 

 Botha, Bussin & de Swardt, 2011:308) 

 

Den första grundpelaren i Botha, Bussin och de Swardts (2011) modell handlar om 

målgruppens behov. Företag måste välja vilken målgrupp de vill nå ut till för att kunna 

tillfredsställa den målgruppen. Detta innebär att företagets arbetsgivarvarumärke måste 

ligga i linje med den målgrupp som de vill marknadsföra sig till för att kunna attrahera 

arbetskraft därifrån. Enligt Botha, Bussin och Swardt (2011) skiljer sig målgruppers 

preferens och värderingar när det kommer till vad ett attraktivt anställningserbjudande 

innehåller och för att kunna skapa ett attraktivt sådant måste företaget veta målgruppens 

behov. Pelare två i modellen går in på vikten av att ha ett differentierat employee value 
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proposition, vilket innebär företagets differentierade erbjudande till potentiell 

arbetstagare i samband med anställning (Botha, Bussin & Swardt, 2011). Erbjudandet 

ska relatera till den målgrupp som har valts ut och genom att erbjuda något unikt kan 

företaget särskilja sig mot konkurrenter på samma marknad. Tredje pelaren i modellen 

benämns som strategi av människor. Pelaren ska behandla vikten av att företag ska se 

till att alla löften som de har utlovats levereras (Botha, Bussin & Swardt, 2011). 

 

Botha, Bussin och Swardt (2011) benämner den fjärde pelaren som enhetliga 

varumärken. Innebörden är den att alla företagets varumärken påverkar varandra och 

måste därför vara allierade i företagets strategi. Enligt Botha, Bussin och Swardt (2011) 

har företag som matchar sitt arbetsgivarvarumärke med sitt konsument- och 

företagsvarumärke överlägsna anställningserbjudanden. Femte pelaren handlar om att 

skapa en förståelse för företagets arbetsgivarvarumärke genom kommunikation. Skulle 

inte arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket kommuniceras ut skulle arbetet bara 

vara en kostnad och ingen vinst (Botha, Bussin och Swardt, 2011). Sista pelaren i 

modellen, mätfunktion, handlar om att företag behöver utvärdera sitt arbete och mäta så 

att arbetet ligger i linje med de löften som har blivit utlovade till arbetstagarna (Botha, 

Bussin och Swardt, 2011).  

 

3.2.3 Karaktärsdrag för ett lyckat arbetsgivarvarumärke 

Enligt Moroko och Uncles (2008) är det många organisationer som vill ha ett önskvärt 

arbetsgivarvarumärke. Däremot saknas empiriskt belägg på vad som egentligen är ett 

bra och ett mindre bra arbetsgivarvarumärke, något som i sin tur skapar stor brist i 

förståelsen om employer branding (Moroko & Uncles, 2008). För att ändå lyckas nå 

någon sorts förståelse om lyckade och misslyckade arbetsgivarvarumärken gjorde 

Moroko och Uncles (2008) en undersökning utifrån branschexperters uppfattningar om 

employer branding. Moroko och Uncles (2008) menar att genom förståelse av vad 

chefer eftersträvar i samband med employer branding-utvärderingar, kan kriterier 

föreslås till vad som ger ett lyckat och vad som ger ett mindre lyckat 

arbetsgivarvarumärke.  

 

Vid undersökningen framkom olika karaktärsdrag som var viktiga vid ett lyckat 

arbetsgivarvarumärke, dessa karaktärsdrag var också lika de beståndsdelar som 

eftersöks i ett konsumentvarumärke (Moroko & Uncles, 2008). Enligt Moroko och 
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Uncles (2008) var det viktigt att vara ett känt och synligt arbetsgivarvarumärke, på så 

vis blir varumärket mer attraktivt för nuvarande och potentiella arbetare. Moroko och 

Uncles (2008) menar också att det var viktigt för företag att förstå den anställdes värde 

och kommunicera ut det på ett effektivt sätt, något som ofta görs via förmåner och 

erbjudanden vid anställning och går under namnet employee value proposition. Ett 

annat karaktärsdrag för ett lyckat arbetsgivarvarumärke är förmågan att kunna 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter, något som också Michaels, Handfield-

Jones och Axelrod (2001) nämner. I undersökningen utförd av Moroko och Uncles 

(2008) var det flera respondenter som förklarade att ett misslyckat arbetsgivarvarumärke 

är när företag inte kan förklara vad som är unikt med att arbeta i just deras organisation. 

Moroko och Uncles (2008) tar också upp vikten av att hålla alla de löften som har 

marknadsförts av arbetsgivaren. En respondent i undersökningen definierade detta och 

sade “a good employer brand matches what you were sold” (Moroko & Uncles, 

2008:165). 

 

Genom att bryta ner alla karaktärsdrag i två stora nyckeldrag kom Moroko och Uncles 

(2008) fram till att nyckeldimensionerna av ett lyckat och misslyckat 

arbetsgivarvarumärke är noggrannhet och attraktivitet. Moroko och Uncles (2008) 

förklarar att noggrannhet handlar om vikten att hålla de löften och erbjudanden som 

arbetstagaren fick innan anställningen. Erfarenheterna som anställd i organisationen ska 

därför alltid ligga i linje med erbjudandet som gavs. Attraktivitet syftar på uppfattning 

av företagets arbetsgivarvarumärke utifrån, det vill säga hur det differentierar sig, 

uppfattas och vad det erbjuder. Moroko och Uncles (2008) utformade en modell för att 

förklara de två nyckeldimensionerna.  
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Figur 3.2 - ”Typology of employer brand success characteristics” 

 
Källa: (modell med inspiration från 

 Moroko & Uncles, 2008:172) 

 

Modellen är uppdelad i fyra celler, där motpoler till noggrannhet och attraktivitet 

presenteras. Motpolerna definieras som strävan och oattraktivitet. Begreppet strävan 

syftar på när ett företag kommunicerar ett bra erbjudande men kan inte leva upp till det 

som arbetsgivare (Moroko & Uncles, 2008). Enligt Moroko och Uncles (2008) kan 

organisationer placera sig någonstans inom dessa celler genom att bland annat titta på 

personalens engagemang och företagets personalomsättning.  

 

Moroko och Uncles (2008) tar i första cellen upp kommunikationens misslyckanden, 

något som innebär att företaget har ett bra arbetsgivarvarumärke men målgruppen har 

inte uppfattat det. Företag hamnar ofta här om de har haft svårt att differentiera sig från 

konkurrenter och behöver då arbeta på sin strategiska kommunikation för att lösa 

problemet (Moroko & Uncels, 2008). Nästa cell i Moroko och Uncles (2008) modell 

handlar om strategiskt misslyckande vid matchning. Cellen tar upp problematiken i att 

företag kan hitta rätt arbetskraft genom sitt employee value proposition men kan 

däremot inte leva upp till det under anställningens arbetsgång. För att lösa problemet 

behöver antingen erbjudandena ses över och bli mer realistiska, eller behövs frågor om 

kulturella och interna engagemang arbetas med för att istället kunna förbättra 

erfarenheten hos en anställd. Tredje cellen i Moroko och Uncles (2008) modell, 

långfristig avsaknad, handlar om att arbetsgivarvarumärket inte uppfattas som attraktivt 

och anställdas erfarenheter inte är positiva. Här behöver företaget arbeta på sina 
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erbjudanden och ha en strategi över hur erbjudandena ska kommuniceras för att sedan 

kunna kommunicera dem. Sista cellen är hållbar framgång. Det är i denna cell som 

företag med lyckade arbetsgivarvarumärken borde hålla sig i. För att vara i denna cell 

ska företaget kunna attrahera arbetskraft och få arbetskraften att vilja stanna i företaget 

under en lång tid. Erbjudandena som har getts ska stämma överens med personalens 

erfarenheter i organisationen (Moroko & Uncles, 2008). Moroko och Uncles (2008) 

påpekar att oavsett vart företaget befinner sig i cellerna vid angiven tidpunkt betyder 

inte det att företaget kommer upprätthålla positionen över lång sikt. Mycket kan 

förändras som kommer påverka företaget, till exempel definitionen vad ett bra 

erbjudande är, konkurrenskraften och anställdas erfarenheter (Moroko & Uncles, 2008). 

 

3.2.4 Employee value proposition 

Employee value proposition (EVP) är ett begrepp som ofta dyker upp i employer 

branding-litteratur. Enligt Parment och Dyhre (2013) är EVP anställdas och 

arbetsmarknadens motsvarighet på Customer value proposition (CVP), ett begrepp som 

är välkänt för företagare. CVP syftar på de förmåner en kund får i gengäld av kundens 

betalning för varan. Rosethorn (2009) menar att EVP måste ses i samma ljus som CVP 

och definierar begreppet som “the unique and differentiating promise a business makes 

to its employees and potential canditates” (Rosethorn, 2009:20). Michaels, Handfield-

Jones och Axelrod (2001) anser att arbetsgivare borde ställa sig frågan; varför skulle 

talangfulla människor välja att arbeta här? Michaels, Handfield-Jones och Axelrod 

(2001) ger också en förstålig begreppsdefinition.  

 

“An EVP is the holistic sum of everything people experience and receive 

while they are part of a company – everything from the intrinsic satisfaction 

of the work to the environment, leadership, colleagues, compensation and 

more. It's about how well the company fulfills people's needs, their 

expectations, and even their dreams. A strong EVP attracts great people like 

flowers attract bees. A strong EVP excites people so they recommit daily to 

give their best – so that they are jazzed and feeling passionate about their 

work and their company.” (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001:43) 

 

Sammanfattningsvis menar Michaels, Handfield-Jones och Axelrod (2001) att EVP kan 

användas som ett verktyg att få kompetenta jobbsökande att attraheras av företaget och 
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söka sig dit. Enligt Rosethorn (2009) innefattar EVP det erbjudande som företaget 

utlovade, till exempel förmåner och fördelar men också värdet av en anställning 

(Rosethorn, 2009). Enligt Rosethorn (2009) måste både den anställda och arbetsgivaren 

vara i fokus för att kunna uppfylla erbjudandet och båda sidorna ska därför beaktas. Ett 

starkt arbetsgivarvarumärke skapas, enligt Rosethorn (2009), genom att den anställdas 

erfarenheter över hela anställningsperioden stämmer överens med det erbjudande som 

var utlovat.  

 

Figur 3.3 - “The employer brand in action”  

 
 Källa: (modell med inspiration från 

 Rosethorn, 2009:20) 

 

Enligt Michaels, Handfield-Jones och Axelrod (2001) finns det olika element som 

tillhör EVP. Författarna menar att företaget måste kunna tillgodose de allra viktigaste 

elementen som en jobbsökande tittar på, vilket är: spännande arbete, bra företag, bra lön 

och möjligheter för utveckling. För att skapa ett starkt EVP måste organisationen vara 

öppen för att behöva ändra det mest fundamentala i organisationen såsom 

företagskulturen, företagsstrategin, organisationsstrukturen och kanske till och med 

ledarna i organisationen. Medarbetare vill vara delaktiga i ett bra företag där de kan 

känna av och uppskatta kulturen, värderingarna och samtidigt ha bra inspirerande ledare 

(Michaels, Handfield-Jones och Axelrod, 2001).  

 

Ledarskap och kultur kan vara centrala vinnarkoncept när det kommer till ett starkt EVP 

enligt Michaels, Handfield-Jones och Axelrod (2001). För att vara en framgångsrik 

ledare i syfte att stärka EVP måste ledaren leva efter värdena, både på arbetet och 

hemma. Ledaren ska exemplifiera karaktärsdrag som integritet, karaktär och principer. 
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Ledaren ska också förmedla visioner, våga berätta om sin historia och inspirera andra 

till samma framgång. Det är även viktigt att vägleda andra till större framgång än sin 

egna. Förutom att ledaren ska ha detta i åtanke ska ledaren samtidigt hantera företaget 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Dyhre och Parment (2013) och 

Rosethorn (2009) menar att för att ett EVP ska vara lyckat måste företagen leva upp till 

sina löften och erbjudanden och de ska kunna uppfyllas över hela anställningsperioden. 

Företagen ska komma ihåg att som arbetsgivare är det lätt att bli synad och EVP ska 

därför alltid vara trovärdigt (Dyhre & Parment, 2013).  

 

3.2.5 Employer branding - attrahera och behålla arbetskraft 
 
I Ambler och Barrows (1996) inledande definition av employer branding genomfördes 

kvalitativa undersökningar hos 27 företag i Storbritannien där varje företag fick i 

uppgift att reflektera över sina nuvarande HR-strategier. En av personerna som deltog i 

undersökningen kom i samband med undersökningen fram till att om de hade de bästa 

butikerna, med den bästa personalen, fick de den bästa word of mouth strategin och 

därför även de bäst kvalificerade ansökningarna (Ambler & Barrow, 1996). Som 

resultat presenterades följande modell i samma artikel som var först med att definiera 

employer branding (Ambler & Barrow, 1996). Modellen visar hur förmågorna att både 

attrahera och behålla arbetskraft hänger ihop och hur de tillsammans utgör ett bra 

underlag för att vara en framgångsrik organisation med hjälp av employer branding-

strategier (Ambler & Barrow, 1996) 

 

Figur 3.4 - “Link between quality of employees and quality of product/service” 

 
Källa: (modell med inspiration från 

 Ambler & Barrow, 1996:2) 
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3.2.5.1 Attrahera arbetskraft 

Organisationer som är framgångsrika och lyckas bli ett first-choice brand, det vill säga 

varumärken som gynnas av trofasta kunder oavsett omständigheter, tenderar också att 

generera fler ansökningar (Rampl, 2014). Enligt Parment och Dyhre (2009) behöver 

arbetsgivarna fokusera på att lära sig vad det är arbetstagarna vill ha och därigenom bli 

det arbetsgivarvarumärke som arbetstagarna vänder sig till.  

 

Organisationer bör enligt Parment och Dyhre (2009), använda sig av olika event för att 

visa upp sig och stärka sitt arbetsgivarvarumärke och för att ge potentiell arbetskraft 

kunskap om organisationen. Organisationen har möjligheten att välja vilka event de ska 

närvara på, vilket medför en viss kontroll över att veta vilka som kommer dyka upp. På 

så sätt har organisationer även möjligheten att välja vem de vill nå ut till (Parmen & 

Dyhre, 2009). För att event ska vara framgångsrika behöver de vara tvåvägsriktade, 

organisationen ska kunna marknadsföra sig utåt och samtidigt kunna få reflektion och 

åsikter tillbaka av deltagarna (Parment & Dyhre, 2009).  

 

Det räcker inte enligt Parment och Dyhre (2009) att ha lärdom om arbetstagarna, utan 

organisationer behöver även mäta arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft. 

Organisationer kan därför samla in olika typer av regelbunden data för att sedan kunna 

följa ett slags mönster om hur arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft utvecklas, vilket i 

sin tur kan användas i framtida rekrytering. Ett annat sätt att mäta attraktionen kan vara 

att göra mätningar på hur många ansökande det fanns till en viss position (Parment & 

Dyhre, 2009). Ett exempel på hur employer branding kan implementeras för att enklare 

attrahera ny personal kan demonstreras genom den så kallade ”rekryteringstratten” 

(Parment & Dyhre, 2009). Denna modell består av 6 steg: medvetenhet, förtrogenhet, 

tycke, preferenser och hänsyn, ansökan och slutligen acceptans. I trattens övre del 

ligger fokus på att göra sig sedd för att attrahera så många som möjligt. Arbetstagarna 

ska sedan få tycke för organisationen. I takt med att tratten avsmalnar skiftar fokus till 

att istället lägga vikt på hur arbetsgivaren förmedlar den lediga tjänsten. Avslutningsvis 

berör modellen hur arbetsgivaren ska behandla arbetskraften när urvalet är gjort och 

anställningen väl har skett (Parment & Dyhre, 2009). Modellen beskriver därmed olika 

steg där varje del kräver en viss inmatning av employer branding ur olika aspekter för 

att säkerställa attraktiviteten i arbetsgivarvarumärket hela vägen till anställning.  
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Figur 3.5 - “The Recruitment Funnell” 

 
Källa: (modell med inspiration från  

Parment & Dyhre, 2009:81) 

 

3.2.5.2 Behålla arbetskraft 
Sengupta et al. (2015) tillkännager behovet av att behålla sin personal och menar att 

organisationer därför måste få sitt arbetsgivarvarumärke att associeras med termen; ”Ett 

fantastiskt ställe att arbeta på” (Sengupta et al. 2015: 307). Enligt Verma & Ahmad 

(2016) är det extra viktigt att behålla sin existerande personal eftersom konkurrensen 

om arbetskraften har ökat alltmer.  

 

Enligt Parment och Dyhre (2009) är arbetstagare idag mer mottagliga för information 

och influenser utifrån, vilket ökar risken för att de vill byta arbetsgivare. De får även 

fler jobberbjudanden än tidigare. För att kunna behålla sina anställda föreslår därför 

Parment och Dyhre (2009) att organisationer borde erbjuda förmåner för sina anställda 

som ett sätt att försöka göra arbetsgivarvarumärket mer attraktivt och få personalen att 

stanna. Enligt Parment och Dyhre (2009) bör organisationer även göra interna 

karriärmöjligheter tydliga genom att kommunicera dessa på ett bra sätt, vilket också 

Sengupta et al (2015) påpekar som ett led i att utveckla arbetsgivarvarumärket från 

insidan. 
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Ett verktyg för att behålla medarbetare kan vara mätningar genom 

medarbetarnöjdhetsindex. Verktyget medför många fördelar såsom att generera 

återkoppling till ledningen om styrkor och svagheter, eller skapa möjligheter till 

jämförelse med konkurrerande organisationer (Parment & Dyhre, 2009). Slutligen 

spekuleras det även om varför arbetstagare faktiskt lämnar organisationer. Svaret på den 

frågan är dock ofta svårbedömd eftersom det varierar från plats till plats, arbete till 

arbete och person till person. Sammantaget måste ändå varje organisation notera dessa 

anledningar om de vill kunna ha en fortsatt framgångsrik employer branding strategi 

och arbeta vidare med att behålla sin arbetskraft (Parment & Dyhre, 2009). 

 

3.3 Employer branding och identitet 

En välanpassad strategi inom employer branding bör vara baserad på en god förståelse 

av identiteten som kan sammankopplas med organisationen i fråga. En stark identitet 

kan förena alla medlemmar inom gruppen och ger en enad front när det kommer till 

förståelse, tolkningar och handlande vid olika omständigheter (Ottosson & Parment, 

2015). Alla individer och grupper av individer har en övergripande identitet som visar 

vem eller vilka de är och vad individen eller gruppen står för. Identiteten kan alltså 

utläsas på både individnivå och gruppnivå. Vid förståelsen av en organisation kan 

exempelvis identiteten studeras genom organisationens identitet, professionell identitet 

eller social identitet (Alvesson, 2015).  

 

Ottosson och Parment (2015) anser att organisationer behöver en attraktiv och entydig 

identitet som kan locka till sig arbetskraft. Enligt Alvesson (2015) avgörs identitetens 

verkningsgrad av hur väl organisationen kan särskilja sig på marknaden. Desto mer 

distinkta värderingar en organisation har desto tydligare är identiteten. Ottosson och 

Parment (2015) menar att arbetskraften delar organisationens världssyn, sätt att arbeta 

på och de fundamentala värderingarna företaget är baserade på och också handlar 

utifrån. Organisationsidentitet ger därav en bild av organisationens distinkta karaktär 

och hur den utmärker sig från andra organisationer (Ottosson & Parment, 2015). Att 

veta vad som skapar karaktären tillåter organisationen att förmedla vad sitt 

arbetsgivarvarumärke innebär (Ottosson & Parment, 2015; Hatch & Schultz, 2008). När 

identiteten blir en grund i organisationens employer branding-arbete, får de en starkare 

differentiering och mer motiverade medarbetare (Hatch & Schultz, 2008). Karaktären 

avgör hur organisationens medlemmar ska förhålla sig till externa gränser som bidrar 
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till en reducering av de interna begränsningarna. Är identiteten stark och bidrar till eget 

handlande utifrån medvetna val, kan organisationen minska de interna kontrollerna 

eftersom medarbetarna ändå vill handla utifrån organisationens värderingar (Alvesson, 

2015).  

 

För att kontrollera hur väl medarbetare kan identifiera sig med organisationen kan 

modellen Rotterdam Organizational Identification Test användas som analysverktyg 

(Schultz, Hatch & Larsen, 2000). I modellen mäts individens känsla av samhörighet till 

organisationen utifrån nio dimensioner. Dimensionerna är: uppfattning av att passa in, 

överensstämmelse mellan individens och organisationen uppfattning av mål och 

värderingar, positiv utvärdering av medlemskapet, behov av anknytning till 

organisationen, upplevda fördelar av medlemskapet, upplevt stöd från organisationen, 

upplevt accepterande från organisationen, upplevd bekräftelse från organisationen och 

sist känsla av säkerhet från organisationen. Upplever medarbetaren alla dimensioner 

positivt instämmer organisationens identitet med individens. Organisationen bör jobba 

med de dimensioner som individen inte upplever samhörighet till (Schultz, Hatch och 

Larsen, 2000). 

 

Enligt Alvesson (2015) är det centralt för organisationsidentiteten att alla medarbetare 

identifierar sig med denna, eftersom identifieringen skapar engagemang och lojalitet. 

Däremot anser Ottosson och Parment (2015) att identiteten naturligt måste framträda 

och sammanfogas med de befintliga personliga identiteterna för att förhindra oenigheter 

mellan ledningen och de anställda. En identitet som skapas och implementeras uppifrån 

och sedan sprider sig nedåt kan bilda oenigheter i organisationen och förhindra en 

gemensam identitet. Enligt Hatch och Schultz (2008) kan dock identiteten bara ses som 

den är för stunden. I takt med nya erfarenheter, organisationsförändringar eller påverkan 

av externa intressenters åsikter, ändras identiteten kontinuerligt. Med intressent avses en 

person som är ekonomiskt intresserad och engagerad i en verksamhet eller ett företag, 

exempelvis potentiell arbetskraft fordringsägare, kunder, leverantörer eller långivare 

(NE, 2016). Externa intressenters åsikter om organisationen är ofta väldigt väsentliga i 

en diskussion om organisationens identitet, eftersom organisationer ofta lyssnar på 

åsikterna och försöker besvara dem. Att anpassa sig till intressenterna skapar en 

efterfrågad identitet och medför en positiv bild av organisationen, detta i sin tur betyder 

ett mer eftertraktat arbetsgivarvarumärke (Hatch & Schultz, 2008).  
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Figur 3.6 - “The dynamic model of organizational identity” 

 
Källa: (modell med inspiration från  

Hatch & Schultz, 2008:51) 

3.3.1 Image 

Enligt Ottosson och Parment (2015) är image en annan del av gruppidentiteter som inte 

bör förbises om identiteten externt ska uppfattas på ett korrekt sätt. Hatch och Schultz 

(2004) menar att image innebär den bild som företaget föreställer sig att externa 

intressenter har av organisationen. Allting som kommuniceras om en organisation berör 

organisationens image. Beroende av informationen, upplevs organisationens identitet 

mer positiv eller negativ. Ottosson och Parment (2015) anser att eftersom identiteten 

påverkas av gruppens image, är det betydelsefullt att ha en så pass passande identitet att 

alla medlemmar i gruppen fullt instämmer med identiteten och tycker att den är positiv. 

På så vis minskas sannolikheten att den image som sprids är negativ och gruppen har 

garderat sig inom organisationens kontrollerbara ramar. En minskad spridning av en 

dålig image hjälper alltså gruppens identitet, vilket i sin tur är positivt ur synvinkeln 

employer branding. Ett företags positiva image indikera hur pass framgångsrika de är i 

jämförelse med andra företag inom samma bransch (Alvesson, 2015).  

 

Att ha en bra image medför inte enbart en positiv bild av organisationens 

arbetsgivarvarumärke. Enligt Hatch och Schultz (2004) påverkas medarbetarnas 

motivation på arbetsplatsen av vilken image organisationen uppfattas ha. Motivationen 

blir högre om imagen blir bättre och detta leder till en högre effektivitet och att 

medarbetarna vill stanna i företaget. Många medarbetare upplever att de är mer nöjda 

med företaget om de uppfattas som positiva arbetsgivare. En annan fördelaktig aspekt 

som Hatch och Schultz (2004) ser med ett aktivt imagearbete är ledningens möjlighet att 

påverka hur andra ska uppfatta organisationen. Genom att styra organisationen så att 
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den uppfattas som positiv kan arbetsgivarvarumärket också upplevas som positivt, 

eftersom det är nära kopplat till vad potentiell arbetskraft anser är attraktivt.  

 

3.4 Employer branding och organisationskultur 

Organisationens identitet och kultur har två olika syften och särskiljs från varandra i 

teorin, dock kan det ena påverka det andra i praktiken. Organisationsidentiteten handlar 

främst om medvetna val av hur organisationen ser på omvärlden, medan 

organisationskulturen präglas av mer eller mindre omedvetna föreställningar, 

antaganden och idéer som styr individuellt handlande (Alvesson, 2015). Schultz, Hatch 

och Larsen (2000) benämner denna relation som textual/contextual och menar att 

identiteten är kulturens sammanhang översatt i faktiska handlingar.  

 

Begreppet organisationskultur har ingen homogen allmänt godtagen innebörd, utan kan 

variera från olika forskningar. De vanligaste innebörderna är dock gemensamma 

föreställningar och trossatser, värderingar och normer, symbolsystem, gemensamma 

känslor eller informella regler om hur medarbetarna ska handla i företaget (Alvesson, 

2015). Enligt Alvesson (2013) bör organisationskulturen innefatta antaganden och 

värderingar om den sociala verkligheten som styr de kognitiva och känslomässiga 

aspekterna på medlemskapet i organisationen samt informella regler om hur alla 

organisationens medlemmar ska handla. 

 

I varje organisation är den kulturella dimensionen central och även om 

organisationskulturen inte ägnas någon märkbar uppmärksamhet är den ändå en 

styrande faktor i organisationen (Alvesson, 2013). Organisationskulturen präglar vilket 

sätt människorna i en organisation tänker, känner, värderar och reagerar på idéer, åsikter 

och föreställningar. Alvesson (2015) menar att kulturen är det sätt en organisations 

värld kan förstås. Författaren menar fortsättningsvis att personer med högre befattningar 

medvetet eller omedvetet påverkar ramarna för organisationskulturen. Personer i 

bestämmande positioner visar genom sina beslut vad som är viktigt och mindre viktigt, 

vilket medarbetarna kan se och agera utefter. Med andra ord är kulturen viktig för hur 

organisationer fungerar. Enligt Alvesson (2015) är organisationens kultur nära 

förankrad med dess organisationsform, strategi, ledarskap och kunskapshantering. 

 



  
 

40 

Organisationskulturen är inte bara viktig för att den har egenskapen att styra företag 

genom gemensamma uppfattningar. Enligt en undersökning av Rampl (2014) är 

kulturen ett av de två viktigaste verktygen att jobba med för att skapa ett eftertraktat 

arbetsgivarvarumärke. Aaker (1991) menar att organisationskulturen behövs formas så 

att den passar organisationens mål för sitt arbetsgivarvarumärke. Inom employer 

branding kan organisationskulturen användas som ett verktyg för att förmedla 

arbetsgivarvarumärket till anställda och potentiell ny arbetskraft. En attraktiv kultur 

inom organisationen ska få de anställda att känna tillförlitlighet och lojalitet, samtidigt 

som den ska förhöja arbetsgivarvarumärkets attraktion och dra till sig ny arbetskraft 

(Aaker, 1991). Mosley (2007) anser också att organisationskulturen är en viktig del 

inom employer branding. Kulturen förmedlar organisationens värderingar och sätt att 

vara via sin kundkrets. Den interna uppfattningen av arbetsgivarvarumärket sprids på så 

vis utanför företaget och kan nå ny potentiell arbetskraft. Mosley (2007) menar även att 

det är viktigt att jobba med sin organisationskultur eftersom kulturen är den enda 

konkurrenskraftiga fördelen som andra företag aldrig helt kan härma. Barrow och 

Mosley (2005) argumenterar för att organisationskulturen är en bra förklaring av 

arbetsgivarvarumärket eftersom kulturen visar hur de anställda generellt uppfattar hur 

organisationen fungerar och hur de normalt ska agera. Även Parker (2000) menar att 

organisationskulturen är unik och ger konkurrenskraft, men tillägger att det kan finnas 

liknande egenskaper i hur kulturen ska förstås. 

 

3.5 Employer branding och sociala medier 

Enligt Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) strävar organisationer efter att vara 

attraktiva arbetsgivare med målet att kunna anställa kompetent personal. För att nå ut till 

den potentiella arbetskraften används flera olika marknadsföringskanaler. Vanliga 

kanaler som används är bland annat tidningar, word of mouth och internet. Efter 

internets genomslagskraft har nya möjligheter öppnats upp för arbetsgivare att 

marknadsföra och sprida information om företagets varumärke (Sivertzen, Nilsen & 

Olafsen, 2013). Enligt Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) kan företag nu tänka på ett 

helt nytt sätt när det kommer till att attrahera ny personal. Genom att attrahera ny 

personal via sociala forum kan företag både få ner kostnader och fånga upp så kallade 

passiva jobbsökare som inte aktivt söker en ny tjänst via arbetsförmedlingssidor. Girard 

och Fallery (2010) menar att eftersom samhället blir allt mer beroende av internet, krävs 

det också av organisationer att anpassa sig till denna utveckling. Sociala medier har 
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öppnat upp för nya möjligheter där kunder, anställda och potentiell arbetskraft får mer 

utrymme. Företag behöver aktivt arbeta med att utveckla en attraktiv bild som 

arbetsgivare (Girard & Fallery, 2010). Girard och Fallery (2010) nämner också en stor 

utmaning med employer branding på sociala medier och det är att all information är 

tillgänglig för den som vill ha den, bra som dålig.  

 

Bondarouk et al (2013) menar att det finns många olika frågor som företag måste ställa 

sig när det kommer till att använda sociala medier på bästa sätt. Frågor som; hur ska ett 

företag marknadsföra sig som den bästa arbetsgivaren? och vad händer om en 

jobbsökande får tag i negativ information om företaget? eller att det helt enkelt saknas 

relevant information (Bondarouk et al, 2013). Enligt Bondarouk et al (2013) är det av 

stor vikt för företag att visa sig på sociala medier, om det är så att företaget vill etablera 

ett starkt arbetsgivarvarumärke. Konsumenter idag använder sig gärna av social media 

mer än traditionell, framförallt av den anledningen att social media även belyser 

konsumenters åsikter. Enligt Bondarouk et al (2013) kan sociala medier tillföra mycket 

när det kommer till employer branding och ger tre förslag som innefattar; value 

proposition, extern marknadsföring och intern marknadsföring för att stärka 

arbetsgivarvarumärket på sociala medier.  

 

Första förslaget handlar om sociala medier och employee value proposition. Bondarouk 

et al (2013) menar att sociala medier kan användas i form av Twitter, företagsblogg och 

Facebook för att se till att framtida arbetstagare alltid är informerade. Tanken är att 

sända ut ett värde som en attraktiv och önskevärd arbetsgivare och på så sätt stärka 

värdet och bilden som arbetsgivare. Bondarouk et al (2013) föreslår också att en 

informationssajt som Wikipedia kan användas. Information om det unika och speciella 

med organisationen och vad organisationen erbjuder ska finnas tillgängligt på sidan och 

sidan ska hela tiden uppdateras så vad företaget erbjuder i form av arbetsgivare alltid är 

giltigt och långsiktigt.   

 

Förslag två går över till sociala medier och extern marknadsföring. Det är möjligt enligt 

Bondarouk et al (2013) att genom marknadsföring på sociala medier skapa ett unikt och 

särskiljande arbetsgivarvarumärke. Vill företag eller chefer sprida värdefull information 

kan detta göras via företagsbloggar, då det anses vara en snabb informationsväg. 

Bondarouk et al (2013) talar också om ett nytt rekryteringsverktyg när det kommer till 
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sociala medier. När personal sökes på sociala forum har det öppnat upp möjligheter för 

rekryteraren att få tillgång till personlig och professionell information.  

 

Tredje och sista förslaget som presenteras är sociala medier och intern marknadsföring. 

Enligt Bondarouk et al (2013) är det viktigt för företag att hålla de löften som gavs vid 

rekryteringen. En viktig aspekt författarna påpekar är att sociala medier ska användas 

för att främja det som företaget kan erbjuda. Den annonserande bilden av företaget 

måste därav alltid stämma överens med verkligheten. Sociala medier kan vara ett 

effektivt sätt att sprida information om företaget som arbetsgivare men är informationen 

inte riktig kan det gå väldigt fort för negativ publicitet att spridas (Bondarouk et al, 

2013). 

 

Enligt Fichter (2007) måste en organisation på sociala medier också se till att vara link-

worthy. Vad författaren menar är att organisationen inte enbart måste sprida information 

själv utan låta publiken göra det åt dem. Informationen ska handla om fakta om 

företaget som organisationen väljer att sprida och kan till exempel handla om bilder, 

information och tävlingar (Fichter, 2007). Fichter (2007) menar att det är viktigt att veta 

vart målgruppen finns på sociala medier och försöka kommunicera med dessa och vara 

aktiva. Fichter (2007) påpekar också vikten av att ha en strategi i företaget hur sociala 

medier ska användas. Det är i företagets intresse att ha en plan över hur sociala medier 

ska styras och ha insatt personal som ser till att göra det. Det är viktigt att komma ihåg 

att det inte är företaget som har makten på sociala medier utan att det är konsumenten. 

 

3.6 Employer branding och word of mouth  

Kommunikationen genom Word of mouth (WoM) har ofta en väldigt stor 

marknadsföringseffekt och anses ge större effekt än vad planerad kommunikation gör 

med ett riktat meddelande (Grönroos, 2015). WoM är enligt Grönroos (2015) budskap 

om organisationen som förmedlas från en person till en annan. Budskapen kan handla 

om olika delar inom organisationen, till exempel organisationens tillförlitlighet, 

pålitlighet, driftsätt, tjänster och varor. Fill (2011) kännetecknar WoM som informella, 

oplanerade och frivilliga konversationer som på något sätt utger information om 

företaget eller dess produkter. Många företag arbetar kontinuerligt idag med att använda 

sig av WoM, detta genom att uppmuntra människor att ha positiva konversationer om 

företagets varumärke för att sedan kunna sprida vidare en positiv bild av företaget (Fill, 
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2011). Uppfattningen av ett budskap via WoM är enligt många mer trovärdigt för en 

person än vad ett reklambudskap är (Grönroos, 2015). I WoM ges kommunikation alltid 

frivilligt och ingen betalning finns med i sambandet. Förr kunde WoM ses som något 

som utsatte företagets varumärke för något negativt och oplanerat. Idag däremot ser 

företagen möjligheterna med WoM och strävar efter att sprida så positivt budskap som 

möjligt och använda metoden som ett sätt att differentisera sig på marknaden (Baines, 

Fill & Page, 2013).  
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4 Linnéapoteket 
I empirikapitlet presenteras det empiriska materialet som har insamlats utifrån 5 

stycken intervjuer och genom företagets kommunikation via sociala medier. 

Empirikapitlet är indelat i de fyra teman som har kodats fram. På grund av anonymitet 

benämns inte respondenterna vid namn utan med intervjunummer och fallföretaget 

benämns som Linnéapoteket. 

 

Linnéapoteket är ett av de mindre apoteksföretagen på den svenska apoteksmarknaden 

och etablerades efter omregleringen som skedde år 2009. Respondenterna som utgör 

den empiriskagrunden för fallstudien är: respondent 1 (verkställande direktör), 

respondent 2 (regionalchef), respondent 3 (apotekschef), respondent 4 (apotekschef) och 

respondent 5 (medarbetare/farmaceut) 

 

4.1 Attrahera och behålla arbetskraft 

Från intervjuerna kunde det konstateras att Linnéapoteket har påverkats av 

arbetskraftsbristen. Respondenterna 1 och 3 menar att arbetskraftsbrist inte bara innebär 

brist på arbetskraft, utan även brist på rätt arbetskraft. Detta uttrycker även respondent 2 

genom att säga “Det är svårt att tillsätta lediga positioner och det är svårt att tillsätta 

rätt personer. Med rätt kvalifikationer”.	Respondent 2 utvecklar resonemanget genom 

att betona hur viktigt det är att hitta personal som instämmer med den värdegrund som 

Linnéapoteket representerar. Respondent 3 utvecklar resonemanget och förtydligar att 

det finns en potentiell risk om organisationen inte lyckas med att hitta rätt personal då 

organisationen kan bli tvungen att anställa medarbetare som inte har samma värderingar 

som Linnéapoteket vill förmedla. Respondenten menar att detta skulle bidra till ett 

sämre arbetsklimat. 

 

Respondent 2 ger ett exempel på när arbetskraftsbristen utgör ett stort problem. 

Respondenten menar att det är viktigt att kunna hålla befintliga butiker öppna men även 

att kunna expandera genom att öppna upp nya butiker. Frågan över vad som ska 

prioriteras anses vara svårbedömd. 

 

“Vi hamnar i situationer där man lockas att anställa fel personer, för att 

helt enkelt kunna öppna ett apotek, vilket är negativt för gruppen som 
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helhet[... fel person är] någon som inte matchar våra grundvärderingar, 

har vi någon som inte alls passar in i ett apotek kommer ju det skapa 

konflikter i gruppen, vilket jag inte tycker är bra på längre sikt” 

(Respondent 2) 

 

En fråga blir då om en ny butik verkligen ska öppnas om företaget endast får tag på 

arbetskraft som inte är instämmande med värderingarna. Respondent 2 säger att “ifall 

du startar ett apotek bara för att det ska startas, som inte representerar era värderingar 

då är det kanske inte värt det längre.”. Vi har hört från alla respondenter att företagets 

värderingar är viktigt när det kommer till att hitta arbetskraft som passar in på 

Linnéapoteket. Bland annat förklarar respondent 2 att värderingar sätts i ett tidigt stadie 

och går sedan inte att rubba. Det är därför viktigt att organisationen är noga med att 

förmedla sina värderingar till de människor de vill anställa. Organisationens och 

arbetskraftens värderingar ska stämma överens. Respondent 3 instämmer genom att 

betona hur viktigt det är att i ett så tidigt skede som möjligt informera om vad som gör 

deras organisation speciell för att kunna attrahera ny personal. 

 

En förändring har skett i attityderna hos nyexaminerade som skapar svårigheter att 

rekrytera ny personal enligt respondent 2. Respondent 2 upplever bland annat att 

arbetstagarna idag är mer kräsna än förr och att det i egenskap av att vara arbetsgivare 

ställer högre krav när det kommer till att attrahera ny personal. Enligt respondent 3 

verkar lönen exempelvis vara en mycket viktig del för nyutexaminerade farmaceuter 

och är av större vikt än en bra gruppsammanhållning på arbetet. Farmaceuterna byter 

därför apotek efter olika löneerbjudanden. “Farmaceuter hoppar väldigt mycket mellan 

apotek för att trissa upp sina löner och det skapar ju instabilitet, vilket gör att det är 

ganska svårt att arbeta långsiktigt” (respondent, 3). Respondent 5 har också märkt av 

den potentiella arbetskraftens krav på lön och menar att arbetsgivare måste vara beredda 

att betala mer om de vill kunna attrahera nya medarbetare. Respondent 4 belyser samma 

problematik och menar att “många nya som kommer ut nu inväntar bud från andra 

kedjor innan de liksom väljer och det är ju klart att man ska kolla så, men det gör ju att 

det är tuffare. Tuffare för oss att rekrytera till det här än till andra tjänster.”.  

 

Bland de nyutexaminerade farmaceuterna finns det också förväntningar på 

karriärutvecklingen. Förväntningarna speglas i arbetstagarnas tro om att fort bli 
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befordrade, vilket respondent 1 menar är svårt att möta då det krävs en viss grad av 

erfarenhet. 

 

“Dessa dagar, förväntar sig unga människor att snabbt bli befordrade. De 

förväntar sig att bli apotekschefer relativt fort, de förväntar sig att bli 

regionalchefer relativt fort. [...] Ledarskap är något som man måste lära sig 

genom hjärtat. Det är ingenting som du kan ta dig an 6 månader efter 

examen. Där finns människor som tror att de kan, men verkligheten kommer 

bevisa att det inte är så enkelt. De är inte förberedda.” (Respondent 1) 

 

Respondent 1 förklarar samtidigt att de anställdas behov behöver tillgodoses och 

Linnéapoteket arbetar därför mycket med att säkerställa att personalen får ett värdefullt 

syfte. Respondent 1 uttrycker detta genom att förklara att medarbetarna ska vara väl 

medvetna om att deras arbete är viktigt, vilket bland annat säkerställs genom att låta alla 

komma till tals inom företaget. På frågan om vad respondent 4 skulle vilja säga till en 

potentiell arbetstagare för att denne skulle söka sig till Linnéapoteket är svaret “Att man 

får vara med och påverka”, något som samtliga respondenter är eniga om. 

 

Att få vara med och påverka inom Linnéapoteket underlättas av att vara ett litet företag 

där alla kan göra sig hörda. Detta är något som alla respondenter enhetligt påtalar. 

Respondent 2 anser att företagets storlek och platta organisationsstruktur också är till 

fördel när snabba förändringar ska genomföras. Respondent 2 påpekade denna fördel 

genom att uttrycka att organisationen hade förmågan att; ”Vända på en femöring”. 

 

4.2 Linneapotekets identitet och kultur 

I den första intervjun som gjordes med respondenter från Linnéapoteket, berättade 

respondent 1 att organisationskulturen är en viktig del i företagets strategiarbete mot ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke. Enligt respondent 1 är employer branding ett viktigt 

arbete som berör alla medarbetare på Linnéapoteket och målet är att involvera en så stor 

del av medarbetarnas åsikter som möjligt. Respondenten uttrycker att en stor del av 

strategiarbetet är hur företaget ska hantera sin personal för att ge dem syfte i sin 

yrkesroll. Meningen är att syftet ska ges genom att låta medarbetarna känna att de bidrar 

till företaget och att bidraget gör skillnad, vilket respondent 3 och 4 bekräftar. 

Respondent 5 känner att det inte är svårt att bli hörd av högre chefer på Linnéapoteket 



  
 

47 

och beskriver processen “det känns som att vill man eller har en idé så kan man 

framföra den till regionschefen som gör något åt det. Tar det högre upp och lyssnar om 

det går att utföra. Man kan göra sig hörd.”. Respondent 1 berättar att Linnéapoteket 

försöker positionera sig som den typen av apotek där en anställd kan göra skillnad. 

 

Att employer branding är en del av Linnéapotekets kultur är ett återkommande tema 

under intervjuerna. Respondent 1 menar att arbetsgivarvarumärket och medarbetarna 

inte kan separeras, utan hålls samman av den övergripande organisationskulturen som 

präglar företaget. Respondent 1 förklarar att det inte är en enskild person som formar 

arbetsgivarvarumärket, hela företaget är en del i processen. “Employer branding 

utvecklas på rätt sätt om organisationen och vad den står för återspeglas i omvärlden” 

säger respondent 1 och menar att hela företaget i en gemensam process bidrar till att 

synen på arbetsgivarvarumärket därmed blir likadant internt som externt. Linnéapoteket 

måste uppfylla de löften som utfärdas genom den externa uppfattningen för att anses 

trovärdiga som företag. Respondent 1 talar också om hur viktigt det är att medarbetarna 

ute i apoteken är en del av organisationskulturen och får rätt uppfattning av 

arbetsgivarvarumärket. Respondent 4 är väldigt positivt inställd till 

organisationskulturen och menar att det är kul att gå till arbetet och jobba i en trivsam 

miljö. ”Vi har roligt och det är inga konflikter överhuvudtaget[…]Jag tycker själv att 

det är en väldigt bra arbetsmiljö, sen vågar man säga vad man tycker och det är väldigt 

skönt” (Respondent 4). 

 

Den gemensamma värdegrunden upplever respondenterna central för företagets kultur 

och employer branding-arbete. Respondent 2 talar om hur Linnéapoteket är byggd på en 

gemensam värdegrund och att det är viktigt att alla medarbetare är en del av denna. 

“[Vi] jobbar väldigt mycket med våra värderingar. Vi lever verkligen med dem. Sen 

säger jag inte att där finns medarbetare som inte har förstått, för det finns där alltid, vi 

jobbar dock verkligen med dem” (Respondent 2). Värdegrunden är en del av 

organisationskulturen och när medarbetarna är en del av denna kultur kan de trivas och 

utvecklas, anser respondent 2. Enligt respondent 3 är värdegrunden ursprungligen 

skapad av Linnéapotekets verkställande direktör och sedan inarbetad i 

organisationskulturen genom chefer ner till medarbetare. Dock är det allas ansvar, 

medarbetare som chef, att jobba för att upprätthålla värdegrunden. “Det är allas ansvar 

varje dag, mot kunder, mot varandra. Om det är mitt ansvar? Det är absolut mitt 



  
 

48 

ansvar att föra det vidare, det är alla led.” (Respondent 3). Detta har respondent 4 

anammat genom ett värderingsspel där de anställda tar upp olika fall och resonerar om 

dessa för att sedan se om alla resonerar likadant. Liksom respondent 1 menar 

respondent 2 att medarbetarna ska känna att de kan bidra till företaget, vilket de först 

kan göra om de trivs med och delar Linnéapotekets värderingar. Alla medarbetare måste 

också dela företagets värdegrund eftersom värderingarna är grundläggande 

utgångspunkter vid beslutstagande. Respondent 2 förklarar att beslut som utgår från 

värdegrunden blir mer ansvarstagande och viktiga för gruppen som helhet. Att utgå från 

värdegrunden är en stark riktlinje inom Linnéapoteket.  

 

En viktig aspekt inom företaget är att alla ska känna sig sedda. Respondenter 1, 2 och 3 

påpekar att den verkställande direktören kan alla apotekschefer vid namn och att 

stämningen mellan de båda parterna är vänskaplig. Det är dessutom ingen ovanlig 

företeelse att den verkställande direktören kramar om anställda när de ses, vilket bidrar 

till den familjekänsla som företaget, enligt respondent 1, 2 och 3, vill ska beröra all 

personal. Respondent 2 menar att det är viktigt att inte bara ha en vision om en 

familjekänsla, utan även fullfölja den. Respondent 2 berättar att denne bjöd hem sina 

kollegor på middag för aktivt stärka den vänskapliga relationen. Respondent 4 ger 

ytterligare förtroende till en bra arbetsplats genom att berätta “Anledningen till att jag är 

kvar under hela tiden är att jag har hopp om nya utmaningar. Man har tagit hand om 

mig på ett bra sätt.” Respondent 5 har också uppfattat att organisationskulturen känns 

familjär och menar att interaktionen mellan kollegerna var en av anledningarna till 

varför hon kom tillbaka till Linnéapoteket efter en tid ifrån. 

 
4.3 Linnéapotekets kommunicering av arbetsgivarvarumärket  

Respondent 2 och 3 berättar att Linnéapoteket kommunicerar sitt arbetsgivarvarumärke 

på flera olika sätt. Syftet med kommunikationen är enligt respondenterna att hitta och 

attrahera arbetskraft. Respondent 3 går in på hur viktigt det är att synas i olika medier 

och evenemang och inte alltid i syfte att finna personal utan mer för att synas. För att 

synas och för att kommunicera arbetsgivarvarumärket deltar företaget på olika 

studentmässor och arbetsmarknadsdagar. Respondent 3 är en av de anställda som brukar 

åka runt och delta. Under mässorna presenterar respondenten Linnéapoteket och vilka 

värderingar och möjligheter som finns inom företaget. Exempelvis förmedlas 

förmånerna med att vara ett mindre företag där individuellt tänkande och agerande 
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uppmuntras. Respondent 3 tycker det är viktigt att informera blivande farmaceuter om 

att även om Linnéapoteket inte är det största apoteksföretaget i Sverige är det ändå 

stabilt. Det är också viktigt enligt respondenten att presentera vad som är speciellt med 

just deras företag. Respondent 5 menar att det är en fördel att lyfta fram vad 

Linnéapoteket kan erbjuda arbetstagaren gällande förmåner och andra 

anställningserbjudanden.  

 

För att sprida information om hur Linnéapoteket är som arbetsgivare förklarar 

respondent 1, 2, 3 och 4 att det är väldigt viktigt hur arbetsgivarvarumärket 

kommuniceras mellan människor. För att Linnéapoteket ska kommuniceras på ett 

positivt sätt arbetar företaget med att få sina anställda att känna en positiv tillvaro i sitt 

arbete. Respondenterna vill genom anställdas uppfattning om företaget sprida en positiv 

arbetsgivarbild till framtida arbetstagare. Respondenterna berättar att eftersom 

branschen är nischad är det ofta som farmaceuter känner varandra och pratar om sina 

arbetsupplevelser med varandra. Många har läst i skolan tillsammans och har ofta ett 

kontaktnät. “Men absolut viktigaste, återigen, mun mot mun, att folk pratar med 

varandra” (Respondent 2) 

 

Genom att aktivt arbeta med att se till att medarbetare upplever sin vardag på ett positivt 

sätt hoppas Linnéapoteket att anställda talar varmt om sin arbetsgivare. Respondent 2 

menar att om medarbetarna är nöjda så kommer de berätta det för sina kollegor och 

kompisar och att det är något som lyfter företaget. Respondent 1, 2 och 3 tror alla att de 

gynnas av att försöka upprätthålla god arbetsmiljö, då fler kan vilja arbeta i den miljön 

vilket stärker arbetsgivarvarumärket. Respondent 2 berättar också att det finns 

praktikanter ute på deras apotek och praktikanterna erbjuds enligt respondent 3 

utlandspraktik. Utlandspraktiken ska attrahera potentiell arbetskraft att söka sig till 

Linnéapoteket, men också sända ut en positiv bild av företaget. Anställda har också 

möjlighet att ta del av utlandspraktik enligt respondent 1 och 2. Samtidigt menar 

respondent 4 att ett sätt för att förbättra Linnéapotekets rykte ytterligare hade kunnat 

vara att ge praktikanterna betalt, eftersom respondenten upplever att det talas mycket 

om det studenter emellan.   

 

Linnéapoteket kommunicerar också sitt varumärke via sociala forum på nätet. Dessa 

forum kan bland annat vara Facebook, Instagram och Linkedin. På Facebook och 
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Instagram presenteras Linnéapotekets varumärke för konsumenter, medan Linkedin till 

en större del riktar sig mot potentiell arbetskraft. På Facebook och Instagram kan 

konsumenter få information och uppdateringar om pågående kampanjer, produkter och 

olika hälsotjänster. På Linkedin finns information om Linnéapoteket, lediga tjänster, 

samarbeten och olika event som till exempel prisutdelningar i samband med 

apoteksbranschen. Respondent 3 tydliggör att det finns ytterligare möjligheter att stärka 

kommunikationen via kanaler på nätet och att det är något som företaget borde arbeta 

mer med, vilket även respondent 4 anser. Respondent 3 anser att sociala medier är 

viktigt för att kunna nå fram till potentiell arbetskraft men framförallt för att kunna 

synas och bli sedda som arbetsgivare. “Jag tror att (Sociala medier) är viktigare än vad 

vi faktiskt tror för att nå fram, och för att synas helt enkelt.” (Respondent 3)  

 

4.4 Ansvar och engagemang  

 
“I slutändan, är employer branding min uppgift i syfte att ge ledarskap och 

syfte in i organisationen från ett managementsperspektiv. Men det är också 

regionalchefernas ansvar att leda sina medarbetare i rätt riktning, precis 

som det är apotekschefernas ansvar att leda sina medarbetare i rätt 

riktning. Employer branding färdas via Word of mouth genom alla i 

organisationen” (Respondent 1) 

 

Respondent 1, 2, 3 och 4, som alla besitter ledarskapspositioner, anser att ledarskap är 

väldigt viktigt. Ledarskapet syftar på de formella chefer som finns i organisationen. 

Respondent 2 förklarar att det är ledarskapet som möjliggör för nöjda medarbetare, 

vilket är viktigt för ett företag. Respondenten fortsätter med att berätta att det är ledarna 

som får medarbetarna att utvecklas och trivas på arbetet vilket i sin tur skapar nöjda 

kunder. “Sen handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsprocessen, 

att det fungerar, och att ha ett medvetet ledarskap och utveckla personalen. Många kan 

utvecklas till något riktigt riktigt bra.“ (Respondent 2). Enligt Respondent 3 handlar 

ledarskap om att skapa en bra miljö för sina anställda och att se till att alla har roligt 

tillsammans. Genom att lyckas med detta ökar trivseln på arbetsplatsen. 

 

Med ökad trivsel hos de anställda hoppas respondent 3 att medarbetarna talar gott om 

Linnéapoteket och en positiv bild sprids vidare, vilket kan öka attraktionen som 



  
 

51 

arbetsgivare. Respondent 3 fortsätter och berättar att det är ledaren som sätter stämpeln 

för hur arbetsplatsen ska vara, om vi har roligt och på vilket sätt vi arbetar på. För att 

säkerställa att apoteket mår bra, det vill säga alla anställda, genomförs trivselenkäter 

regelbundet enligt respondent 2. Det är också viktigt, enligt respondent 3, att veta vem 

som är den närmsta chefen när man själv arbetar i en chefsposition. Det är den närmsta 

chefen som är den viktigaste personen för ledarens egen utveckling och ska kunna 

hjälpa ledaren i sitt ledarskap. Respondent 4 tycker det är viktigt att de befogenheter 

som krävs ges av ledningen och att information ges i rätt tid, vilket respondent 4 anser 

att ledningen uppfyller. Dessutom menar respondent 4 att flexibilitet är viktigt ur 

ledarskapsperspektivet, att möjligheten för att gå utanför ramarna finns om så behövs, 

en möjlighet som uppfattas fungera väldigt bra. 

 

Enligt respondent 1 är ledarskapet något som genomsyrar hela företaget och dess 

utveckling. Ledarskapet har, enligt respondenten, två element. Det ena är egenskaper 

som ledarna oftast besitter sedan innan och det andra är att ledarna måste utveckla och 

arbeta med att skapa en transaktions- och transformerande ledarskapsförmåga; något 

som inte utvecklas över en natt. Respondent 1 anser att det är viktigt att låta ledarna 

utveckla dessa förmågor och att ledarna tar sig tid till att göra detta. Att hitta rätt ledare 

är enligt respondent 1 väldigt viktigt. Om Linnéapoteket hittar bra ledare så har det 

också en inverkan på personalen. Respondent 1 fortsätter berätta att rätt ledare kan 

skapa högt engagemang hos de anställda vilket leder till både nöjda kunder och nöjda 

medarbetare. Employer branding och ledarskap hör ihop enligt alla respondenter som 

sitter i chefsposition, då ett bra arbetsklimat utvecklat via ledarskap sprids via word of 

mouth och stärker företagets arbetsgivarvarumärke. Respondenternas åsikt är att alla 

ledare inom Linnéapoteket har ett ansvar att leda sina medarbetare på ett bra sätt för att 

det påverkar företagets employer branding-arbete.  

 

För att sammanfatta, employer branding är en ledarskapsuppgift. En 

ledarskapsuppgift färdas egentligen från VD till vanlig medarbetare. Du 

kan inte säga att någon är specifikt tillförordnad att arbeta med det, det är 

en kulturell fråga, det påverkar alla. (Respondent 1) 
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5 Employer branding i Linnéapoteket 
Analyskapitlet inleds med en ingående diskussion om Linnéapotekets möjligheter att 

attrahera och behålla arbetskraft, för att sedan övergå till en analys av Linnéapotekets 

employer branding arbete genom en prediktiv analysmodell. Efter detta analyseras 

företagets organisationsidentitet och kultur för att avslutningsvis diskutera hur 

arbetsgivarvarumärket kommuniceras. 

 

5.1 Befintlig och potentiell arbetskraft 

Att arbetsmarknaden är förändrad råder det inga tvivel om. Parment och Dyhre (2009) 

nämner att förändringarna på arbetsmarknaden har medfört att arbetstagare är mer 

benägna att byta arbete, vilket även många av våra respondenter bekräftar. Dessutom ser 

våra respondenter en attitydsförändring på arbetsmarknaden som resulterat i att 

arbetstagare upplevs av våra respondenter som mer kräsna. Denna iakttagelse kan delvis 

förklaras med Parment och Dyhres (2009) resonemang av att arbetstagare idag är mer 

mottagliga för influenser utifrån och även är mer benägna att byta arbete. Därför menar 

både respondenter och teoretiker att behovet av att kunna attrahera och behålla 

arbetskraft ökat. Inledningsvis kan vi urskilja en samstämmighet med vad som sagts i 

intervjuerna kontra det teoretiska materialet. Vad som lyfts fram som generella problem 

med att attrahera och behålla arbetskraft är även applicerbart på Linnéapoteket. 

 

Ett led i att tillfredsställa det ökade behovet av att attrahera och behålla arbetskraft 

enligt Verma och Ahmad (2016), är att positionera sig själv fördelaktigt på 

arbetsmarknaden. Våra respondenters deltagande på exempelvis studentmässor kan vara 

ett exempel på en sådan positionering. Parment och Dyhre (2009) har tillkännagivit att 

deltagande i event kan hjälpa en organisation mot ett starkare arbetsgivarvarumärke. En 

viktig del som Parment och Dyhre (2009) lyfter fram i detta sammanhang är att kunna 

ge framtida arbetstagare kunskap om organisationen, något vi sett att våra respondenter 

önskar uppnå. Event tillåter inte bara organisationer att nå ut till potentiella arbetstagare, 

utan ger även möjligheten att få reflektioner och feedback tillbaka från de som deltar på 

mässorna.   

 

En respondent förklarade för oss hur viktigt det är för Linnéapoteket att i ett så tidigt 

skede som möjligt informera om vad som gör deras organisation speciell, till exempel 
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under studentmässor, när de vill attrahera ny personal. Tillvägagångsättet kan vara 

framgångsrikt ur flera perspektiv. Delvis anser vi att Linnéapoteket minskar risken för 

felrekryteringar när de marknadsför sig med hjälp av sin organisations egenskaper. 

Sannolikheten för att de som söker sig till organisationen kommer att trivas ökar. Att 

minska risken för felrekryteringar anser vi är viktigt i ett företag präglat av arbetskraft- 

och kompetensbrist. Vi menar att utrymmena för felrekryteringar inte är lika stora, 

eftersom Linnéapotekets befintliga personal sannolikt skulle missgynnas av att ny 

personal har svårt för att anpassa sig. Dessutom menar Parment och Dyhre (2009) att 

felrekryteringar kan vara väldigt kostsamma för ett företag.  

 

Organisationens deltagande i mässor och vilja att väcka uppmärksamhet om 

organisationen kan liknas med rekryteringstrattens inledande stadier om medvetenhet 

(Parment & Dyhre, 2009). Genom att delta på mässor och även genom andra kanaler 

såsom exempelvis via sociala medier försöka nå ut till så många som möjligt väcker 

organisationen medvetenhet och uppfyller därmed första steget. Nästa steg i 

rekryteringstratten är förtrogenhet och kan hittas i organisationens metoder för att 

attrahera. Förtrogenhet handlar om att individer eller potentiella arbetstagare har 

kunskap om organisationen och känner viss förtrogenhet, utöver ren medvetenhet 

(Parment & Dyhre, 2009). Skapandet av sådan förtrogenhet kan kännas igen eftersom 

Linnéapoteket väljer att marknadsföra sig med vad som gör dem speciella och därmed 

differentierar dem sig. Nästa steg i rekryteringstratten inriktas på att kandidaten ska 

föredra företaget framför konkurrenter genom erfarenheter som främst införskaffats från 

andra källor än organisationen själv. Linnéapotekets rykte och vad som sägs av 

utomstående källor blir därför viktiga i sammanhanget, vilket samtliga respondenter är 

noga med att vårda. I nästa steg ligger fokus på att den lediga tjänsten måste nå ut till de 

individer som företaget vill ha, vilket innebär att sättet företaget kommunicerar ut sina 

lediga tjänster på blir viktiga. Linnéapoteket kommunicerar ut sina lediga tjänster via 

traditionell och social media, vilket vi tycker är bra plattformer. Dock ligger mycket 

vikt i hur dessa lediga tjänster beskrivs och hur Linnéapotekets tjänster uppfattas av den 

potentiella arbetstagaren. Det sista steget i rekryteringstratten är acceptans och är 

egentligen mer inriktat på hur arbetstagaren behandlas när anställningen väl har skett. 

En av våra respondenter betonar hur viktigt det är att deras anställdas behov tillgodoses 

genom att säkerställa att personalen får ett värdefullt syfte och att alla får komma till 

tals.  
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Även om rekryteringstratten inte är en vedertagen strategi som används av 

Linnéapoteket går det ändå att relatera till mycket av företagets arbete till 

rekryteringstratten. Linnéapoteket påvisar därför att de är väl medvetna om vad som 

behöver göras för att genom ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kunna attrahera 

arbetskraft. Att implementera rekryteringstratten i Linnéapoteket skulle därför inte 

tillföra mycket mer än de redan gör. 

 

Dagens arbetstagare är enligt Linnéapoteket mer intresserade av löner än bra 

gruppsammanhållning. Som resultat tenderar arbetstagarna att hoppa mellan de olika 

apoteken för att trissa upp lönerna, vilket försvårar företagets förmåga att arbeta 

långsiktigt. Employer branding-teorier som syftar till att behålla arbetskraft fokuserar 

ofta på att göra personalen uppmärksam på vilka möjligheter det finns inom 

organisationen. Sengupta et al. (2015) menar att organisationer ska uppfattas som; “Ett 

fantastiskt ställe att arbeta på” och Parment och Dyre (2009) menar att fokus bör ligga 

på att göra karriärsmöjligheter och förmåner tydliga. Om lönerna är viktiga är det 

tänkbart att tydliga karriärsvägar skulle kunna motivera arbetstagare att stanna, i hopp 

om bättre löneutveckling. Samtidigt banar utarbetade förmåner vägen för den 

uppfattning Sengupta et al. (2015) menar att arbetstagare ska ha.  

 

En kombination av tydliga karriärsvägar med väl utarbetade förmåner skulle kunna 

motivera arbetstagare att stanna i företaget. Men trots att företaget lägger mycket vikt på 

sin personals välmående, trivsel och utveckling kvarstår problemet eftersom många av 

våra respondenter är samstämmiga i att det, trots ansträngningarna, är svårt att behålla 

personal. Problematiken grundar sig kanske därför i något annat. Kan det helt enkelt 

vara så att arbetsmarknadens förändringar och arbetstagarnas förvrängda syn på 

arbetsmarknaden överstiger de möjligheter företaget kan erbjuda dem? Respondent 1 

menar exempelvis att de nyutexaminerade arbetstagarnas tro om snabb befordring är 

svår att möta eftersom det kräver en viss grad av erfarenhet, vilket kan ses som visst 

stöd för att antagandet ovan stämmer. Samtidigt måste det nödvändigtvis inte innebära 

att företaget kan tappa fokus på att investera i personalen. Även om det är svårt att gå 

arbetstagarnas förväntningar till mötes på grund av en förändrad marknad, är det viktigt 

att säkerställa att läget heller inte förvärras. Därför uppmuntras de investeringar 

företaget gör i sin personal, genom exempelvis trivselenkäter, starkt. Mätningar i form 
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av exempelvis medarbetarnöjdhetsindex, som presenteras av Parment och Dyhre (2009), 

medför fortfarande fördelar såsom att generera återkoppling. Återkopplingen kan i sin 

tur användas till att förbättra employer branding-arbetet, oavsett omständigheter. Likaså 

bör information om orsakerna bakom varje uppsägning sparas, annars finns det inget 

underlag som beskriver vilka förväntningar som behöver förbättras när möjlighet ges.  

 

5.2 Linnéapoteket utifrån en prediktiv employer branding-modell 

För att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke anser Botha, Bussin och de Swardt (2011) 

att sex grundpelare kan undersökas i syfte att skapa en enhetlig process över företagets 

arbetsgivarvarumärke. Dessa pelare är grundläggande i den prediktiva employer 

branding-modellen och analyseras nedan. 

 

5.2.1 Målgruppens behov 

Botha, Bussin och de Swardt (2011) anser att företag måste välja vilken målgrupp som 

de ska inrikta sig på. För att kunna attrahera arbetskraft från målgruppen måste 

arbetsgivarvarumärket också vara tillfredsställande för denna grupp. Enligt 

Linnéapoteket är apoteksmarknaden väldigt utsatt. Det är brist på personal och 

respondenterna upplever svårigheter vid rekrytering. Linnéapoteket nämner också de 

rekryteringssvårigheter som uppkommer i samband med expandering. Eftersom det är 

brist på personal finns det svårigheter att expandera. Det kan därför bli ett övervägande 

om företaget ska anställa personal som egentligen inte lever upp till företagets 

förväntningar, endast för att lyckas med expanderingen. På en marknad som lider av 

arbetskraftsbrist är det därav svårt att bara välja och vraka. Målgruppen som 

positioneras kan därför inte vara lika specifik som hos andra organisationer, eftersom 

det inte finns tillräckligt många farmaceuter att välja mellan. Målgruppen för 

Linnéapoteket är därför bredare och innefattar egentligen alla potentiella arbetstagare 

som uppfyller de kompetenskrav som finns och anses passa in i organisationens kultur 

och värderingar. Vi anser att detta kan skapa svårigheter för företaget eftersom 

arbetsgivaren ska anpassa sina anställningserbjudanden efter den valda målgruppen. 

Finns ingen specifik målgrupp försvåraras också utformningen av erbjudanden. Vi ser 

dock ingen lösning till en annan målgrupp då marknaden har brist på farmaceuter och 

det finns alltså inte utrymme att kunna specificera sig ytterligare.  
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5.2.2 Differentierat employee value proposition 

Botha, Bussin och de Swardts (2008) andra pelare i modellen tar upp vikten av att ha ett 

differentierat employee value proposition. Vilket innebär enligt Rosethorn (2009) att de 

erbjudanden företaget erbjuder i samband med anställning ska särskilja sig gentemot 

konkurrenternas. Michaels, Handfield-Jones och Axelrod (2001) bryter ner employee 

value propositions innebörd i frågan; Varför skulle talangfulla människor vilja arbeta 

här? Frågan är väsentlig när det kommer till att utforma erbjudanden och förmåner som 

företaget ska erbjuda potentiell arbetskraft. Michaels, Handfield-Jones och Axelrod 

(2001) nämner viktiga element vid utformningen av erbjudanden och förmåner. Dessa 

element är: spännande arbete, bra företag, bra lön och möjligheter för utveckling. 

 

Linnéapoteket förmedlar gärna de möjligheter som finns med att vara anställd i 

företaget till potentiell arbetskraft. Eftersom företaget är av mindre storlek finns det, 

enligt respondenterna, möjlighet att göra stor skillnad och vara en del i 

beslutsprocessen. Företaget utformar också utvecklingsmöjligheter för varje anställd 

och vi uppfattar det som att organisationen är väl medvetna om de anställdas betydelse. 

Företagskulturen i företaget kan förklaras som familjär och uppfattas även så av 

respondenterna. En kultur där till och med den verkställande direktören kramar om 

anställda när apoteken besöks. Företaget arbetar mycket och strategiskt med ledarskap, 

där en hög medvetenhet om fördelarna med ledarskap finns. Ledarna i företaget ska se 

till de anställdas tillvaro är bra och enligt respondenterna får ledarna egna 

utvecklingsmöjligheter för att bli ännu bättre ledare. Enligt Michales, Handfield-Jones 

och Axelrod (2001) är ledarskap och företagskultur två nyckelkomponenter för att 

utforma ett lyckat employee value proposition. Företaget som också är aktivt utomlands 

har möjligheter att skicka sina anställda på utlandspraktik. Något som särskiljer och 

differentierar företaget och utgör ett unikt erbjudande för anställda. Erbjudanden som 

kan kommuniceras är därför enligt vår uppfattning; ett företag som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter i en kultur där arbetstagarna bli sedda och har möjligheter att 

kunna påverka. Det finns inspirerande ledare som välkomnar arbetstagaren in i en 

familjär organisationskultur. Det finns också specifika och unika erbjudanden för 

arbetstagaren och arbeta utomlands. Vi väljer att inte ha med lön som en del av det 

differentierade EVP eftersom det snarare anses som ett krav än något specifikt som 

endast denna organisation kan erbjuda.  
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Fler företag kan säkert erbjuda anställda utvecklingsmöjligheter och ledarskap av 

inspirerande ledare. Vad som särskiljer företagets EVP gentemot konkurrenter är 

däremot organisationens storlek och att organisationen även är verksam i utlandet. 

Organisationens storlek möjliggör en mer familjekänsla där varje arbetstagare ska bli 

sedda och få ha möjligheten att vara med att påverka, något vi anser uppfattas som 

attraktivt hos arbetstagare. Verksamheten som även finns utomlands differentierar 

företaget gentemot sina konkurrenter i den mån att det finns möjlighet att skicka 

arbetskraft till utlandet för utlandspraktik för att sedan återkomma hem till företaget. Är 

det tillräckligt för ett differentierat EVP? Vi anser att marknaden i sig är väldigt svår att 

särskilja sig på. Kärnverksamheten i företaget kommer alltid vara att expediera 

läkemedel och det finns därför ett begränsat utrymme för vad som kan göra ett 

apoteksföretag unikt gentemot ett annat. Vi anser därför att unika utlandsmöjligheter 

och fördelarna med organisationens struktur skulle kunna vara nog för att lyckas med ett 

differentierat EVP. Vi menar också att detta EVP skulle passa den stora målgrupp som 

företaget måste nå ut till. Vi anser att erbjudandena är ganska övergripande men 

fortfarande speciella nog för att potentiell arbetskraft skulle kunna lockas utav dem. 

Även om vi anser att utlandspraktik lockar ungdomar i större utsträckning än de som 

har startat upp ett familjeliv som kräver närhet till hemmet, är det ändå en förmån vi 

anser som positiv, även om möjligheten inte skulle nyttjas. Det är dock viktigt att det 

inte bara bli ord. Dyhre och Parment (2013) påpekar att förmånerna och erbjudandena 

måste hållas under hela anställningsperioden, annars försvagas företagets employee 

value proposition. 

 

Figur 5.1 - ““The employer brand in action” 

 
Källa: (Egen modell med inspiration från  

Rosethorn, 2009:20) 
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5.2.3 Strategi av människor 

Tredje grundpelararen i Botha, Bussin och de Swardt (2011) modell är strategi av 

människor; vilket innebär att det EVP som har blivit utlovat också ska uppfyllas av 

arbetsgivaren och att det ska finnas ett strategiskt arbete över hur detta ska ske. Mycket 

av det EVP som företaget erbjuder ligger i företagskulturen. Respondenterna har alla 

talat om ett företag med familjekänsla, utvecklingsmöjligheter och en fokusering på 

vikten av ledarskap. Vi anser därför inte att det är svårt att hålla dessa löften då de är 

inarbetade i organisationen. Utlandsmöjligheterna ser vi däremot en viss problematik 

med. Flera respondenter talade om möjligheterna med utlandspraktik och att det gick att 

lösa om en arbetstagare skulle vilja åka, det fanns däremot ingen konkret handlingsplan 

över hur detta skulle ske. För att säkerställa att det är ett erbjudande som företaget kan 

leva upp till borde företaget ta fram en strategisk plan över hur de ska gå tillväga när en 

arbetstagare vill utnyttja erbjudandet. Det ska finnas ett färdigt koncept och ett tydligt 

tillvägagångsätt över hur en resa skulle bokas. Det vore också smidigt om det finns en 

person som är avsedd för detta arbete, det finns på så sätt en kontaktperson och stärker 

också erbjudandet i arbetstagarens ögon.  

 

5.2.4 Enhetliga varumärken 

Botha, Bussin och de Swardts (2011) fjärde pelare i modellen handlar om att alla 

varumärken ska vara enhetliga. Detta för att varumärkena påverkar varandra och ska i 

grunden komma från samma företagsstrategi. Vi anser att företagets varumärken ligger i 

linje med varandra. Även om konsumentvarumärket skiljer sig gentemot 

arbetsgivarvarumärket är det en bakomliggande röd tråd. En röd tråd som syftar på att 

arbetsgivarvarumärket skapar en engagerad personal som även konsumenterna kommer 

tjäna på, vilket stärker konsumentvarumärket. Däremot skulle vi vilja se mer av 

arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera och behålla personal. På sociala medier, som 

exempelvis Linkedin, har företaget möjlighet att särskilja allmän information om 

företaget och varumärke från deras arbetsgivarvarumärke. Genom att tydligt visa 

arbetsgivarvarumärket uppfattar en potentiell arbetskraft inte bara 

konsumentvarumärket utan får också en bild av hur företaget är som arbetsgivare. Även 

om varumärkena ska vara konsekventa som Botha, Bussin och de Swardt (2011) 

påpekar skulle vi vilja se att företaget särskiljer sina varumärken lite mer efter vem det 

riktas till, konsument eller arbetstagare. 
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5.2.5 Kommunikation 

Femte grundpelaren är kommunikation. Botha, Bussin och de Swardt (2011)  tydliggör 

att om inte arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket kommuniceras ut blir det bara 

till en kostnad och ingen vinning. Linnéapoteket kommunicerar sitt 

arbetsgivarvarumärke genom annonser, sociala medier, studentmässor och 

arbetsmarknadsdagar. På arbetsmarknadsdagar och studentmässor uppfattar vi att 

företaget vill synas och berätta om företaget. Företaget ger då en inblick i hur det skulle 

kunna vara att arbeta där. Att presentera på detta sätt anser vi är väldigt lyckat då 

arbetsgivarvarumärket är i fokus och hur företaget faktiskt är som arbetsgivare. 

Kommunikationen är också mellan två parter där båda är i fokus. Kommunikationen på 

sociala medier är däremot mer inriktad mot konsumenter än potentiell arbetskraft. Vi 

anser att Linnéapoteket faktiskt kommunicerar ut sitt konsumentvarumärke till 

potentiell arbetskraft istället för att kommunicera ut ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vi 

tycker därför att företagets arbetsgivarvarumärke inte uppvisas lika tydligt på sociala 

medier som på de övriga eventen.  Något vi anser kan vara problematisk då 

arbetsmarknadsdagar och studentmässor inte fångar upp samma mängd människor som 

sociala medier kan göra. 

 

5.2.6 Mätfunktion 

Botha, Bussin och de Swardt (2011) avslutar sin modell med den sjätte grundpelaren, 

mätfunktion. Employer branding-arbetet måste utvärderas för att kunna utvecklas och 

leva upp till arbetstagarnas förväntningar. Vi har uppfattat genom intervjuer med 

respondenterna att Linnéapoteket inte har en mätfunktion på deras employer branding-

arbete. Trots att respondenterna visar en stor medvetenhet om vad employer branding är 

ser vi inga konkreta strategier eller utvärderingssätt på arbetet. Vi kan heller inte se 

något tydligt svar på hur deras employer branding-arbete är i relation till 

branschstandard eller konkurrerande företag.  

 

Moroko och Uncels (2008) har utformat en modell som ska mäta hur ett företag ligger 

till i sitt employer branding-arbete. Modellen är utformad efter resultat från deras 

undersökning som behandlar lyckade respektive misslyckade karaktärsdrag för ett 

arbetsgivarvarumärke. Modellen som är väldigt enkelt placerar ett företag efter vad de 

gör bra och vad de behöver bli bättre på. Vi anser att Linnéapoteket idag skulle hamna 

under modellens kommunikationsmisslyckande del. Moroko och Uncels (2008) 
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definierar denna del som att företaget har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke men 

misslyckas med att kommunicera ut det externt till potentiell arbetskraft. Varför vi 

placerar företaget i denna del är för att vi anser att företaget har ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke med innehåll som borde attrahera extern arbetskraft Däremot är 

det svårt som potentiell arbetstagare att uppfatta hur det arbetsgivarvarumärket ser ut. 

På olika event är det lättare att uppfatta Linnéapoteket som arbetsgivare då det finns en 

person som representerar företaget. På företagets andra kommunikationskanaler 

däremot kan en potentiell arbetskraft inte tydligt utläsa vad som specificerar företaget 

som en bra arbetsgivare, vilket vi anser är ett kommunikationsmisslyckande.  Moro och 

Uncels (2009) menar att företag som hamnar i denna del av modellen behöver arbeta på 

sin strategiska kommunikation och det är något som också vi anser.  

 

5.3 Linnéapotekets identitet och kultur i relation till employer branding  

Enligt Alvessons (2015) teori är organisationskulturen svår att skilja från 

organisationsidentiteten i det praktiska arbetet, eftersom de båda begreppen är nära 

sammankopplade. Både kulturen och identiteten är viktiga för ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke, men de bör beaktas och främjas var för sig eftersom det ena inte 

kan ersätta det andra. I teorin förklaras sambandet som att identiteten är kulturens 

övergripande sammanhang översatt i faktiska handlingar och att identiteten består av 

medvetna val medan kulturen istället präglas av omedvetna handlingar eller tankesätt. 

När vi frågade våra respondenter om hur de arbetar med employer branding ledde 

respondent 1 snabbt in oss på organisationskulturens viktiga roll för ett attraktivare 

arbetsgivarvarumärke. Däremot saknas en medvetenhet om organisationsidentitetens 

inverkan på arbetsgivarvarumärket i det empiriska materialet. Enligt teorin ger en stark 

identitet en enad front inom ett företag och det är användbart för att både kunna styra 

hur företaget uppfattas utifrån externa intressenter och styra hur medarbetarna löser 

problem genom att tänka som företaget vill. Eftersom ingen av respondenterna 

avsiktligt har nämnt Linnéapotekets identitet kan vi konstatera att det inte är en uttalad 

del i ett aktivt employer branding-arbete. 

 

5.3.1 Identitet 

Att inte nämna företagets identitet är däremot inte samma sak som att inte ha någon 

identitet alls. Från teorins förståelse av identitetens funktion kan vi utläsa att 

Linnéapotekets identitet visar sig när respondenterna talar om organisationskultur och 
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den ansvarsfördelning som finns. Ur empirin framgår det att Linnéapoteket arbetar för 

att medvetet handla utifrån en uppsättning värderingar. Dessa värderingar ska vägleda 

de anställda när de måste ta svåra beslut och enligt Ottosson och Parment (2015) är 

värderingar något som utmärker identitet och inte kultur. Alvesson (2015) menar också 

att organisationens värderingar ger en bild av organisationens identitet snarare är kultur, 

eftersom organisationen beskriver värderingarna som något medvetet. Det framgår inte i 

det empiriska materialet vad värderingarna har för karaktär, men ur perspektivet 

employer branding är det bra att Linnéapoteket värnar om värderingarna och tänker på 

att handla utifrån dem. Ett företag som stödjer ett enhetligt handlande från alla 

medarbetare är fördelaktigt enligt teorin. Ottosson och Parment (2015) anser att ett 

likasinnat handlande leder till en enad arbetsgrupp och en enad grupp leder i sin tur till 

en starkare identitet. En stark identitet med egna värderingar ger en bild av 

organisationens distinkta karaktär och hur den utmärker sig från andra organisationer. 

Enligt Alvesson (2015) är värderingarna en stor del av hur väl företaget kan 

differentiera sig på marknaden och det är differentieringen som avgör identitetens 

verkningsgrad. 

 

Att handla utifrån Linnéapotekets värderingar nämns av mer än en respondent, vilket 

tyder på att värderingarna i viss mån används som vägledningsverktyg. Enligt Alvesson 

(2015) bör värderingarna helst användas av alla personer inom organisationen för att på 

så vis minska den interna kontrollen och bygga ett starkare arbetsgivarvarumärke 

genom identiteten. Linnéapoteket tycks i vissa fall behöva använda sig av intern 

kontroll i form av ledarskap. Enligt empirin är ledarskapet en viktig del av företagets 

arbete mot ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, eftersom ledarna används för att 

motivera resterande arbetskraft. Från respondenterna framgår inte att ledarskapets 

huvudsakliga uppgift är att sätta gränser för medarbetarna, utan istället bara för att få 

dem att utvecklas och trivas på jobbet. En starkare identitet kan hjälpa Linnéapoteket att 

fortsätta låta ledare vara inspirerande och inte begränsande. I empirin framgår inte att 

alla medarbetare handlar utifrån en medvetenhet av Linnéapotekets värderingar, men 

däremot framgår att företaget anser att det är viktigt att alla medarbetare ska dela 

värderingarna. Linnéapotekets resonemang är att medarbetarna ska trivas bättre på 

arbetsplatsen och känna att de kan påverka olika beslut i företaget. Ett annat 

karaktärsdrag Linnéapoteket vill differentiera sig genom är alltså medarbetarnas 

motivation och frihet att påverka. 
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Enligt Alvesson (2015) är det viktigt att låta alla medarbetare kunna identifiera sig med 

organisationsidentiteten, eftersom det skapar ett engagemang och en lojalitet till 

företaget. Schultz, Hatch och Larsen (2000) menar att det finns ett test som kan göras 

för att se om medarbetarna identifierar sig till den rådande identiteteten företaget har. 

Testet heter Rotterdam Organizational Identification Test och går ut på att 

medarbetarna ska utvärderas enligt de nio dimensionerna uppfattning av att passa in, 

överensstämmelse mellan individens och organisationen uppfattning av mål och 

värderingar, positiv utvärdering av medlemskapet, behov av anknytning till 

organisationen, upplevda fördelar av medlemskapet, upplevt stöd från organisationen, 

upplevt accepterande från organisationen, upplevd bekräftelse från organisationen och 

känsla av säkerhet från organisationen.  

 

Respondent 3, 4 och 5 menar att de känner en känsla av tillhörighet till Linnéapoteket 

genom organisationskulturen och det överensstämmer med den första dimensionen; 

uppfattning av att passa in. Enligt det empiriska materialet anser alla respondenter att 

de identifierar sig med Linnéapotekets identitet genom att följa de värderingar som 

företaget har. Respondenterna tycker att värderingarna är något de kan ställa sig bakom 

och försöker använda dessa som underlag vid beslut. Ingen av respondenterna anser att 

de använder värderingarna vid varje beslut som tas, men det är något som de vill ska 

prägla hur de tänker handskas med problem. Det empiriska materialet visar att den 

andra dimensionen, överensstämmelse mellan individens och organisationen 

uppfattning av mål och värderingar, till stor del också tillgodoses på Linnéapoteket. 

Värderingarna överensstämmer, men företagets mål är inget som diskuterats i större 

utsträckning i empirin.  

 

Dimensionen positiv utvärdering av medlemskapet visar sig tydligt när en respondent 

kom tillbaks till Linnéapoteket efter en tid i ett annat företag. Respondenten menade att 

glädjen av att vara en del av Linnéapoteket var en bidragande faktor till tillbakagången. 

Att bli sedd av ledningen, få utvecklingsmöjligheter, få stöd från chefer vid en önskad 

utveckling och en möjlighet att påverka vid organisatoriska beslut är något som det 

empiriska materialet har visat att respondenterna anser är positivt. Dessa aspekter visar 

att dimensionerna upplevda fördelar av medlemskapet, upplevt stöd från organisationen 

och upplevd bekräftelse från organisationen också uppfylls. Däremot visar inte empirin 

om de resterande tre dimensionerna uppfylls. Dock kan det påpekas att graden av 
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uppfyllnad är hög och Linnéapoteket behöver inte fokusera lika mycket på dessa sex 

dimensioner, som de kan behöva göra för att tydliggöra de sista tre dimensionerna.  

 

5.3.2 Image 

Enligt det empiriska materialet anger en respondent att Linnéapoteket vill positionera 

sig som ett apotek där arbetstagarna kan göra skillnad. Ur empirin framgår också att alla 

medlemmar i företaget formar arbetsgivarvarumärket gemensamt, vilket Linnéapoteket 

ska spegla externt. Dessa mål visar på Linnéapotekets medvetenhet för vikten av en god 

image. Empirin visar Linnéapotekets medvetenhet om att uppfylla de löften som 

utfärdas till potentiell arbetskraft genom den externa uppfattningen. Enligt teorier av 

Alvesson (2015) samt Hatch och Schultz (2004) hjälper en positiv image både 

situationen för organisationens potentiella och befintliga arbetskraft. Linnéapoteket kan 

visa sig mer framgångsrika än sina konkurrenter och på så vis locka till sig mer 

arbetskraft samt öka den befintliga arbetskraftens motivation och därmed vilja att stanna 

kvar inom företaget. Hatch och Schultz (2008) påpekar även att det är bra för 

organisationen om de kan lyssna på vad den potentiella arbetskraften efterfrågar och 

sedan försöka möta dessa krav i den omfattning organisationens identitet tillåter. Det 

empiriska materialet visar inte på att Linnéapoteket möter dessa krav, däremot verkar 

företagets identitet och struktur inte utgöra några hinder för flexibilitet om det kan 

hjälpa arbetsgivarvarumärkets attraktion. Linnéapoteket beaktar redan den befintliga 

personalens inflytelseförmåga och som nämnts i empirin, är det ett litet företag med en 

platt struktur som medför möjligheten av snabba förändringar. 

 

5.3.3 Kultur 

En av de tydligaste bilderna empirin ger av organisationskulturen är hur Linnéapoteket 

starkt kopplar sin kultur till ett familjeperspektiv. Det företaget menar med att ha en 

familjekultur är att alla ska få vara med och känna sig sedda. Respondenterna anger att 

Linnéapotekets verkställande direktör kan alla apotekschefer vid namn, vilket leder till 

en känsla av samhörighet. Aaker (1991) påpekar att en attraktiv kultur leder till större 

lojalitet och tillförlitlighet för de anställda, vilket också kan tolkas ur det empiriska 

materialet. Respondenterna berättar om hur Linnéapoteket försöker att få ut 

familjekänslan till alla anställda som på så sätt bättre förknippar sig med 

arbetsgivarvarumärket, vilket är en viktig del inom employer branding. På så sätt kan 
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det tolkas som att Linnéapotekets organisationskultur leder till ett starkare 

arbetsgivarvarumärke. 

 

5.4 Kommunicera arbetsgivarvarumärket 

För att kommunicera ut arbetsgivarvarumärket använder sig Linnéapoteket av olika 

plattformer. Syftet är enligt företaget att hitta och attrahera arbetskraft. Att synas på 

flera olika plattformer kan stärka arbetsgivarvarumärket. Det täcker upp ett större 

område att synas på, men ger också möjligheten att rikta arbetsgivarvarumärket efter 

den målgrupp som finns på den specifika plattformen. De externa aktiviteterna som 

företaget arbetar med är bland annat deltagande på olika studentmässor och 

arbetsmarknadsdagar. Företaget vill på dessa event förmedla ut vad organisationen står 

för och vilka arbetsmöjligheter det finns inom organisationen. Det är också ett sätt att 

synas och visa att de finns enligt respondenterna. För att bli ett starkt 

arbetsgivarvarumärke är det viktigt enligt Moroko och Uncles (2008) att vara synliga, 

detta för att kunna bli ett känt arbetsgivarvarumärke där arbetstagare vill arbeta. På 

studentmässor och arbetsmarknadsdagar finns det potentiell arbetskraft som för första 

gången ska ut och söka arbete på apoteksmarknaden. Att synliggöra 

arbetsgivarvarumärket för denna grupp är något som kan ge företaget en 

konkurrensfördel. Genom att visa upp sig som potentiell arbetsgivare blir studenter mer 

medvetna om organisationen, vilket kan leda till att studenterna vid slutskedet av 

studierna ser företaget som en potentiell arbetsgivare och är mer nyfikna på hur 

förtagets arbetsgivarvarumärke ser ut och vad de erbjuder.  

 

Trots medvetenhet och användning av sociala medier ansåg företaget att de behöver 

synas mer på sociala medier för att kunnat stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Girard och 

Fallery (2010) tar i sin artikel upp vikten av att företag aktivt måste arbeta på sin bild 

som en attraktiv arbetsgivare på nätet. Något som författarna benämner inte alltid är så 

enkelt. Utmaningen med employer branding på sociala medier är att det inte bara är 

positiv information om företaget som cirkulerar runt, negativ information har lika stor 

möjlighet att spridas. Vi anser därför att det är viktigt för företaget att ha en strategi över 

hur möjliga scenarion ska hanteras och av vem. Dyhre och Parment (2013) nämner 

någonting som inte ska glömmas bort, arbetsgivare kan lätt bli synade om informationen 

förtetaget har gått ut med inte stämmer och inte kan levas upp till av företaget.  
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Företaget vill använda sociala medier för att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare. 

  

Bondarouk et al (2013) nämner att det finns många frågetecken som ska redas ut innan 

arbete med employer branding och sociala medier kan påbörjas. Frågorna berör att 

fastställa olika strategier för att kunna hantera möjliga scenarion. För att lyckas med sitt 

arbetsgivarvarumärke via sociala medier, anses det därför viktigt att det ska finnas en 

tydlig strategi över företagets tillvägagångsätt och att det ska vara fastställt vem som är 

bäst lämpad att styra arbetet. Bondarouk et al (2013) menar att dagens konsumenter 

gärna använder sig av social media framför traditionell media. Social media belyser 

nämligen konsumenternas åsikt och det är något som traditionell media inte gör. Vi 

tycker resonemanget även är överförbart på arbetssökande och inte bara konsumenter, 

då vi anser att sociala medier möjliggör större insikt i arbetsgivarvarumärket än vad en 

traditionell annons kan ge. Det är också möjligt för företag att skriva ut mer information 

eller länka till information på sociala medier om den arbetssökande blir intresserad, 

traditionell media har ofta ett begränsningsutrymme i hur mycket information som kan 

finnas med. Det är därför viktigt att undersöka vad ens målgrupp använder sig av. Är 

målgruppen som företaget vill nå ut till mest på internet och söker arbete är det inte lika 

givande att söka personal via traditionell media.  

 

Sociala medier är en öppen plattform när det kommer till employer branding och precis 

som Backhaus och Tikoo (2004) förmedlar så måste företagen hitta ett sätt att 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter. För att stärka arbetsgivarvarumärket och 

differentiera sig på sociala medier anser vi att företaget borde inrikta sig mer på vad 

företaget specifikt kan erbjuda en arbetstagare. Det ska inte vara en process där det 

framkommer efter sökt tjänst utan det ska finnas lättillgängligt för en arbetssökande att 

hitta. Är informationen lättillgänglig ökar också chansen att fånga upp passiva 

jobbsökare, arbetskraft som egentligen inte sökte efter nytt arbete, något som Sivertzen, 

Nilsen och Olafsen (2013) anser är en av fördelarna med att vara på sociala medier. För 

att kunna inrikta sig på vad företaget specifikt kan erbjuda en arbetastagare är det viktigt 

att se till att all information som finns är lättillgänglig och uppdaterad. Bondarouk et al 

(2013) ger här ett förslag att använda sig av Wikipedia. Trots att Wikipedia är en sida 

som inte ägs av företaget i sig kan företaget se till att informationen som finns där är 

uppdaterad och tar upp vad som är unikt med företaget. Vi anser att många människor 

vänder sig till sidor som Wikipedia för att få en allmän uppfattning om företag de har 
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sökt sig till eller funderar på att söka till. Här kan företaget utforma en positiv bild av 

sig själva som arbetsgivare som kommer locka den sökande att ta reda på mer och 

slutligen söka sig till företaget. Bondarouk et al (2013) tar upp vikten av att se till att 

informationen är giltig och långsiktig som ligger ute. Det går inte att skriva ut 

information som företaget sedan inte kan leva upp till.   

 

Förutom externa aktiviteter som kommunicerar arbetsgivarvarumärket arbetar företaget 

mycket med hur intern tillvaro kan påverka den externa kommunikationen. Flera av 

våra respondenter anser att det viktigt hur arbetsgivarvarumärket kommuniceras mellan 

människor. För att få en positiv spridning av arbetsgivarvarumärket arbetar företaget 

med att se till att de anställdas tillvaro är bra och tillfredsställande för att på så sätt styra 

vad som uttalas om organisationen. Grönroos (2015) och Fill (2011) förklarar att 

kommunikationssättet går under teoribegreppet Word of mouth. Grönroos (2015) 

diskuterar också hur ett budskap via word of mouth uppfattas mer trovärdigt än vad ett 

reklambudskap gör. Skulle en arbetstagare tala varmt om sin arbetsplats skulle troligtvis 

det uppfattas mer trovärdigt av omgivningen än om en reklamfilm med en arbetare i 

företaget sa samma sak. WoM är därför väldigt kraftfullt och det är bra med en 

medvetenhet för hur anställdas mående kommer reflektera deras val av ord när det 

kommer till att beskriva företaget till sin omgivning. Respondenterna nämner själva att 

de uppfattar att farmaceuter gärna talar om sin arbetsplats mellan människor de känner.  

 

Kan företaget säkra en positiv helhetsbild som arbetsgivare kan det på lång sikt också 

säkra deras tillströmning av arbetssökande. Genom att arbeta med anställdas 

engagemang och bra ledarskap anser företaget att anställdas arbetstillvaro kan bli bättre, 

vilket i sin tur kan leda till positiva word of mouth-spridningar. Även om WoM anses 

som en pålitlig kommunikationsväg som kan bidra med mycket positivt om 

kommunikationspridningarna är till företagets fördel anser vi att enbart denna 

kommunikationskanal inte är tillräcklig. Linnéapoteket kan inte endast förlita sig på att 

WoM ska sprida företagets arbetsgivarvarumärke. Utan det ska mer ses som en 

bekräftelsekommunikation på det företaget kommunicerar ut på övriga plattformer. 

Varför inte WoM kan stå för en sådan stor del av kommunikationen är att den förlitar 

sig på att arbetstagarna faktiskt talar om företaget de arbetar på och att det som sägs 

uppfattas som positivt att den som lyssnar.  
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6 Slutsats 
I uppsatsens sista avsnitt besvaras frågeställningarna med en slutsats som sedan 

diskuteras. Avslutningsvis lämnas rekommendationer till framtida forskning. 

 
6.1 Besvarande av problemformulering 

Studiens syfte var att ge förståelse för hur employer branding kan användas för att göra 

en organisations arbetsgivarvarumärke mer attraktivt. Vi har kommit fram till att 

organisationer med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav måste differentiera 

sig gentemot sina konkurrenter för att kunna attrahera och behålla arbetskraft. För att 

differentiera sig måste organisationer arbeta strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke.   

 

6.1.1 Hur kan en organisation som präglas av arbetskraftsbrist och specifika 
kompetenskrav arbeta med employer branding? 
Att arbeta med employer branding har visat sig vara en process som kräver mer 

uppmärksamhet när organisationen präglas av arbetskraftsbrist och specifika 

kompetanskrav. Vi har förstått att processen kan se olika ut i olika organisationer, 

eftersom ingen organisation är den andra lik. För vårt fallföretag var det inledande 

steget i processen att differentiera sig gentemot konkurrenter genom att skapa ett unikt 

employee value proposition. Det speglas exempelvis i fallföretagets förmåga att kunna 

erbjuda sina medarbetare utlandspraktik. Vidare symboliseras organisationsidentiteten 

av eget handlande och att alla får vara med och påverka, vilket ger en positiv image. 

Kommunikationen från fallföretaget kan sedan förmedla dessa egenskaper via word of 

mouth och sociala medier. Studien har visat att kommunikationsförmågan är en 

avgörande framgångsfaktor för differentieringen, eftersom kommunikationen är 

verktyget som används för att förmedla arbetsgivarvarumärket till externa intressenter. 

Vi har sett att kommunikation även är viktigt inom organisationen, då samhörigheten 

som finns i vårt fallföretag utvecklats genom organisationskulturen. Det är kulturen som 

får organisationens medlemmar att gemensamt arbeta mot ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. När de olika metoderna som organisationen använder för att 

differentiera sig fungerar i symbios har vi sett att hela organisationen arbetar med 

employer branding. Processen som beskrivits symboliserar vårt fallföretags arbete med 

employer branding.  
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6.1.2 Vilka aspekter i arbetet med employer branding är viktiga att ta hänsyn till i 

en organisation med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav? 

Studien har visat att ju fler aspekter som inkluderas för att stärka arbetsgivarvarumärket, 

desto större potential har företaget att differentiera sig. De viktiga aspekterna som vi 

uppmärksammat i denna studie har samverkat för att tillsammans uppfylla två av de 

mest fundamentala målsättningarna med employer branding, att kunna behålla och 

attrahera arbetskraft.  

 

Studien visar att det är väldigt viktigt att kunna behålla arbetskraft, eftersom det är svårt 

att ersätta den personal som slutar på grund av rådande arbetskraftsbrist. Därför måste 

organisationer få arbetarna att vilja stanna kvar genom att skapa värde av anställningen. 

Organisationens kultur och identitet spelar en viktig roll för att få arbetstagarna att trivas 

på arbetsplatsen. Trivseln påverkas av hur pass bra organisationen kan engagera och ge 

medarbetarna mening med sitt dagliga arbete. Vår studie pekar på att engagemang och 

mening får arbetstagarna att känna en tillhörighet till organisationen och blir därmed en 

lojal arbetskraft som är mer benägna att stanna i företaget. Vi har även observerat att det 

är viktigt för organisationer att genom mätfunktioner kontrollera personalens 

engagemang och mening, annars blir förutsättningarna för att kunna åtgärda eventuella 

brister desto svårare. Genom studien har vi även identifierat att dessa mätfunktioner kan 

användas för att se till så att organisationen lever upp till sitt utlovade employee value 

proposition, vilket vi har sett är viktigt för att arbetskraften ska stanna i organisationen. 

Studien har även visat att om arbetstagarna uppfattar sin arbetssituation som positiv, kan 

budskapet färdas vidare genom word of mouth och därmed gynna organisationens 

arbetsgivarvarumärke.  

 

För att kunna attrahera de potentiella arbetstagarna är det viktigt att göra sig synlig och 

kommunicera hur organisationen är som arbetsgivare. Studien har visat att 

organisationens attraktionskraft kan stärkas av att positiva budskap sprids utanför 

organisationens gränser, vilket gör att fler potentiella arbetstagare söker sig till 

organisationen. Det är viktigt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter och det 

görs effektivast genom ett unikt employee value proposition. Vi har identifierat att 

employee value proposition ska vara anpassat efter organisationens utvalda målgrupp 

för att ge så stor effekt som möjligt. Att välja ut en specifik målgrupp i en bransch med 

arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav har enligt studien visat sig vara svårt. 
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Organisationerna har inte förmånen att välja ut specifika arbetstagare, då utbudet är för 

begränsat. För att attrahera arbetskraft måste organisationer även arbeta internt med att 

skapa en arbetsplats som externt associeras positivt. 

 

6.2 Diskussion av slutsats 

Studien har visat att förmågan att rikta in sig på en målgrupp är den enda aspekt som 

skiljer sig mellan en organisation med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav 

och allmänna employer branding-teorier. Vi anser att detta resultat är trovärdigt. De 

employer branding-teorier som vi har funnit är övergripande och ska kunna appliceras 

på många organisationer. Anledningen till att teorierna inte är specifika kan vara för att 

employer branding är ett relativt nytt begrepp och för att det kan vara svårt att skapa 

specifika teorier då alla organisationens uppbyggnad är olika. Det är därför trovärdigt 

att studiens resultat inte skiljer sig särskilt mycket från redan befintliga teorier. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att marknaden till viss del dikterar möjligheterna 

för organisationerna, oavsett hur framgångsrika de är i sitt employer branding-arbete. 

Om det exempelvis inte finns någon personal att attrahera, är inte heller företagets 

förmåga att rekrytera till någon hjälp. Däremot ökar konkurrensen av arbetskraft mellan 

organisationerna, vilket resulterar i att employer branding kan ses som ett verktyg i 

striden om arbetskraft och symboliserar därmed en praktisk innebörd. 

 

6.3 Rekommendationer till framtida forskning 

Vi har studerat relationen mellan organisation och employer branding på ett 

övergripande plan, då problematiken med arbetskraftsbrist och specifika kompetenskrav 

kretsar kring hela organisationen. Det har dock kommit till vår uppmärksamhet att en 

mer inriktad studie i någon av de aspekterna som studerats skulle vara intressant. Att 

analysera hur ett företag genom employer branding kan specialisera sig inom 

exempelvis sociala medier hade kunnat ge en utförligare redogörelse för hur employer 

branding praktiskt kan implementeras ur en aspekt. Genom vidare forskning kan 

möjligtvis fler aspekter som är typiska för en organisation med arbetskraftsbrist och 

specifika kompetenskrav identifieras och komma till undsättning.  
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I 
 

Intervjubilagor 

Intervjubilaga respondent 1 - Verkställande direktör 

 

Generella frågor 

1. Berätta lite om dig själv. Vad är din nuvarande position inom företaget? Hur 

länge har du jobbat inom företaget?  

2. Har du upplevt några svårigheter med att jobba i en bransch som präglas av 

arbetskraftsbrist?    

3. Har du hört talas om konceptet employer branding och hur skulle du i så fall 

definiera det? 

Specifika frågor 

4. Arbetar du för närvarande med Employer branding? Om så är fallet; hur arbetar 

du med det? Om så inte är fallet; Hur arbetar företaget med att framföra 

företagets arbetsgivarvarumärke, för att attrahera kompetent arbetskraft? 

- Har du några specifika eller generella strategier för detta? 

-Vad anser du vara syftet med din employer branding strategi/strategier? Vad 

anser du vara det viktigaste målet att uppfylla med att arbeta med employer 

branding? 

- Är det långsiktigt eller kortsiktigt arbete? 

- Vem är ansvarig för att utföra, implementera och utveckla employer branding 

inom din organisation? Har du någonsin övervägt att arbeta med konsulter som 

dedikerat sig själva till att implementera employer branding? 

- Finns där några särskilda begränsningar eller möjligheter som du har upplevt 

när det kommer till att arbeta med employer branding i apoteksbranschen?  

- Arbetar du med ditt arbetsgivarvarumärke både från ett internt och externt 

perspektiv? Om du gör det: hur skiljer de sig åt? 

5.  Finns där några specifika anledningar till varför ditt företag ska arbeta med 

arbetsgivarvarumärket? 

6.  Hur tror du att ditt företag upplevs som arbetsgivare? 

7.  Slutligen, är det något du skulle vilja tillägga? 

  



  
 

II 

Intervjubilaga respondent 2 – Regionchef 

 
Generella frågor 

1. Berätta lite om dig själv. Vad är din nuvarande position inom företaget? Hur 

länge har du jobbat inom företaget?  

2. Har du upplevt några svårigheter med att jobba i en bransch som präglas av 

arbetskraftsbrist?    

3. Har du hört talas om konceptet employer branding och hur skulle du i så fall 

definiera det? 

 

Specifika frågor  

4. Vi har förstått av förgående respondent att arbetskraftsbristen har gett 

konsekvenser i form av ökad personalomsättning och högre sjukfrånvaro. Vad är 

din arbetsroll i att hantera dessa svårigheter?  

5. Hur arbetar ni med employer branding externt? 

6. Hur arbetar ni med employer branding internt?  

7. Vår förra respondent talade om att Employer branding visar sig i er 

företagskultur. Håller du med om detta påstående? 

1. Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

2. Hur förmedlas den? 

8. Hur skulle du säga att ni förmedlar ert arbetsgivarvarumärke till potentiell 

arbetskraft? 

9. Enligt er förra respondent är det av yttersta vikt att man inte bara hittar 

tillräckligt med arbetskraft, utan även rätt arbetskraft. Hur skulle du säga att ni 

går tillväga för att säkerställa att ni hittar rätt arbetskraft?  

10. I egenskap av att vara ett internationellt företag, hur ser du att employer 

branding kan användas till er fördel? 

11. Arbetar er HR-avdelning med att försöka förstärka ert arbetsgivarvarumärke? I 

så fall hur? (rekrytering, annonsutformning, personalfrämjande insatser m.m.) 

  



  
 

III 

Intervjubilaga respondent 3 – Apotekschef  

 
Generella frågor 

1. Berätta lite om dig själv. Vad är din nuvarande position inom företaget? Hur 

länge har du jobbat inom företaget? 

2. Har du upplevt några svårigheter med att jobba i en bransch som präglas av 

arbetskraftsbrist?    

3. Har du hört talas om konceptet employer branding och hur skulle du i så fall 

definiera det?  

 

Specifika frågor 

4. Vad innebär det att vara apotekschef och hur hänger din roll samman med 

employer branding? 

5. Hur påverkar arbetskraftsbristen ditt apotek? 

6. Arbetar du själv med employer branding? Är arbetet externt, internt eller både 

och? 

7. Varför är din arbetsgivare bäst på marknaden? 

8. Vad tror du är viktigt för att attrahera arbetskraft? 

9. Vem sköter rekryteringen?  

10. Vad känner du att ni hade kunnat göra mer av för att stärka ert 

arbetsgivarvarumärke? 

11. Finns det några hinder som är specifika för just din organisations 

arbetsgivarvarumärke? 

12. Hur upplever du apotekets företagskultur?  

13. Är det ditt ansvar att förmedla kulturen och hur gör du det i så fall? (Internt, 

externt, uppåt och nedåt) 

14. Har du några frågor till oss? Är där något du skulle vilja tillägga?  

 

  



  
 

IV 

Intervjubilaga respondent 4 – Apotekschef  

 

Generella frågor 

1. Berätta lite om dig själv. Vad är din nuvarande position inom företaget? Hur 

länge har du jobbat inom företaget? 

2. Har du upplevt några svårigheter med att jobba i en bransch som präglas av 

arbetskraftsbrist? 

3. Har du hört talas som konceptet employer branding och hur skulle du i så fall 

definiera det? 

 

Specifika frågor 

4. Hur påverkar arbetskraftsbristen ditt apotek? 

5. Varför är din arbetsgivare bäst på marknaden? 

- Varför ska arbetstagare söka sig till just er? 

6. Vad tror du är viktigt för att attrahera arbetskraft? 

7. Vad känner du att ni hade kunnat göra mer av för att stärka ert 

arbetsgivarvarumärke? 

8. Anser du att ni gör tillräckligt på sociala medier för att marknadsföra ert 

arbetsgivarvarumärke? 

9. Känner du att du kan identifiera dig med organisationens värderingar? 

10. Känner du att du kan identifiera dig med företagets identitet? 

11. Hur skulle du beskriva organisationskulturen? 

12. Vad är viktigt att din arbetsgivare förser dig i din arbetsdag? 

13. Hur tror du att ni upplevs som företag av exempelvis kunder, potentiell 

arbetskraft eller konkurrenter? 

14. Har du några frågor till oss? Är där något du skulle vilja tillägga? 

 

 
  



  
 

V 

Intervjubilaga respondent 5 – Medarbetare 

 

Generella frågor 

1. Berätta lite om dig själv. Vad är din nuvarande position inom företaget? Hur 

länge har du jobbat inom företaget? 

2. Har du upplevt några svårigheter med att jobba i en bransch som präglas av 

arbetskraftsbrist? 

3. Har du hört talas som konceptet employer branding och hur skulle du i så fall 

definiera det? 

 

Specifika frågor 

4. Varför valde du att börja arbeta just på detta företag? 

5. Vad särskiljer din arbetsgivare mot övriga arbetsgivare i branschen? 

6. Hur uppfattar du företagskulturen? 

7. Hur uppfattar du företagetsvärderingar? 

8. Känner du att du kan identifiera dig med organisationens värderingar? 

9. Känner du att du får vara med och påverka din arbetssituation? 

10. Vad tror du är viktigt för en arbetsgivare att tänka på när det kommer till att 

attrahera ny arbetskraft? 

11. Har du några frågor till oss? Är där något du skulle vilja tillägga?  

 

 


