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Sammanfattning 
Attraktiva fördelar 

 – en undersökning om en privat organisations arbete med employer branding, 

arbetsgivarvarumärke och EVP 

Linda Gustafsson och Emma Wernersson 

Högskolan I Halmstad, vårterminen 2014 

 

Ökande konkurrens mellan företag har gjort att det blir allt viktigare att profilera 

organisationen som en attraktiv arbetsgivare för att på så sätt kunna attrahera kompetent 

personal så att företaget kan bibehålla positionen på marknaden. 

Studiens syfte har varit att få kunskap om hur processerna kring arbetsgivarvarumärket 

bedrivs, vilka fördelar som anställda uppfattar att en anställning i företaget innebär samt vad 

företaget behöver arbeta med för att attrahera framtida personal. 43 webbaserade enkäter med 

personalen, 12 enkäter med högskoleklass tillhörande målgruppen, 2 kvalitativa intervjuer 

med HR-personal samt 44 miniintervjuer med potentiell framtida personal har genomförts för 

att besvara följande frågor: hur arbetar organisationen med employer branding? hur upplever 

de anställda organisationens EVP? och vad efterfrågar potentiella medarbetare hos en 

framtida arbetsgivare? 

Resultaten visar brister i det strategiska arbetet kring employer branding processerna. En 

lyckad intern strategi har medfört stark organisationskultur och organisationsidentitet som 

skapat lojalitet gentemot arbetsgivarvarumärket hos de anställda. Den externa strategin 

särskiljer dock inte arbetsgivarvarumärket från varumärket, och ett starkt EVP saknas då 

identitet, profil och image inte överensstämmer.   

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärket, Employer branding, Employee value proposition, 

attrahera personal, privat organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Attractive advantages 

 – a survey of a private organizations work with employer branding, employer brand and EVP 

Linda Gustafsson and Emma Wernersson 

University of Halmstad, Spring 2014 

 

Increasing competition for skilled coworkers makes it more important for companies to 

profile themselfs as employers of choice to be able to keep their edge. 

The purpose of this study is to gain knowledge about employer branding processes, percieved 

benefits by employees and focusareas for the company to attract future employees. Following 

questions have beeen used as startingpoint; how is the organization conducting activities 

within the employer branding? How does the employees percieve the organisations EVP? and 

what does future potential employees want in an employment? A total of 55 surveys and 46 

interviews have been completed with current employees, future potential employees and HR-

executives in the company. 

Results show flaws in the strategic work with employer branding. A succesfull internal 

strategy has led to a strong culture and identity within the organization wich created loyal 

employees. However the external strategy does not seperate the employerbrand from the 

brand and they lack a strong EVP as the identity, profile and image does not assort.  

 

Keywords: Employer brand, Employer branding, Employee value proposition, attract 

personnel, private organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som genom sitt deltagande gjort föreliggande studie 

möjlig. Vi önskar rikta ett särskilt tack till vår kontaktperson på organisationen som inspirerat 

oss och hjälpt oss att få kontakt med respondenterna på företaget. Vi vill även tacka läraren 

som möjliggjorde vår enkätundersökning i högskoleklassen. 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Tomas Berggren som genom goda råd 

och en hög tillgänglighet hjälpt oss under hela arbetet med uppsatsen.  

 

Halmstad, maj 2014 

 

Linda Gustafsson och Emma Wernersson 
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1.Inledning 

I en konkurrensutsatt bransch är det av stor vikt att kunna locka till sig kompetenta 

medarbetare för att företaget ska kunna behålla sin position på marknaden. Det sägs ofta att 

nyckeln till framgång finns hos organisationens medarbetare (Kaliprasad, 2006).   

 

Samtidigt menar Nilsson et al., (2011) att företag rapporterar om problem kring att tillgodose 

sitt behov av kompetenta medarbetare. I Sverige förespås en brist på arbetskraft i en rad yrken 

(Nilsson et al., 2011). Andra utmaningar i rekryteringen av arbetskraft ses i det faktum att det 

finns skillnader kring vilka egenskaper individer uppskattar i en anställning beroende på kön 

(Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007), ålder (Wikström & Martin, 2012), utbildning 

(Horwitz, Heng & Quazi, 2003) och om individen är prestationsorienterad (Trank, Rynes & 

Bretz, 2002).  

 

Kommande generationer ses också som en utmaning att attrahera då de sätter personlig 

utveckling och strikt balans mellan privat- och yrkesliv framför materiella framgångar 

(Parment & Dyhre, 2009; Wikström & Martin, 2012).  

 

Arbetsgivaren måste alltså lägga allt mer tid och resurser på arbetet med att försörja 

organisationen med kompetent personal. Arbetsgivaren måste vara medveten om vilka 

fördelar en anställning inom organisationen medför och vilka de vill uttrycka i sin 

marknadsföring av sitt arbetsgivarvarumärke. En medvetenhet om vilka konkurrenter 

arbetsgivaren har är avgörande (Corporate Leadership Council, 2006) och arbetsgivaren bör 

noggrant analysera vilken målgrupp som är aktuell för organisationen att vända sig mot 

(Wikström & Martin, 2012).   

 

Arbetet med kompetensförsörjning kan delas in i tre faser, som illustreras av figuren nedan 

(Nilsson et al., 2011). Den inledande fasen av kompetensförsörjning består av attrahera och 

rekrytera medarbetare, och det är denna fas föreliggande studie huvudsakligen kommer att 

handla om.  

 

 
 

Figur 1. Modell över kompetensförsörjningens tre faser (fritt från Nilsson et al., 2011) 

 

Som ovan beskrivits är en medvetenhet kring vilka fördelar en anställning i företaget erbjuder 

avgörande för arbetsgivaren i arbetet med att attrahera personal. Ett employee value 

proposition (EVP) är ett verktyg som hjälper organisationer att attrahera och behålla personal 

genom att framhäva de fördelar som individen erhåller till följd av sitt medlemskap i 

organisationen.  

 

Insikt i de fördelar en anställning i företaget innebär är alltså en förutsättning för att kunna 

skapa ett trovärdigt arbetsgivarvarumärke. Organisationer bör således i första hand ägna tid åt 
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den interna employer brandingen, det vill säga att införliva det EVP som ges till potentiella 

medarbetare i organisationens identitet och kultur i syfte att skapa ett lojalt och svårefterliknat 

humant kapital. Ändå visar forskning (Wikström & Martin, 2012; Oladipo, Iyamabo & 

Otubanjo, 2013) på att det är vanligt att organisationer satsar mest resurser på den externa 

employer brandingen, på marknadsföringen som utförs i syfte att skapa associationer till det 

arbetsgivarvarumärke som utlovas (Tikoo & Backhaus, 2004).  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur organisationen arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke samt vilka fördelar personalen uppfattar att en anställning i företaget 

innebär. Syftet är även att lyfta vilka faktorer som är viktiga i ett kommande arbete med att 

attrahera potentiella framtida medarbetare.  

 

 Hur arbetar organisationen med employer branding? 

 Hur upplever de anställda organisationens EVP? 

 Vad efterfrågar potentiella medarbetare hos en framtida arbetsgivare? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsens sju kapitel inleds med en introduktion och belysning av valt ämnesområde, med 

hopp om att väcka intresse hos läsaren. Kapitel två presenterar teorier samt tidigare forskning 

relevanta för undersökningen och som kommer vara behjälpliga i analysen. 

 

Kapitel tre redovisar de metodologiska val som gjorts, även en argumentation och diskussion 

kring valen som gjorts under uppsatsens gång presenteras. Kapitel fyra presenterar studiens 

resultat, det vill säga det empiriska material som erhållits genom enkäter och intervjuer. Detta 

kapitel efterföljs av det femte kapitlet där analys av det empiriska materialet görs med hjälp 

av den tidigare forskning och de teorier som uppsatsen tidigare presenterat. Kapitlet avslutas 

med en inramande slutsats och förändringsförslag riktade till organisationen.  

 

I det sjätte kapitlet diskuteras ämnesområdet och det uppsatsförfattarna kommit fram till inom 

ramarna för uppsatsens syfte. Uppsatsen avslutas med en lista över all litteratur som använts. 

Bifogat finns även två bilagor: företagsenkäten samt högskoleklassenkäten. 

2.  Teori och Tidigare Forskning 
Här följer teorier och tidigare forskning inom områden som bedömts vara relevanta för att få 

en förståelse för problematiseringen i undersökningen. 

 

2.1 Kompetensförsörjning 
Betydelsen av de mänskliga resurserna för en organisation har länge varit i fokus och ses som 

en väg till såväl ökad avkastning som konkurrenskraft för organisationen. 

Kompetensförsörjning utgår från synen på att anställda är ett av företagets viktigaste 

strategiska resurser och syftar till att tillgodose företaget med rätt kompetens. Kaliprasad 

(2006) menar att förvärvande av de rätta medarbetarna kommer vara avgörande för huruvida 

organisationen når framgång eller inte. Därför bör arbetet med att förse organisationen med 

lämplig arbetskraft ges lika mycket efterforskning och planering som exempelvis 

produktutveckling (Kaliprasad, 2006).  

 

Som beskrivits i inledningen så menar Nilsson et al. (2011) att kompetensförsörjning initialt 

handlar om att attrahera och rekrytera rätt kompetens. Potentiella medarbetare måste bli 

intresserade av organisationen, organisationen måste ha en attraktionskraft. Arbetet med att 
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attrahera består av olika aktiviteter och metoder för att dra till sig potentiella medarbetares 

uppmärksamhet (Nilsson et al., 20122; Schodt, 2012). När ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

har skapats måste organisationen välja ut de rätta medarbetarna till sina tjänster (Nilson et al., 

2011).  

 

2.2 Rekrytering 
Det finns många metoder arbetsgivaren kan använda sig av för att försöka attrahera personal,  

t ex. genom annonseringar, “word of mouth” eller arbetsmarknadsdagar. För att lyckas med 

rekryteringen är det viktigt att arbetsgivaren är medveten om vad det är hos denne som skapar 

attraktion, redan innan de använder sig av rekryteringskanalerna. Arbetsgivaren bör noggrant 

analysera sina rekryteringskällor för att bestämma var de kan hitta den bästa kompetensen 

som dessutom vill stanna kvar i företaget (Cook, 2009). 

 

Enligt Cook (2009) är det ett allt vanligare fenomen, framförallt inom större statusföretag, att 

anställningar kommer till stånd genom “word of mouth”, det vill säga att redan befintliga 

anställda sprider ryktet om lediga tjänster. Förutom att detta tillvägagångssätt är billigare än 

nyttjandet av många andra rekryteringskanaler så brukar det även resultera i längre 

anställningar. Troligtvis för att de sökande redan vet vad tjänsten innebär när de söker, då de i 

många fall redan fått en god beskrivning av vad en anställning i företaget medför. Dock 

hävdar British Commission for Equality att detta tillvägagångssätt ökar risken för 

diskriminering. Detta då det anses främja etnisk segregering då människor har en tendens att 

umgås med individer av samma etnicitet som sig själva och därför skulle den etniska 

mångfalden på arbetsplatsen bli lidande (Cook, 2009).  

 

Något som är allt mer förekommande i rekryteringsprocesserna är uttalade 

företagsvärderingar, eller uttalat fokus på “job-fit” alternativt “organizational-fit”. Med “job-

fit” menas om det är viktigast för organisationen att individen som tillträder tjänsten uppfyller 

de mer tekniska kraven på arbetet medan “organizational-fit” handlar om hur individen passar 

in i organisationen kultur- och värderingsmässigt. Det stora fokuset har tidigare legat på “job-

fit” men har på senare tid flyttats till “organizational-fit”. Detta är ett resultat av att det har 

uppmärksammats att individer som delar företagets ideal och värderingar uppfattar arbetet 

som mer givande, är mer engagerade och tenderar att stanna kvar i anställningen längre 

(Cook, 2009).  

 

2.3 Employer brand - arbetsgivarvarumärket 
Att lyckas med att framhålla en god bild av företaget som arbetsgivare är avgörande i kampen 

om medarbetarna. Den som är arbetssökande, passiv såväl som aktiv, skaffar sig eller bär 

redan på en uppfattning av hur det är att arbeta på det aktuella företaget (Granberg, 2011). 

Enligt forskning attraherar ett starkt employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, bättre 

kandidater (Collins & Stevens, 2002; Kaliprasad, 2006; Granberg, 2011; Wikström & Martin, 

2012). 

 

En vedertagen definition av arbetsgivarvarumärket framställs av Ambler och Barrow (1996) 

som definierar begreppet som ett paket bestående av funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelar som ges av anställningen och som identifieras av arbetsgivaren. 

Arbetsgivarvarumärket innefattar en profilering av företaget som särskiljer dem från andra, 

det vill säga vad som gör den aktuella arbetsgivaren annorlunda från sina konkurrenter 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Davies, 2006). 
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Arbetsgivarvarumärket kan enligt Eisen och Neld (2009; ref i Granberg, 2011) delas in i tre 

delar: 

 

     Identitet. Det som företaget själva uppfattar sig att vara. 

     Profil. Det företaget önskar att andra ska uppfatta om dem. 

     Image. Hur nuvarande och potentiella medarbetare faktiskt uppfattar företaget som                                                                        

arbetsgivare.      

 

Det är av största vikt att begreppen överensstämmer med varandra, brister i överensstämmelse 

mellan de olika beståndsdelarna skadar kommunikationen. Precis som inom 

rekryteringsprocessen måste företag klargöra hur de uppfattas som arbetsgivare men även hur 

organisationen vill uppfattas samt hur den på bästa sätt levererar detta (Eisen & Neld, 2009; 

ref i Granberg, 2011). En överenstämmelse av de tre beståndsdelarna har även betydelse för 

organisationens employee value proposition (EVP) (Parment & Dyhre, 2009) vilket redogörs 

för längre fram i uppsatsen. 

 

Fortsättningsvis kommer det svenska begreppet arbetsgivarvarumärke användas, istället för 

det engelska “employer brand”, och då i betydelsen av att det är den bild som organisationen 

och potentiella eller nuvarande medarbetare har av företaget som arbetsgivare. Uppsatsen 

skrivs med en medvetenhet om att upplevelsen av ett arbetsgivarvarumärke inte är objektiv, 

utan värdet ligger i betraktarens ögon. Vad en individ har för bild av ett företag behöver inte 

vara densamma som en annan individ, och inte heller nödvändigtvis stämma överens med vad 

arbetsgivaren vill utstråla i sitt arbetsgivarvarumärke. Därför önskar vi även knyta an till de 

tre beståndsdelarna av arbetsgivarvarumärket som Eisen och Neld (2009; ref i Granberg, 

2011) framhåller.  

 

Föreliggande studie håller även fast vid de gemensamma nämnare som återfunnits i 

majoriteten av definitionerna av arbetsgivarvarumärket. Den första gemensamma nämnaren är 

att arbetsgivarvarumärket kan bestå av egenskaper som är både materiella och icke-materiella. 

För det andra ska det som utlovas i arbetsgivarvarumärket skapa mervärde för potentiella eller 

nuvarande anställda (Knox & Freeman, 2006; Martin & Hetrick, 2006).  

 

2.3.1 Employee value proposition 
Det värde och de fördelar som en anställd i realiteten erhåller genom sitt medlemskap i en 

organisation benämns Employee value proposition (EVP), eller arbetsgivarerbjudandet som 

det kallas på svenska (Heger, 2007). Detta värdeerbjudande som hädanefter kommer hänvisas 

till genom förkortningen EVP, är en nyckelfaktor för företag som vill hävda sig på 

arbetsmarknaden för att rekrytera, utveckla, inspirera samt behålla personal med potential 

(Bell, 2005). 

 

För att kunna skapa, bibehålla och utveckla det starka arbetsgivarvarumärket som ovan 

redogjorts för krävs det att det finns något attraktivt att erbjuda på långsikt. Från ett 

arbetsgivarperspektiv är EVP ett starkt strategiskt verktyg för att uppnå detta (Lambru, 2012; 

Dyhre & Parment, 2009). EVP och arbetsgivarvarumärket används ofta tillsammans, och det 

finns en viss tendens för företag att inte skilja på dem då det generella intrycket är att det är 

olika namn för samma sak. Booz et. al (2009) och McKinsey (2001) hävdar dock att det är av 

stor vikt att skilja dem åt strategiskt eftersom ett EVP ska representera hur verkligheten ser ut 

i organisationen medan arbetsgivarvarumärket handlar om företagets positionering som en 

“employer of choice” samt de löften och budskap som varumärket förmedlar till potentiell 

personal (Lambru, 2012). 
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Ett EVP består av den överlappande biten av de tre delarna, identitet, profil och image, i ett 

företags arbetsgivarvarumärke. Ju mer de tre delarna överensstämmer desto större möjlighet 

har företaget att formulera ett starkt, trovärdigt och attraktivt EVP som särskiljer sig från 

konkurrenternas (Parment & Dyhre, 2009). 

 

 
Figur 2. ”Identifying your EVP” Källa: Universum (2009; ref. i Parment & Dyhre, 2009:70) 

 

Ett EVP omfattar precis som arbetsgivarvarumärket mer än enbart ekonomiska och materiella 

aspekter, det handlar istället om hela erfarenheten som arbetsgivaren erbjuder den anställde i 

utbyte mot dennes arbetsprestation. EVP-begreppet består av både belöningar och fördelar, 

men också möjligheter till karriärutveckling, ledarskap, arbetsmiljö och organisationskulturen 

innefattas (Kibbe et. al., 2010 i Lambru, 2012). 

 

I fråga om det EVP som arbetsgivaren erbjuder finns det 38 olika attribut som brukar räknas 

in, men det har visat sig att det finns fem icke ekonomiska huvudfaktorer som är värda att 

fokusera på. Dessa faktorer är: 

 

 Företagets attraktionskraft 

 Företagets ansvarstagande och etik 

 Respekt, mångfald och deltagande 

 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 

 Möjlighet för personlig och professionell utveckling (Bell, 2005). 

 

Att aktivt arbeta för att förbättra företagets attraktionskraft och vad som kan erbjudas 

personalen som mervärde i form av EVP är något som varje framgångsrikt företag måste 

investera i och utveckla. Framförallt inom områden som på senare tid har blivit viktigare på 

ett individuellt plan för den anställda så som företagets ansvarstagande och etik. Trender på 

senare år handlar allt mer om individens självförverkligande, än om ekonomiska och 

materiella aspekter vilket har varit viktigt tidigare. Detta har lett till att allt fler personer väljer 

att byta arbetsplats på grund av att deras personliga principer och värderingar inte 

överensstämmer med hur företaget och dess ledare agerar i olika frågor (Bell, 2005). 

 

År 2006 genomförde Corporate Leadership Council i Washington DC en undersökning som 

involverade 58 000 nyanställda i 90 olika bolag utspridda över 34 länder och 20 olika 

branscher i syfte att mäta vilken påverkan olika EVP attribut har på företagets attraktionskraft 

och de nyanställdas engagemang i organisationen. Undersökningen visade att EVP är ett 

viktigt redskap för att attrahera talangfull personal och för att få dem att engagera sig. Att 

Identitet

ProfilImage

Existerande EVP 
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skapa och leverera ett effektivt EVP bidrar till att skapa en större räckvidd på 

arbetsmarknaden för organisationen, vilket tillåter dem att nå mer passiva kandidater som 

annars skulle ha missats. Undersökningen visade också att engagemanget hos de nyanställda 

ökade med upp till 29 % om företaget hade ett starkt EVP (Corporate Leadership Council, 

2006). 

 

Precis som arbetsgivarvarumärket skiljer ut arbetsgivaren från sina konkurrenter visar 

forskarna att det är betydelsefullt att ett starkt EVP särskiljer sig från sina konkurrenter 

samtidigt som man är strategiskt relevant. För att uppnå detta menar de att företag behöver 

bygga sitt EVP på hur den verkliga marknaden ser ut, att de bör lyfta fram sina egna styrkor 

relaterat till konkurrenternas inom de områden som är viktigast för de anställda. EVP’t bör ej 

heller lova mer än vad företaget i nuläget förmår samtidigt som budskapet måste förmedlas på 

ett konsekvent sätt för att vara trovärdigt. Detta är något som kräver en välplanerad strategi 

för arbetsmarknadskommunikationen (Corporate Leadership Council, 2006). 

 

Undersökningen lyfter också fram sju olika attribut som vid marknadsföring av företaget är 

viktiga för att öka attraktionskraften samt för att öka engagemanget från de nyanställda; 

utvecklingsmöjligheter, framtida karriärmöjligheter, respekt, etik, meritokrati, geografisk 

placering/spridning samt balans mellan arbetsliv och privatliv (Corporate Leadership Council, 

2006). 

 

Forskning från AT & T (Heger, 2007) visar att företag som lever upp till sina EVP har mindre 

omsättning på personal och därmed mindre omkostnader. Ett starkt EVP kan erbjuda 

organisationen många fördelar däribland ökad attraktionskraft och större engagemang från 

personalen, dock är det viktigt att tänka på att olika individer värdesätter olika attribut 

relaterat till EVP’t och att det därför behöver innehålla en viss bredd (Heger, 2007). 

                                                                                                                                                 

2.3.2 Generation Y 
Det är av stor vikt att både arbetsgivarvarumärket och EVP’t riktar sig och anpassas till de 

nya generationer arbetskraft som kommer ut på arbetsmarknaden för att företagen ska kunna 

utnyttja dess strategiska potential fullständigt.  

 

Den nya arbetskraften på arbetsmarknaden består till stor del av individer som är födda på 

slutet av 1970-talet och under 1980-talet, även kallade generation Y. Denna generation är 

uppvuxen i ett materiellt samhälle och är vana vid en relativt hög levnadsstandard. De 

motiveras därför inte av samma ekonomiska och materiella drivkrafter som de äldre 

generationerna. Individerna i generation Y är villiga att arbeta hårt, men ställer också krav på 

att ha frihet i fråga om hur uppgifter ska utföras samt flexibilitet gällande arbetstider (Parment 

& Dyhre, 2009). En strikt balans mellan privat- och yrkesliv ses också känneteckna denna 

generation (Wikström & Martin, 2012).  

 

Generation Y anses ha en känslomässig syn på sin “employer of choice”, vilket innebär att 

värderingar och etik spelar större roll för dem än vad de materiella förmånerna gör. Många av 

individerna i denna grupp vill ha arbeten som är meningsfulla, kreativa och 

självförverkligande samtidigt som de efterfrågar en strikt balans mellan privat- och arbetsliv. 

För företag innebär detta att det måste arbeta proaktivt med processerna kring rekrytering, 

employer branding och arbetsgivarvarumärket för att vara konkurrenskraftiga när de vill 

attrahera den nya generationens arbetskraft (Parment & Dyhre, 2009). 
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För varje generation som kommer ut på arbetsmarknaden sker det ytterligare förändringar i 

kraven och förväntningarna som ställs på arbetsgivare. Numera definierar människor sina 

karriärer allt mer utifrån var de vill jobba, det vill säga vem de vill jobba för, snarare än vad 

de vill jobba med. Detta är en följd av att generation Y har vuxit upp i ett starkt “brandat” 

samhälle. De är därför känsligare än tidigare generationer för varumärkesbudskap. De har 

krav på att arbetsgivaren har ett starkt varumärke (Wikström & Martin, 2012) då de är 

medvetna om de fördelar ifråga om image, kvalitet och pålitlighet som ett starkt 

arbetsgivarvarumärke medför och planerar sina framtida karriärmöjligheter utifrån dessa 

(Parment & Dyhre, 2009).  

 

Samtidigt så räcker det inte med “vanlig reklam” utan det krävs så mycket mer för att 

attrahera denna målgrupp, utlovade egenskaper hos företaget måste existera i praktiken 

(Wikström & Martin, 2012). Detta gör att arbetet med att få EVP och arbetsgivarvarumärket 

att stämma överens, som vi tidigare argumenterat för, än mer aktuellt.  

 

2.4 Employer branding - aktiviteterna och processerna 
Som föreliggande studie tidigare argumenterat för handlar både arbetsgivarvarumärket och 

EVP om att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. För att kunna göra detta krävs att 

organisationen engagerar sig i olika processer för att bygga både ett konkurrenskraftigt 

arbetsgivarvarumärke och ett strategiskt starkt EVP. Organisationen måste också genomföra 

aktiviteter för att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Dessa olika insatser kommer 

fortsättningsvis att benämnas som employer branding.  

 

Figur 3. Författarnas förtydligande av begreppen 

 

Employer branding är processen att bygga upp en identifierbar, unik arbetsgivaridentitet som 

särskiljer den från sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004) och innebär att kommunicera 

till både befintliga och potentiella medarbetare att det är eftertraktat att arbeta på 

organisationen (Lloyd, 2002 ref i; Moroko & Uncles, 2008; Edwards, 2010).  
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Backhaus och Tikoo (2004) beskriver employer brandingen som en process i tre steg: 

 

1. Utveckla ett EVP och inkorporera varumärket 

2. Extern marknadsföring 

3. Intern marknadsföring 

 

Den externa marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket ska attrahera organisationens 

målgrupp och skapa en känsla av arbetsplatsen som “employer of choice” (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Den interna marknadsföringen bär det EVP som ges till potentiella anställda 

och ska införlivas som en del av organisationskulturen. De anställda ska vara lojala med de 

värderingar samt mål som verksamheten skapat (Backhaus & Tikoo, 2004) och bygger ett 

humant kapital som är svårt att efterlikna och vill stanna inom företaget (Ambler & Barrow, 

1996). 

 

Fokus har huvudsakligen legat på den externa employer brandingen, dvs. på den yttre 

marknadsföringen så som att delta på arbetsmarknadsdagar och andra event. Detta har många 

forskare nu börjat vända sig mot. Det finns en risk i att enbart se till den externa employer 

brandingen då detta perspektiv anses alltför begränsande och missvisande. Employer 

brandingen måste ske med en medvetenhet om vilka fördelar organisationen faktiskt erbjuder, 

det vill säga företagets EVP. Insatserna kan inte “leva sitt eget liv” utan måste vara kopplat till 

existerande organistionella kultur. Frågan bör därför granskas utifrån interna 

varumärkesprocesser (Wikström & Martin, 2012; Olidapo, Iyamabo & Otubanjo, 2013). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) har utvecklat en vedertagen modell för employer branding där de 

kombinerar marknadsföring och HR. Enligt modellen skapar organisationens insatser inom 

employer branding två huvudsakliga tillgångar: associationer och lojalitet till 

arbetsgivarvarumärket (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att associationerna till ett arbetsgivarvarumärke är de 

tankar, idéer och känslor som varumärket väcker hos den potentiella medarbetaren. Dessa 

associationer är sedan avgörande faktorer för varumärkets image, det vill säga den enhetliga 

uppfattningen av egenskaper och fördelar med anställningen som den potentiella 

medarbetaren har. Modellen visar att en arbetsgivarimage utvecklas utifrån potentiella 

medarbetares associationer till arbetsgivarvarumärket, vilka är ett resultat av organisationens 

employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Då potentiella medarbetare kan utveckla uppfattningar om arbetsgivaren även genom 

information organisationen inte kan styra över menar författarna att employer brandingen 

måste vara proaktiv. Organisationen måste finna de fördelaktiga uppfattningarna målgruppen 

har och sedan försöka utveckla dessa (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Att associationerna och imagen skapar attraktionskraft förklaras bland annat genom ”person-

organisation fit”, potentiella sökanden jämför imagen med deras egna behov, värderingar och 

sin personlighet. Ju bättre dessa stämmer överens, desto troligare är det att individen söker. 

Symboliska fördelar med anställningen, exempelvis prestige, anses också skapa en 

attraktionskraft. En positiv image gynnar alltså organisationens attraktionskraft inför 

potentiella medarbetare och kopplas samman med den externa employer brandingen 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Det praktiska arbetet med extern employer branding består av 
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formulering av platsannonser och på sociala medier, personaltidningar kampanjer på skolor 

och mässor samt övrig kommunikation med potentiella anställda (Schodt, 2012).  

 

 
 

Figur 4. Källa: Backhaus och Tikoo (2004:505) 

 

 

Den andra tillgången som erhålls genom framgångsrik employer branding illustreras i 

modellens nedre del och kopplas främst till de interna processerna. Lojaliteten står för det 

organisatoriska åtagandet, att medarbetaren känner sig knuten till organisationen så som 

denne presenteras i arbetsgivarvarumärket och kopplas till organisationens kultur och identitet 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) representerar organisationskulturen de antaganden och 

värderingar som finns i gruppen och som inkorporeras av nyanställda. En viss typ av 

organisationskultur har visat sig skapa högre nivåer av organisatorisk lojalitet än andra  

Den organisatoriska identiteten definieras som den kognitiva bilden de befintliga 

medarbetarna har om organisationen. Individen vill kunna identifiera sig med organisationen, 

och ju fler individer som finner organisationens identitet positiv desto fler kommer identifiera 

sig med organisationen. Detta resulterar i att ju högre grad av identifikation med 

organisationen, desto starkare blir lojaliteten mot organisationen. Författarna visar vidare på 

flera studier som tyder på att lojaliteten är relaterad till högre produktivitet (Backhaus & 

Tikoo, 2004).  

 

Det praktiska arbetet med intern employer branding består bland annat av utövandet av ett 

moget ledarskap, interna bloggar, tydliga rollbeskrivningar, bra arbetsmiljö och 

konkurrenskraftiga förmåner (Wikström & Martin, 2012).  

 

Då den organisatoriska lojaliteten innefattar både organisationens identitet och kultur görs 

kopplingar mellan modellens nedre del, de inre processerna, och det EVP som tidigare 

redogjorts för. Precis som EVP innefattar mer än bara ekonomiska och materiella aspekterna 

(Booz et al., 2009; McKinsey, 2001) belyser de inre processerna de värderingar och den bild 

de anställda har av organisationen. Både EVP´t och de inre processerna har en tonvikt på hur 

verkligheten ser ut i organisationen även om employer branding möjliggör en påverkan på 

såväl EVP som arbetsgivarvarumärket.  
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Martin Strömqvist (ref. i Parment & Dyhre, 2009) har utvecklat en modell för framgångsrik 

employer branding. Företags målgrupp har ofta väldigt liten kunskap om företaget ifråga. 

Därför måste man starta med att skapa en medvetenhet om företaget som arbetsgivare. 

     

 Medvetenhet - Detta kräver en bredare, mer generell kommunikation då personer 

gärna diskuterar/frågar vänner och bekanta om företag som de funderar på att ta 

anställning i. 

     

 Intresse – Nästa steg är att skapa ett intresse för vad företaget gör och vilka kopplingar 

som finns till målgruppens egenskaper. 

     

 Ideal – När målgruppen börjar få upp ögonen för företaget som ett valbart alternativ är 

det viktigt att kommunicera på ett personligare plan, att föra en dialog. Detta kan 

uppnås genom aktivitet på sociala nätverk och genom personliga möten. 

 

Ofta förlitar tillverkande företag sig på sin produkt och hur omtyckt den är, och glömmer av 

att kommunicera vad som karaktäriserar dem som arbetsgivare samt vad de kan erbjuda 

individen i termer av personlig utveckling (Parment & Dyhre, 2009). 

 

 
 

Figur 5. ”Model for successful employerbranding” 

Källa: Martin Strömqvist (2009; ref. i Parment & Dyhre, 2009:42) 

 

Forskning kopplad till employer branding består ofta av en blandning av områden kring 

marknadsföring och HR (Collins & Steven, 2002; Edwards, 2010). Employer branding hämtar 

sina principer från marknadsföringen, men medan produktmarknadsföring vänder sig mot 

kunder vänder sig employer branding mot potentiella och nuvarande anställda (Edwards, 

2010). Olika typer av marknadsföring har liknande egenskaper (Moroko & Uncles, 2008), till 

exempel måste alla varumärken hållas synliga och identifierbara (Collins & Stevens, 2002; 

Moroko & Uncles, 2008).  

 

Foster et al., (2010) lyfter fram ett annat perspektiv, nämligen att se employer branding som 

en del av det organisatoriska varumärkesbyggandet i sin helhet. Organisationens 

varumärkesbyggnad lägger vikt vid de anställdas attityder vilket ger upphov till både internt 

varumärkesbyggnad och employer branding (Foster et al., 2010). 

 

Ideal

Interest

Awareness

Personalized activities 

Focused activities 

Broad activities 
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Employer branding är inte bara annonser och deltagande på arbetsmarknadsdagar, det är 

mycket mer än så (Kaliprasad, 2006; Schodt, 2012; Wikström & Martin, 2012). Att enbart 

annonsera ut lediga tjänster på ett traditionellt sätt i tidningen fungerar inte längre, något vi 

bland annat redogjort för under avsnittet “Generation Y”. Arbetsmarknaden är starkt 

konkurrensutsatt, internet tagit över som huvuddomän (Kaliprasad, 2006; Schodt, 2012) och 

den yngre generationen tycks allt mer krävande i sitt val av arbetsgivare (Wikström & Martin, 

2012). 

 

Ett framgångsrikt arbete med employer branding har dock en rad positiva effekter på 

organisationer. Som inledningsvis nämndes lockar ett starkt arbetsgivarvarumärke bättre 

kandidater. Företag som förstår hur deras arbetsmöjligheter motsvarar behoven för anställda 

och kan kommunicera värdet av dessa genom ett starkt och konsekvent arbetsgivarvarumärke 

kommer att ha en strategisk fördel i kampen om medarbetarna (Collins & Stevens, 2002).  

 

Oavsett om man ser employer branding som en separat eller integrerad del av 

marknadsföringen i sin helhet så ses förfarandet som ett verktyg inom rekrytering för att nå 

just de rätta individerna i en tid då gapet blir större mellan efterfrågan och utbud på talanger 

(Kaliprasad, 2006).  

 

2.4.1 Sociala medier och socialt nätverkande 
Internet är ett flitigt använt verktyg i dagens HR-arbete. En stor del av employer brandingen 

bedrivs på internet i form av publicerade jobbannonser, hemsidor och aktiviteter på sociala 

medier. Användandet av sociala medier inom HR är relativt nytt, men intresset blir allt större 

(Davison, Maraist & Bing, 2011). 

 

Sociala medier kan underlätta organisationens arbete med att attrahera medarbetare, samtidigt 

som det sociala nätverkandet även innebär en del risker (Clark & Roberts, 2010; Davison et 

al., 2011). Det finns alltså både för och nackdelar med att använda sig av internet. Samtidigt 

som organisationen får fler sökande på publicerade annonser får de också fler okvalificerade 

(Davison et al., 2011), och samtidigt som positiva blogginlägg och “twitter-meddelande” 

hjälper till att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke kan ett negativt meddelande rasera 

detsamma.  

 

Individer i dagens samhälle besitter större resurser än tidigare för att hitta ett jobb som de 

anser mer attraktivt och mer passande för deras personliga profil. Sociala medier, bloggar och 

websidor förser de sökande med en mängd information angående företaget, tjänster samt för- 

och nackdelar med att arbeta inom organisationen. Nätet har blivit trovärdig och värdefull 

informationskälla för de sökande. Detta ställer allt högre krav på företagen och de måste vara 

medvetna om att allt de gör kommer att synas på sociala medier. Både det bra och det dåliga 

yttras i dessa forum och har förmågan att nå ut till en stor publik med både potentiella kunder 

och anställda (Lambru, 2012). 

 

Bland olika aktiviteter inom HR tycks rekryteringen vara den som är allra mest vedertagen på 

de sociala nätverken. Genom annonsering på dessa forum når organisationen även de passiva 

jobbsökarna och kan rikta sina annonser mot aktuell målgrupp. Förfarandet är funktionellt när 

organisationen vill nå en större mängd sökanden med information om lediga jobb, sin kultur 

och sitt uppdrag (Davison et al., 2011). 

 

Användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen problematiseras dock i forskningen då 

enbart få empiriska studier på förfarandet gjorts samt att många organisationer saknar tydliga 
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policys och riktlinjer (Clark & Roberts, 2010; Davison et al., 2011). Att enbart marknadsföra 

sig via sociala medier riskerar även att utesluta de individer som inte är aktiva inom dessa 

nätverk (Davison, et al., 2011). 

 

Ännu en problematik är att HR´s metoder på de sociala medierna uppfattas olika bland 

individerna. Davison et al. (2011) menar att det är möjligt att både etniska och åldersmässiga 

skillnader skapar olika acceptans av användande av de sociala medierna i rekryterings- och 

marknadsföringsinsatserna. Den äldre generationen anses vara mindre teknologiskt orienterad 

(Davison et al., 2011) och mer negativt inställd till den sammanblandning av privat- och 

yrkesliv som rekrytering via de sociala medierna ofta innebär (Peluchette & Karl, 2009) 

Det är dock tydligt att organisationer måste vara aktiva på de sociala medierna för att vara 

med i spelet om medarbetarna. Särskilt när det gäller Generation Y och troligtvis blir sociala 

medier en ännu viktigare mötesplats för den aktuella organisationen i arbetet med att attrahera 

medarbetare inom just IT och teknik. 

 

3. Metod 
Valen av metod inför undersökningen har varit beroende av målgruppens omfattning och 

begränsningar, samt den tidsram uppsatsen har utvecklats inom. Nedan beskrivs och förklaras 

tankar kring val av metod och tillvägagångssätt som uppkommit under arbetets gång. 

 

3.1 Metodansats 

Föreliggande studie har skapats med hjälp av en metodkombination då den utformats genom 

både kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer (Denscombe, 2009). De två kvalitativa 

intervjuerna har gjorts för att beskriva den strategi och det arbete organisationen utför inom 

ramen för employer branding. De kvantitativa enkäterna har tillhandahållit kunskap om hur 

redan anställda inom den specifika målgruppen upplever organisationens EVP, samt vad de 

potentiella medarbetarna efterfrågar för egenskaper hos en arbetsgivare. Även de 44 

miniintervjuer som utförts har kvantifierats i syfte att undersöka den generell bild som 

potentiella medarbetare har av företaget. Dessa 44 intervjuer tillsammans med den enkät som 

gjordes i en skolklass ligger till grund för de förändringsförslag som redogörs för i analysen.  

 

Uppsatsen tar en abduktiv ansats då arbetsprocessen har fortskridit genom en pendling mellan 

empiri och teori. Intervjuguiderna och enkäter har varit utformade efter litteraturstudier. 

Därefter har inhämtning av empiriskt material gjorts. Sedan har artiklar och böcker återigen 

tillhandahållit information och hjälpt till att förklara eventuella nya fenomen som har 

uppdagats. Inom abduktion kan analyser av empirin sammanvävas med teoristudier för att 

upptäcka eventuella mönster, teori såväl som empiri omtolkas succesivt allt eftersom arbetet 

fortskrider (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Föreliggande studie har drag från både den hermeneutiska tolkningsläran och positivismen. 

De mer kvalitativa och beskrivande delarna av uppsatsen kan kopplas till hermeneutiken, som 

bygger på att forskaren ska känna in och förstå situationen eller individen (Thurén, 2007). 

Enkäterna, å andra sidan, skapar statistiska data. Utförandet av enkäter kan tydas som ett 

sökande efter mer konkret fakta, ett förfarande som rör sig mer kring positivismen (Thurén, 

2007).  
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3.2 Urval 

Urvalet består av en mix av individer som tillsammans bidrar till att skapa en helhetsbild av 

vad som anses attraktivt i ett arbetsgivarvarumärke, hur företaget jobbar med det samt hur 

företaget lever upp till de löften som marknadsföringen angett. 

 

För att få en initial insikt i hur organisationen uppfattas inleddes undersökningen med 44 

miniintervjuer på högskolans KAD-dag. Personerna blev utvalda av den anledningen att de 

närvarade på högskolans KAD-dag samt stannade vid företagets monter och förde ett samtal 

med representanter från företaget. 

 

För att besvara frågeställningen kring hur företaget arbetar med employer branding och hur 

organisationen ser på arbetsgivarvarumärket intervjuades två personer som arbetar med HR- 

och marknadsföring respektive sociala medier och kommunikation. Dessa valdes alltså för att 

kunna få en inblick i hur företagets strategi och arbetsprocesser såg ut. 

 

Utöver dessa intervjuer består undersökningen även av två olika grupper enkätrespondenter. 

För att undersöka organisationens EVP gjordes en enkät i en grupp som består av 49 stycken 

individer som är anställda på företaget i administrativa tjänster inom IT/Tekniker, en 

yrkesgrupp som är målgruppen under arbetets gång då företaget anser sig ha svårt för att 

attrahera just IT/tekniker. Respondenterna valdes ut med hjälp av kontaktpersonen på HR-

avdelningen. 

 

86 % av de svarande var män och 14 % var kvinnor. 

Majoriteten av de svarande, 55,8 %, var mellan 41 och 50 år gamla. 11,6 % var mellan 20 och 

30 år, 20,9 % var mellan 31 och 40 år och 11,6 % av de svarande var 51 år eller äldre. 

 

För att få en uppfattning av vad potentiella arbetssökande tycker är viktigt i sitt framtida 

arbete (och alltså viktigt för företagen att identifiera) gjordes även en enkät som besvarades av 

studenter i en skolklass som går andra året på en kandidatutbildning på Högskolan i Halmstad. 

Gruppen är utvald då den tillhör målgruppen och därmed är potentiell framtida arbetskraft för 

företaget. 75 % av de svarande på enkäten var män och 25 % var kvinnor.  

91,7 % var mellan 20 och 25 år gamla och 8,3 % var mellan 26 och 30 år gamla. 

 

 

 

3.3 Datainsamling 

Nedan beskrivs tillvägagångssätt för insamling av den data som förekommer i 

undersökningen. 

3.3.1 Intervjuer 

Inledningsvis gjordes 44 stycken miniintervjuer med individer som närvarade på högskolans 

arbetsmarknadsdag, detta i syfte att få ett utgångsläge för hur företaget lyckades med 

marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket. Intervjuerna bestod av sex stycken öppna frågor. 

 Känner du till företaget sedan tidigare? 
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 Om ja, hur/varifrån? 

 Hur uppfattar du företaget som arbetsgivare? 

 Skulle du kunna tänka dig att jobba för företaget? 

 Om ja, varför/vad tilltalar dig? 

 Om nej, varför inte? 

 

Intervjuerna som hölls med representanter från företaget gjordes med stöd av 

semistrukturerade intervjuguider. Intervjuguiderna inleddes med bakgrundsfrågor för att 

respondenten skulle känna sig bekväm i situationen. Båda intervjuerna utfördes i en avskild 

lokal på företaget och tog cirka en timme att genomföra. Båda uppsatsskrivarna deltog vid 

intervjuerna som även spelades in via mobiltelefon.  

 

3.3.2 Enkäter 

Enkäten som utfördes på företaget var en webbenkät (se bilaga 1). Intentionen var 

inledningsvis att dela ut en enkät i pappersform då risken för bortfall ansågs mindre i ett 

sådant förfarande och att ledtiden från det att enkäten delades ut till att enkäten samlades in 

förväntades vara kortare. Dock visade det sig svårt att finna ett tillfälle på företaget då 

samtliga respondenter var samlade samtidigt. Därför föll valet slutligen på att göra en 

webbenkät. 

 

Enkäterna var tematiskt utformade utefter de fem icke-ekonomiska faktorerna av ett EVP 

samt inleddes med frågor kopplade till de olika variablerna: 

 

 Företagets attraktionskraft  

 Företagets ansvarstagande och etik 

 Respekt, mångfald och deltagande 

 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 

 Möjlighet för personlig och professionell utveckling   

 

Enkäten skickades till respondenternas mailadresser på en måndag med en veckas svarstid. Ett 

följebrev formulerades i mailet där författarna till uppsatsen och undersökningen 

presenterades. Följebrevet förklarade även att samtliga svar skulle behandlas konfidentiellt 

och att all medverkan var frivillig. En påminnelse skickades även till respondenterna under 

torsdagen. Trots farhågorna om ett stort bortfall vid användandet av webbenkäter fick enkäten 

87,8% svaranden, något som bedöms som ett fullgott resultat.  

 

Enkäten som utfördes ut i en klass på högskolan (se bilaga 2) kunde delas ut efter kontakt med 

klassens lärare. Enkäterna delades personligen ut vid ett föreläsningstillfälle. Då relativt få 

studenter kommit vid starten av föreläsningen valde vi även att gå dit vid slutet av 

föreläsningen för att se om fler studenter kommit.  

 

Svarsfrekvensen på klassenkäten var 50 % i förhållande till antalet registrerade elever i 

klassen. Den låga svarsfrekvensen bedöms som en svaghet i undersökningen. Bortfallet på 50 
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% betraktas som naturligt bortfall då det berodde på faktorer som låg utanför 

uppsatsförfattarnas kontroll; dels var föreläsningen förlagd med start klockan 8.00 och dels 

var det väldigt dåligt väder vilket kan ha påverkat närvaroantalet i klassen. 

 

3.4 analysmetod 

Nedan presenteras vilka metoder som användes för att analysera intervjuer och enkäter i 

undersökningen. 

 

3.4.1 Intervjuerna 

Miniintervjuerna analyserades utefter de anteckningar som gjordes under intervjuerna. Då 

dessa intervjuer inte är några kvalitativa djupintervjuer föll valet på att kvantifiera svaren fått 

att sedan kunna formulera svaren i procent. Syftet med dessa intervjuer var endast att få en 

initial uppfattning om hur organisationen uppfattas, något som upplevdes vara lättast att 

analysera via procentsatserna. 

 

De kvalitativa intervjuerna analyserades genom att transkribera inspelningarna som gjorts vid 

intervjutillfället. Transkriberingarna, som resulterade i ett stort antal sidor, koncentrerades 

sedan utifrån frågeställningar och teoretisk referensram. Då intervjuguiderna var formade 

utefter syftet med uppsatsen höll även respondenternas svar en inriktning på de frågeställningar 

som satts upp. Målet var även att tolka det respondenterna samt med så öppna ögon som möjligt 

för att inte missa eventuella tvetydigheter eller viktiga aspekter som intervjuguiderna kunnat 

missa. Således bedrevs både meningskoncentrering och meningstolkning i analysen av 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att meningskoncentreringen innebär att 

forskaren sammanfattar intervjupersonens uttalande i kortare formuleringar, utifrån vilka 

forskaren sedan kan utveckla huvudteman som sedan kan utsättas för djupare tolkning. Utifrån 

denna strukturering har meningstolkning sedan kunnat utföras i undersökningen. 

Meningstolkningen innebär en djupare tolkning av det som sägs, med ett kritiskt 

förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.4.2 Enkäterna 

För att analysera enkäterna har IBM SPSS statistics 20 använts. Tester som gjorts är: 

medelvärdesanalys med standardavvikelse, frekvensanalys samt korstabeller. Det som 

slutgiltigt valts att presentera är det som bedömts vara relevant för att uppfylla  

uppsatsens syfte och besvara ställda frågeställningar.  

 

Då föreliggande studie har en beskrivande karaktär har valet fallit på att analysera resultaten 

på frågorna i ordinalskala utifrån medelvärde med standardavvikelse och frågorna i 

nominalskala utifrån svarsfrekvens fördelat på de olika alternativen. Detta för att se vilka 

faktorer som sticker ut mest ur både positiv och negativ synvinkel. Utifrån värden som 

framkommit har analys kunnat göras kring vilka faktorer som anställda anser att företaget är 

bäst på att erbjuda personalen samt faktorer som potentiell framtida personal, i form av 

studenter på relevant utbildning, efterfrågar mest.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten, tillförlitligheten och noggrannheten vid en studie innebär att mätinstrumentet är 

användbart vid fler studier med liknande förutsättningar (Denscombe, 2009). Under intervjuer 

har intervjuguider, mobilinspelningar och fältanteckningar nyttjats som instrument. 

Instrumenten har använts i syfte att skapa en god tillförlitlighet i undersökningen. Även 

intervjuguiderna som använts skulle kunna appliceras inom andra verksamheter då frågorna är 

generella med förankring i den litteratur som finns inom ämnet.  

 

Tillförlitligheten på enkäten bedöms utav uppsatsförfattarna som god då den håller en hög 

svarsfrekvens samt är utarbetad efter vedertagna faktorer kopplade till EVP´t. Även enkäten 

som delades ut i skolklassen har utformats efter dessa faktorer, varvid hög reliabilitet 

eftersträvats även här. I utformningen av enkäterna har flera frågor inom samma område 

formulerats och målet har varit att vara så tydliga som möjligt i utformningen av frågorna. 

Fördelen med enkäten i skolan var även att uppsatsförfattarna var på plats för att besvara 

eventuella frågor kring enkäten omgående.  

 

Dock har det låga deltagarantalet i enkäten till skolklassen varit en svaghet i tillförlitligheten 

av denna del av undersökningen. Utifrån det relativt lilla antalet enkäter som samlades in från 

studenterna ur aktuell målgrupp är det svårt att kunna generalisera vad potentiella 

medarbetare efterfrågar i en framtida anställning. Detta gjorde att forskning kring Generation 

Y lades till i uppsatsen. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara allt för färgat av forskarens (eller i vårt fall 

studentens) jag. Ur detta synsätt kan upplevas att den kvantitativa delen av uppsatsen håller en 

högre tillförlitlighet än den kvalitativa. Dock är en tydlig framställning av syfte och 

metodologiska ställningstaganden exempel på åtgärder forskarna kan ta för att underlätta en 

god tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Därför har mycket tid lagts på att framställa ett 

noggrant metodkapitel med förklaringar till aktuella ställningstaganden som gjorts under 

uppsatsens gång. Målet har även varit att allt som gjorts skulle vara direkt länkat till 

uppsatsens syfte.  

 

Vid undersökning om forskningsstudiens validitet studeras trovärdighet, om innehållet är 

korrekt, autenticitet, är den tillgängliga informationen äkta samt är undersökningen 

representativ. Det vill säga, mäter instrumenten det vi vill mäta? (Denscombe, 2009). Genom 

en väl genomarbetade intervjuguide som är utformad efter syftet är validiteten hög på 

intervjuerna, intervjuer mäter det som åsyftas med intervjuerna. Intervjuerna utfördes heller 

inte förrän intervjuguiderna blivit godkända av handledare. Att intervjuerna utfördes 

personligen anser vi gynna en god validitet. Direktkontakt gör nämligen att information kan 

kontrolleras gällande riktighet redan under intervjun (Denscombe, 2009). Under intervjuerna 

kunde exempelvis följdfrågor ställas alternativt respondent ombes vidareutveckla sitt svar om 

något var otydligt.  

 

När det gäller enkäterna har en god validitet eftersträvats genom att enkäterna utformats efter, 

via forskning, vedertagna faktorer. Enkäterna mäter alltså det föreliggande studie ämnar mäta, 
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det vill säga vad som efterfrågas (enkät på skolan) alternativt det upplevda (enkät på 

företaget) EVP´t genom de 5 icke-ekonomiska faktorer som i tidigare studier visat sig vara 

värda att fokusera på. 

 

3.6 Etik 

All forskning ska utformas utifrån forskningsetiska principer. Deltagarna ska behandlas med 

respekt, inte utsättas för skada samt kunna bibehålla sin integritet (Denscombe, 2009). 

Uppsatsen följer fyra huvudkrav för forskning: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2013). 

 

I led med informationskravet så informerades deltagare i både enkäter och intervjuer om att 

medverkan var frivillig. Detta skedde antingen personligen eller via följebrev. Genom denna 

typ av information tillsammans med kommunicering av att respondenten när som helst kunde 

avbryta sin medverkan upplevs att samtyckeskravet uppfylls i uppsatsen.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylls då enkäterna hanterats utan att kunna ledas tillbaka till 

respondenten. Material från intervjuer där individer kan identifieras ska behandlas på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dem (Codex, 2013). Därför har inspelningarna 

slängts efter transkribering och inga namn nämns. Då föreliggande studie inte bedöms röra sig 

kring ämnen som är etiskt känsliga har ingen skriftlig tystnadsplikt upprättats. I led med 

nyttjandekravet kommer uppsatsen endast användas i studiesyfte och inte för kommersiellt 

bruk. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Föreliggande studie består som tidigare nämnts av en metodkombination, ett val som gjordes 

då intervjuer och enkäter uppfyller olika delar av uppsatsens syfte. Intervjuer tillhandahöll 

information som krävdes för att beskriva hur organisationen arbetar med 

arbetsgivarvarumärket, en stor mängd respondenter behövdes inte för att täcka denna del av 

syftet. Däremot upplevdes att ett större antal, kvantifierbara svar var aktuellt i den del av 

syftet som handlar om att undersöka organisationens EVP. Metodkombinationer är 

fördelaktiga då de ger en mer enhetlig beskrivning (Denscombe, 2009).  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer passade bra då intervjuguiderna gav riktlinjer kring vilka 

frågor som skulle ställas samtidigt som utrymme gavs för respondenten att lägga till sådant 

respondenten upplevde var av vikt. Att valet föll på att göra två olika sorters enkäter, 

webbenkäter och traditionella enkäter i pappersform, var på grund av att det var mest praktiskt 

att göra så. Den grupp som tilldelades en enkät i pappersformat var samlad vid ett och samma 

tillfälle varvid enkäten kunde delas ut. Gruppen på företaget var sällan samlad vid samma 

tillfälle varvid en webbenkät blev bästa lösningen. Då enkäterna inte hade samma syfte ansågs 

inte att det fanns en risk i att dela ut den ena enkäten som pappersformat och den andra via 

webben. Uppsatsförfattarnas bedömning är ett fullgott antal respondenter på enkäten som 

utfördes på företaget, men det sparsamma antalet respondenter ur skolklassen ses som en 

svaghet i uppsatsen.  
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Att det blev så få respondenter i skolklassen ses som tidigare nämnt som ett naturligt bortfall, 

som vid tidpunkten för enkätutdelningen inte gick att påverka. Det som kunnat göras 

annorlunda är givetvis att ha valt ett annat tillfälle att dela ut enkäten på, kanske senare på 

dagen eller vid bättre väder. Fler försöka klassen för att dela ut enkäten hade även kunnat 

göras. Sistnämnda förfarande utfördes inte på grund av tidsbrist. Bedömningen var att tid till 

att analysera intervjuer och enkäter som insamlats skulle bli lidande om mer tid lades ned för 

att samla in mer empiriskt material.  

 

Beträffande urvalet gjordes i båda fallen ett subjektivt urval. Respondenterna på skolan valdes 

ut på grundval av att respondenterna tillhörde målgruppen, respondenterna på företaget då det 

var just dessa organisationen upplevde problem med att attrahera. Denscombe (2009) menar 

att ett subjektivt urval kräver en viss kunskap kring vilka som ska undersökas och forskaren 

väljer just dessa då forskaren förutsätter att utvalda respondenter ger mest värdefull data. Ett 

subjektivt urval kan därför vara mer informativt än andra urval (Denscombe, 2009). Det är en 

klar fördel att en klass med den aktuella utbildningsbakgrunden söktes upp, detta då just 

denna stämde överens med den målgrupp som organisationen har svårt att attrahera. Att 

undersöka vad en annan klass, men en helt annan inriktning hade inte varit relevant då 

studenterna i andra klasser kanske inte uppskattar samma egenskaper i en anställning. 

 

Vidare önskas även det faktum att en representant från organisationen valde ut respondenterna 

som skulle delta i webbenkäten diskuteras. Det finns ofta en viss tveksamhet inför att överlåta 

urvalet på andra. Dock önskade vi undersöka den målgruppen organisationen har svårt att 

attrahera, varvid hjälp från företagets sida att välja ut denna målgrupp var avgörande. Att 

enkäten skickades till samtliga individer i målgruppen ses som fördelaktig och som en 

uppvägande faktor gentemot att en representant från företaget valde ut respondenter. Inget 

internt urval ur gruppen gjordes således, vilket minskar risken för godtyckligt urval av 

individer inom urvalsgruppen. 

 

Det abduktiva förhållningssättet har berikat undersökningen då det möjliggjort en pendling 

mellan teori och empiri. Till exempel kunde inspiration inledningsvis hämtas från 

vetenskapliga artiklar (teori) innan besök på företaget gjordes (empiri), och vi kunde sedan gå 

tillbaka till såväl artiklar som metodböcker (teori) innan intervjuer utfördes på företaget 

(empiri). Pendlandet har hjälpt till att reda ut vilka teorier som är relevanta för formandet av 

föreliggande studie. En rent induktiv ansats, där forskaren utgår från flera enskilda fall för att 

hävda ett samband eller en rent deduktiv ansats, där forskaren önskar förklara ett enskilt fall 

utifrån en generell regel (Alvesson & Sköldberg, 2008) har således inte varit aktuellt i 

uppsatsen.   

 

4. Resultat 
Nedan presenteras det resultat som framkommit genom de intervjuer och enkäter som har 

genomförts i undersökningen. 

 

4.1 Arbetsgivarvarumärket 
Företagsledningen och de som arbetar med marknadsföringen upplever att företaget har ett 

väldigt gott rykte som arbetsgivare, framförallt inom produktion och lager på den aktuella 
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orten.  Vidare säger IP1 att de kanske inte är lika kända inom andra yrkeskategorier, men 

vidhåller att de nog ändå har ganska gott rykte som arbetsgivare, något som synliggörs genom 

att organisationen till exempel har många medarbetare som varit anställda under en längre tid.  

 

Faktorer som företaget vill framhäva när i marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket är att 

organisationen är en stor internationell koncern, med många utvecklingsmöjligheter och 

anställningstrygghet. Organisationen vill även framhålla ett hälsofokus och alla förmåner som 

de erbjuder sina anställda. Att verksamheten även önskar uttrycka sina kärnvärden i 

arbetsgivarvarumärket är återkommande under intervjuerna.  

 

Sedan ett halvår tillbaka har större fokus lagts på arbetsgivarvarumärket. Bland annat har nytt 

presentationsmaterial plockats fram som är mer inriktat på att lyfta fram 

arbetsgivarvarumärket. Tidigare använde organisationen samma presentationsmaterial för 

både kunder och potentiella medarbetare. Den nya satsningen kommer även innebära att 

processer och strategier ska bli mer likartade mellan filialerna i olika länder.  

 

4.1.1  Branding aktiviteter 
När det gäller konkreta aktiviteter som företaget genomför inom kategorin employer branding 

säger IP1 att organisationen deltar på några arbetsmarknadsdagar och några mässor som 

arbetsförmedlingen anordnar. De förlitar sig mycket på att individer lägger märke till 

organisationens annonser i dagspress och olika facktidningar, samt att folk besöker  

karriärsidan på internet.  

 

Just karriärsidan är något som IP1 anger att företaget behöver arbeta mer med. Sidan är en del 

av företagets hemsida som alltid har funnits men det är bara sedan ungefär ett halvår tillbaka 

som företaget har fått ett större fokus på arbetsgivarvarumärket och därmed har de under 

denna tid börjat arbeta mer aktivt med karriärsidan. 

 

IP1 säger att även om vissa målgrupper är svårare att attrahera än andra så anpassas 

aktiviteterna inom employer branding inte för särskilda grupper, utan företaget försöker 

istället ha ett brett presentationsmaterial som kan appliceras på samtliga målgrupper.  

 

Målgrupper som är svårare att rekrytera försöker organisationen nå genom kontakt med olika 

högskolor, t ex. genom att komma dit för gästföreläsningar, samt genom att vara involverade i 

branschråden och styrgrupper för dessa målgrupper.  

 

Företagets styrka när det gäller employer branding menar IP1 är företagets storlek. De har 

tillgång till att dra nytta av resurser från flera olika avdelningar när organisationen arbetare 

med olika projekt.  

 

Svagheten däremot säger IP1 är att det tills nyligen inte har funnits någon egentlig strategi för 

hur organisationen ska marknadsföra sig som arbetsgivare. 

 

“Idag har vi inte någon särskild strategi vad gäller EB, vi har ju tagit upp det som en av våra 

nyckelområden inom HR nu”. (IP1) 

 

4.1.2 Rekryteringsprocessen  
Rekryteringsprocessen som företaget använder sig av har en klassisk struktur med 

rekryteringsförfrågan, kravprofil, annonsering och urval. Precis som i arbetet med 
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arbetsgivarvarumärket har ingen enhetlig strategi funnits över rekryteringen, något som i och 

med den nya satsningen kommer att förändras.  

 

Företagets annonser har samma struktur oavsett vilken tjänst det gäller och de använder sig av 

ett antal fasta kanaler i rekryteringsprocessen.  Först och främst används företagets intranät. 

Detta för att de vill främja internrekrytering, men också för att de vill att anställda ska kunna 

sprida ryktet om tjänster som ska tillsättas. I andra hand använder de sig av sin egen 

karriärsida och i tredje hand är det dagspress, facktidningar, arbetsförmedlingen samt en 

specifik webbaserad rekryteringssajt.  

 

Genom en enhetlig struktur i annonserna försöker företaget också presentera sina kärnvärden 

som definierar den kultur som de eftersträvar att bibehålla inom företaget. Företagets 

värderingar vävs in i texten på ett sätt som gör att de formar den personlighetsprofil som 

eftersöks. Det är viktigt för företaget att personalen har en organizational-fit, dvs. att 

medarbetarna passar in i företagskulturen. 

 

“Det är jätte, jätte viktigt att man passar in i vår organisation rent värderingsmässigt, så det 

lägger vi ju väldigt stor vikt vid. Och jag skulle vilja säg oftast mer vikt vid det än vid 

tjänsten.” (IP1) 

 

4.1.3 Sociala medier 
Företaget är aktivt på en rad sociala medier: LinkedIn, facebook, Google +, Twitter, 

Instagram, Slideshare, YouTube och flickr. Organisationen har även en internationell- och 

nationell hemsida samt planerar, inom ramarna för det nya webbprojektet, att starta bloggar. 

 

Företagets aktiviteter på sociala medier är ett sätt för organisationen att komma närmare  

målgruppen. Ingen åtskillnad görs dock mellan potentiella kunder eller potentiella 

medarbetare, det är inget specifikt verktyg för varken säljare eller rekryterare utan en 

marknadsföringskanal för alla. Organisationen önskar utstråla samma image oavsett om det är 

kunder eller medarbetare de vill nå. 

 

Finns väl egentligen ingen uttalad strategi att använda det på ett visst sätt för att 

marknadsföra oss som arbetsgivare. För oss är sociala medier snarare ett sätt för alla 

målgrupper att komma närmare oss. (IP2) 

 

På sociala medier vill företaget visa de mjuka sidorna av företaget, att organisationen är nåbar 

och jordnära, och de vill lyfta kärnvärdena.  Återkommande aspekter på sociala medier är 

ögonblicksbilder, berättelser kring kunders framgång och historiska bilder som påvisar att 

företaget gått från ett litet företag till ett stort.  Etiska frågor framhålls, om än i sparsam 

utsträckning. IP2 berättar dock att de framöver kommer ha bloggar, bland annat kopplade till 

miljöarbetet. 

 

Ansvaret för arbetet på sociala medier ligger främst på IP2 som i stor utsträckning själv 

bestämmer vad som ska ut på de sociala medierna. IP2 uppger att uppskattningsvis 10-15% av 

arbetstiden avsätts åt sociala medier. Företaget har vid intervjutillfället sparsamt med tryckta 

strategier kring förfarandet. Ett krafttag mot detta tas dock i det stora projekt inom webb och 

digitala medier som pågår på organisationen. I en ny satsning ska riktlinjer för ett mer 

företagsgemensamt förfarande tas fram.  
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Verksamheten har även generella policys kring hur anställda kan förhålla sig till sociala 

medier. IP2 lyfter dock att de självklart inte kan bestämma över vad anställda väljer att 

uttrycka på sociala medier, men samtidigt att anställda ständigt är representanter för 

verksamheten. 

 

Majoriteten av företagets “följare” på exempelvis Facebook är just personalen vid företaget. 

Företaget får sparsam feedback på sina insatser på de sociala medierna och vid eventuella 

negativa händelser löses dem “på volley” som IP2 uttrycker det.  

 

IP2 menar att stort fokus på styrdokument skulle innebära så mycket planering, saker skulle 

hinna bli förlegade innan de hann ut på de sociala medierna. Att de är en liten, tight grupp på 

marknadsföringsavdelningen gör att uppkomna problem kan lösas snabbt. Arbetet uppges vara 

informellt men ändå tydligt. 

 

Genom sociala medier når företaget de som vill nås. En uppföljning kring insatserna kan vara 

svåra. På vissa sociala medier kan man se demografiska data över individer som närmat sig 

företaget, medan vissa bara ger en siffra över hur många som besökt sidan. IP2 tror att sociala 

medier kan ha en stor kraft i arbetet med att marknadsföra sig som arbetsgivare men 

framhåller att hen inte arbetar med rekrytering. IP2 tror också att verksamheten på sociala 

medier är en generationsfråga. Även om äldre individer använder sig av sociala medier, så 

använder sig den yngre generationen av dem på ett annat sätt och gärna av alla samtidigt. 

 

Enligt IP2 är företagets styrka på sociala medier att organisationen där är flexibla. Att IP2 har 

fått ett stort förtroende att fatta beslut på egen hand gör att problem kan lösas snabbt när de 

dyker upp. Att organisationen har en lång historia att berätta ses också som en styrka, även om 

brist på tid att berätta historian ses som en svaghet. Till svagheter uppges även att förfarandet 

på sociala medier inte fungerar tillfredsställande över hela gruppen, bland annat till följd av 

att det är så intressebaserat. IP2 uppger även att det finns risker i att allt balanseras på väldigt 

få personer. 

 

4.2 Företagets EVP ur medarbetarnas perspektiv 
Allra mest positivt med att arbeta på företaget var enligt 34,9 % av medarbetarna att de erbjöd 

en trygg arbetsplats. 27,9 % ansåg att det mest positiva var att de hade möjlighet att påverka 

sitt arbete, medan 18, 6 % ansåg att utvecklingsmöjligheterna var det bästa och 14,0 % ansåg 

att det faktum att det fanns en balans mellan privat- och arbetsliv var det mest positiva. 4,7 % 

svarade “annat”, så som närhet till jobbet och frihet under ansvar. 

 

På de frågor som är i nominalskala gjordes ett svarsfrekvenstest för att urskilja vilket 

alternativ som var mest populärt. 

På de frågor som är i ordinalskala har medelvärde och standardavvikelse räknats ut. 

 

Tabell 1. Medelvärde företagsenkät 

Tabellen redovisar resultatet på de frågor i ordinalskala på webbenkäten som utfördes bland 

medarbetarna inom målgruppen på företaget. Antalet respondenter var 43. 

Det gröna värdet i varje kolumn anger antalet respondenter som valt svarsalternativet och det 

svarta värdet i varje kolumn anger antalet respondenter i procentsats som valt alternativet.  
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Utifrån tabellen ser vi att organisationen har högst värden på frågorna kring i vilken 

utsträckning: 

-  verksamheten har potential att vara en långsiktig arbetsgivare, medelvärde 4,35 

- individen anser sig kunna besluta över sina egna semester, medelvärde 4,26 

- verksamheten respekterar medarbetarens privatliv 4,14 

 

Lägst värden uppnås i frågorna kring i vilken utsträckning: 

- organisationen ger möjlighet till internationell karriär inom koncernen, medelvärde 2,93 

- individen anser sig kunna besluta över sina arbetstider, medelvärde 3,0 
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4.3 Egenskaper som efterfrågas hos arbetsgivare av potentiella medarbetare 

På de frågor som är i nominalskala gjordes en svarsfrekvensberäkning för att urskilja vilket 

alternativ som var mest populärt. 

 

På frågan om vad som ansågs vara viktigaste egenskapen hos en framtida arbetsgivare svarade 

75 % att utvecklingsmöjligheterna var viktigast. 16 % ansåg att det var balansen mellan 

privat- och arbetsliv, och 8,3 % valde alternativet annat. 

 

På de frågor som är i ordinalskala har medelvärde och standardavvikelse räknats ut. 

 

Tabell 2. Medelvärde klassenkät 

Tabellen redovisar resultatet på de frågor i ordinalskala på klassenkäten som utfördes bland 

potentiella framtida medarbetare inom målgruppen. Antalet respondenter var 12. 

Det gröna värdet i varje kolumn anger antalet respondenter som valt svarsalternativet och det 

svarta värdet i varje kolumn anger antalet respondenter i procentsats som valt alternativet.  

 

 
 

Utifrån dessa svar kan utläsas att bortsett från utvecklingsmöjligheter så är de viktigaste 

egenskaperna hos en framtida arbetsgivare att denne: 

- håller vad den lovat, medelvärde 4,5 

- erbjuder möjlighet till  balans mellan privatliv och yrkesliv, medelvärde 4,167 

- erbjuder möjlighet att fatta egna beslut i arbetet, medelvärde 4,25 

- är etiskt ansvarstagande, medelvärde 4,00 
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Enligt undersökningen är de mindre viktiga egenskaperna hos en arbetsgivare att denne: 

- tillverkar populära produkter, medelvärde 2,83 

- är marknadsledande, medelvärde 3,0 

- tar ansvar för miljön 3,5 

 

4.4 Potentiella medarbetares generella uppfattning om företaget 
Vid arbetsmarknadsdagen som organisationen marknadsförde sig på stannade hälften av 

respondenterna vid deras monter av den anledning att de blivit stannade av företagets 

representanter. 43 % stannade till på grund av att de utifrån monterns information samt 

tidigare kunskap såg företaget som en potentiell arbetsgivare .  

 

Majoriteten av respondenterna, 84 %, kände på något sätt igen företaget. Av dessa hade 20 % 

haft kontakt med företaget via sin utbildning, medan 64 % kände igen företagets logotyp eller 

hade hört namnet tidigare. 

 

27,3 % av respondenterna hade en positiv bild av företaget som arbetsgivare då de ansåg 

företaget som stort och seriöst med bra arbetsmiljö och som månade om sina anställda. 72,7 % 

hade däremot inte kunnat bilda sig någon uppfattning av företaget som arbetsgivare. Vidare 

ansåg de att det var svårt att få en bild av vad företaget sysslade med, hur de arbetade i 

organisationen samt vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. 

 

Av de svarande kunde 68 % tänka sig att söka jobb på företaget i framtiden. Av dessa var det 

enbart 16 % som var intresserade på grund av att företaget erbjöd tjänster som stämde med 

vad de utbildade sig inom. 11,4 % ställde sig tveksamma till om de skulle kunna tänka sig 

söka jobb på företaget, och 20,6 % skulle inte kunna tänka sig söka jobb där. De största 

anledningarna till detta angavs vara att det var ett ointressant företag samt att det var 

geografiskt fel beläget. 

 

5. Analys 

Nedan följer analys kring processerna som är relaterade till employer branding, 

arbetsgivarvarumärket och EVP. 

 

5.1 Organisationens strategi kring Employer Branding 
Egenskaper organisationen vill utstråla i sin employer branding, tillhörande  

arbetsgivarvarumärket, är huvudsakligen immateriella. Till exempel önskar organisationen 

framhålla sina kärnvärden, vilka placeras inom den organisationella kulturen som i Backhaus 

och Tikoo´s (2004) modell hör hemma i den interna employer brandingen. I en analys 

synliggörs dock att interna kärnvärden kan vara en del av extern employer brandingen då 

organisationen använder dem i “marknadsföringssyfte”. Det är de interna kärnvärdena 

organisationen vill framhäva i exempelvis presentationsmaterial som delas ut vid 

arbetsmarknadsdagar. Sparsamt eller inte alls nämns arbetet med den interna employer 

brandingen under intervjuerna, det vill säga hur eller om organisationen arbetar för att 

införliva sitt EVP i organisationens kultur och identitet. Att intervjupersonerna inte framhållit 

den interna employer brandingen kan bero på att insatser inom detta område, exempelvis 

bygga en stark organisatorisk kultur, inte lika självklart tillhör en organisations employer 

branding. Fokus ligger ofta på den externa employer brandingen (Wikström & Martin, 2012; 

Olidapo, Iyamabo & Otubanjo, 2013).  

 

En fördel ses i fokuset på immateriella värden då de, som tidigare argumenterats för, tilltalar 

generation Y mer (Parment & Dyhre, 2009). Även undersökningen gjord i en högskoleklass ur 
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organisationens målgrupp visar att det är viktigare att organisationen tillgodoser immateriella 

värden, exempelvis håller vad de lovar, än tillgodoser materiella värden som exempelvis 

förmåner.  

 

Både genom enkäten och via uttalanden från intervjupersoner framgår det att organisationen 

har många anställda som arbetat länge på företaget. Verksamheten har även en del anställda 

som återkommit efter att ha lämnat företaget till förmån för en annan arbetsgivare. Detta är i 

analysen av organisationens employer branding ett tecken på att organisationen lyckats i den 

interna employer brandingen, detta då en stark organisatorisk kultur och identitet skapar en 

stark lojalitet till arbetsgivarvarumärket (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Organisationen talar alltså främst om externa employer branding men sett till Backhaus och 

Tikoo’s (2004) modell, har organisationen främst lyckats med den interna employer 

brandingen då en lojalitet lyckats byggas upp bland medarbetarna. Att majoriteten av 

individerna som stannade vid företagets monter kände igen företaget sedan tidigare men inte 

hade en uppfattning om företaget som arbetsgivare kan ses som ett tecken på att 

organisationen inte lyckats skapa “employer brand associations” (tillhörande extern employer 

branding) enligt Backhuas och Tikoo (2004) modell. Individerna kände således igen företaget 

utifrån loggan, men hade ingen uppfattning om hur det var att arbeta på företaget.  

 

Uppbyggd lojalitet kan dock, förutom att vara ett tecken på en lyckad intern employer 

branding, även vara ett resultat av att organisationen använder sig mycket av “word-of-

mouth” samt dess fokus på “organizational-fit”. Användandet av “word-of-mouth” i 

rekryteringsprocessen samt ett fokus på “organizational-fit” resulterar ofta i längre 

anställningar (Cook, 2009).  

 

Organisationens strategi inom employer branding är homogen över och inom olika områden 

som rekrytering och sociala medier. Annonserna inom rekrytering är exempelvis likartade 

oavsett vilken målgrupp av potentiella medarbetare organisationen ska attrahera med 

annonsen. Material som delas ut vid arbetsmarknadsdagar och liknande har även dessa en 

likartad utformning. Insatserna inom sociala medierna tar en än mer likartad strategi då där 

inte görs någon åtskillnad mellan målgrupperna “potentiella medarbetare” och “potentiella 

kunder”. Här ses tydliga tecken på det som under teoridelen argumenterats för, nämligen att 

employer branding är nära besläktat med kundbaserad marknadsföring (Collins & Stevens, 

2002; Moroko & Uncles, 2008; Edwards, 2010). Enligt föreliggande studies analys är det 

dock en risk för organisationen att ingen åtskillnad görs mellan målgrupperna. Ett varumärke 

är inte detsamma som ett arbetsgivarvarumärke, även om det enligt Foster et al., (2010) kan 

ses som en del av varumärkesbyggandet i sin helhet. Att majoriteten av individerna som kände 

igen företaget inte hade någon uppfattning om hur organisationen är som arbetsgivare kan 

vara en indikator på att organisationen lyckats med att förmedla ett varumärke, men 

misslyckats med att förmedla ett arbetsgivarvarumärke.  

 

Organisationen är överlag aktiv på sociala medier, vilket gynnar företaget i arbetet med att nå 

den yngre generationen. Risker finns dock i organisationens avsaknad av tydliga strategier i 

detta arbete. En avsaknad som dock är ett vanligt fenomen inom arbetet på sociala medier 

(Clark & Roberts, 2010; Davison et al., 2011). Det är viktigt att potentiella medarbetare får en 

god och rättvisande bild av företaget på de sociala medierna. Internet uppfattas idag som en 

trovärdig och värdefull källa för information (Lambru, 2012). Därför är det viktigt att 

informationen på sidorna uppgraderas och innefattar information kring vad företaget erbjuder 

som arbetsgivare. Som resultatet av skolenkäten visar är det inte avgörande för potentiella 
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medarbetare att organisationen tillverkar populära produkter, vilket den aktuella 

organisationen utstrålar på sina sociala medier i och med att ingen särskiljning görs mellan 

potentiella kunder och potentiella medarbetare. 
 

Att organisationen saknar tydliga policys och riktlinjer kring förfarandet på sociala medier 

kan bero på att företaget tidigare inte stött på några problem inom området samt att de 

fortfarande är relativt nya inom dessa nätverk. IP2 framhåller även att för strikta riktlinjer kan 

minska flexibiliteten som finns inbyggd i de sociala medierna. Det är dock önskvärt med 

tydliga strategier för att eliminera några av riskerna med att vara aktiv på de sociala medierna: 

dålig publicitet (Clark & Roberts, 2010) samt uteslutande av vissa individer (Davison et al., 

2011). En risk synliggörs även i att insatserna på inom sociala medier inte involverar personal 

från HR, som kan antas vara mer kunniga kring employer branding.  

 

Föreliggande studie har tidigare redogjort för att det inte är ovanligt att organisationens 

målgrupp har sparsamt med kunskap om hur organisationen är som arbetsgivare (Parment & 

Dyhre, 2009). Organisationens insatser inom employer branding huvudsakligen rör sig längst 

ned i pyramiden (Strömqvist, 2009; ref i Parment & Dyhre, 2009), under “awareness”. 

Organisationen rör sig mot en bred och generell samling potentiella medarbetare utan någon 

direkt åtskillnad i sina aktiviteter. Högre upp i pyramiden blir arbetet något mer otydligt. 

Många potentiella medarbetare som intervjuats hade ingen uppfattning om vad organisationen 

gjorde, ett intresse (nivå “interest”) för detsamma är därför svårt att skapa. Personliga möten, 

eller riktade insatser på sociala medier (nivå “ideal”) är vidare inget som organisationen ägnar 

tid åt.  

 

Återkommande i employer branding strategin är alltså att organisationen, förutom att 

exempelvis gästföreläsa på utvalda utbildningar, inte riktar insatserna mot specifik målgrupp. 

Detta trots att organisationen uppger att de är mer kända som arbetsgivare inom vissa 

yrkeskategorier samt har svårare att attrahera vissa medarbetare än andra. Avsaknaden av 

riktade insatser inom employer brandingen kan minska dess verkningskraft. Som tidigare 

redogjorts för så finns skillnader i vilka egenskaper som är uppskattade hos en anställning 

beroende på kön (Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007), ålder (Wikström & Martin, 2012), 

utbildning (Horwitz, Heng & Quazi, 2003) och om individen är prestationsorienterad (Trank, 

Rynes & Bretz, 2002). Därför skulle det även vara fördelaktigt om organisationen riktade 

insatserna och lyfte fram de viktiga egenskaper som den specifika målgruppen efterfrågar.  

 

För att göra detta krävs en inledande analys av vilken målgrupp som är aktuell för 

organisationen att attrahera och vilka som är svåra att nå. Även en analys om vad för 

fördelaktiga egenskaper en anställning inom företaget erbjuder är väsentligt. Detta då det EVP 

organisationen utlovar i sin employer branding måste stämma överens med verkligheten 

(Corporate Leadership Council, 2006).  

 

5.2 Förhållandet mellan organisationens arbetsgivarvarumärke och deras EVP 

Vid analysen av organisationens upplevda EVP synliggörs utmärkande egenskaper för 

densamma samt att egenskaperna inte till fullo stämmer överens med organisationens 

arbetsgivarvarumärke.  

Organisationens upplevda EVP undersöktes via enkäten som var utformad efter fem 

egenskaper inom EVP som påvisats vara extra viktiga (Bell, 2005). Utifrån resultatet av 
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enkäten kan utläsas att frågorna som rankades med ett medelvärde på över 4 täcker fyra av 

fem av dessa viktiga egenskaper.  

De fyra egenskaper som täcktes upp och som kan tolkas som organisationens EVP var 

följande: 

 Långsiktig arbetsgivare - vilket vi tolkar som att arbetsgivaren har en viss 

attraktionskraft. 

 Håller vad de lovar - vilket tolkas som att de uppfyller egenskapen ansvarstagande och 

etik. 

 Goda påverkansmöjligheter - tyder på att företaget hyser respekt för de anställda och 

erbjuder dem en chans för deltagande i organisationen. 

 Respekterar privatliv - vilket vi tolkar som att de erbjuder en balans mellan privat- och 

arbetsliv. 

 

Den av de fem viktiga egenskaperna inom EVP som inte når ett medelvärde på över 4 är 

möjligheten för personlig och professionell utveckling. Avsaknaden av denna viktiga 

egenskap inom organisationens upplevda EVP är anmärkningsvärt. Även om organisationen 

har ett relativt högt medelvärde på frågan kring huruvida organisationen ger medarbetaren 

möjlighet till karriär inom företaget uppvisar enkäten en relativt låg siffra över möjligheten till 

internationell karriär. Detta är anmärkningsvärt då organisationen i arbetsgivarvarumärket vill 

profilera sig som en stor internationell koncern med goda utvecklingsmöjligheter. En brist 

mellan det från arbetsgivaren tänkta arbetsgivarvarumärket och organisationens upplevda 

EVP tydliggörs därmed.  

 

Utifrån Eisen och Nelds (2009; ref i Granberg, 2011) tre beståndsdelar av 

arbetsgivarvarumärket kan nämligen följande arbetsgivarvarumärke utläsas för den aktuella 

organisationen: 

 

Identitet: Ur intervjuerna framkom att organisationen uppfattar sig själva som en välkänd 

arbetsgivare med gott rykte.  

Profil: Företaget vill i arbetsgivarvarumärket framhäva att organisationen är en stor 

internationell koncern med många utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet, hälsofokus, 

förmåner samt rådande kärnvärdena.  

Image: Från enkäten som gjorts på företaget kan utläsas att nuvarande medarbetare främst ser 

företaget som en långsiktig arbetsgivare som erbjuder frihet och respekterar privatlivet. 

Potentiella medarbetare har ingen eller dålig kunskap om företaget som arbetsgivare. 

Individer som ändå hade en uppfattning såg arbetsgivaren som en stor och seriös arbetsgivare 

med bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.  

 

Som tidigare redogjorts för så är det av största vikt att identiteten, profilen och imagen 

stämmer överens (Eisen & Neld, 2009; ref i Granberg, 2011) och den överlappande biten av 

de tre delarna är organisationens EVP (Parment & Dyhre, 2009). Desto större 

överensstämmande av de tre delarna, desto större möjlighet har organisationen att formulera 

ett attraktivt EVP. Vid en analys av beståndsdelarna synliggörs att vissa egenskaper 

överensstämmer, andra inte. Anställningstryggheten organisationen vill förmedla stämmer till 

exempel väl överens med att organisationen uppfattas som en seriös, långsiktig arbetsgivare. 

Dock har enbart sparsam information gått att få fram på “identitet”, endast en generell bild 

kan tydliggöras. Detta kan ses som ett tecken på att organisationen inte har analyserat hur 
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organisationen är som arbetsgivare, det vill säga inte tydliggjort vilket EVP de erbjuder eller 

kanske snarare vilket EVP de anställda upplever existera inom organisationen. 

 

Att enkäten med nuvarande anställda visade låga värden på huruvida organisationen erbjuder 

möjlighet till internationell karriär styrker att organisationen inte undersökt hur de faktiskt 

upplevs ute i organisationen. Organisationen vill framhäva en profil i form av att de är en 

internationell koncern med utvecklingsmöjligheter, samtidigt är möjligheten till internationell 

karriär värderad lägre än många andra EVP-egenskaper i enkäten som utförts på 

organisationen. Bristen mellan image och budskapet i profilen skadar kommunikationen 

(Granberg, 2011) och minskar organisationens förmåga att leverera ett konkurrenskraftigt och 

trovärdigt EVP (Parment & Dyhre, 2009). 

 

Utifrån den analys som gjorts upplever alltså de anställda ett EVP på organisationen som 

täcker fyra av fem viktiga egenskaper. Det upplevda EVP´t erbjuder attraktionskraft, 

ansvarstagande och etik, respekt gentemot de anställda samt en god balans mellan privat- och 

arbetsliv. Organisationen har således en rad fördelaktiga egenskaper att erbjuda som 

arbetsgivare, att lyfta något av dessa EVP-egenskaperna för att få ett mer rättvisande, 

konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke borde således både vara möjligt och önskvärt.  

 

Att just utvecklingsmöjligheter är EVP-egenskap som upplevs minst är dock anmärkningsvärt 

och beklagligt i den mening att det är en extra viktig EVP-egenskap för den yngre 

generationen. Majoriteten av respondenterna i enkäten som utfördes i en skolklass ur 

organisationens målgrupp ansåg att utvecklingsmöjligheterna i en organisation var allra 

viktigast hos en framtida arbetsgivare. Möjligtvis finns en behov för organisationen därför att 

undersöka möjligheten till att i större utsträckning införliva utvecklingsmöjligheterna i 

organisationens EVP (det vill säga att de faktiskt existerar och uppfattas i organisationen). 

Detta för att kunna införliva denna viktiga egenskap i arbetsgivarvarumärket och därmed 

kunna bli konkurrenskraftigare och framgångsrikare i sin employer branding.  

 

Det är en förutsättning för organisationen att klargöra hur de är som arbetsgivare, detta för att 

kunna utveckla en god strategi i arbetet med att attrahera arbetskraft. Beståndsdelarna inom 

arbetsgivarvarumärket måste som nyss redogjorts för stämma överens och tydliggöras för att 

kunna utveckla en framgångsrik strategi.  

 

 

5.3 Önskade EVP-attribut för framtida personal 
Utifrån enkäten som utfördes i skolklassen kan utläsas att utvecklingsmöjligheterna är av stor 

vikt för att kunna attrahera framtida arbetskraft. 75 % av respondenterna värderade denna 

faktor högst, något som ligger i linje med teorierna om generation Y (Parment & Dyhre, 2009)  

och deras strävan mot självförverkligande (Bell, 2005) och självutveckling. Då just 

utvecklingsmöjligheter är något som organisationen anser sig vara bra på att erbjuda sina 

anställda är det utifrån dessa resultat än viktigare att framhäva denna faktor i EVP´t för att 

kunna säkerställa framtida rekryteringsprocesser. Detta är något som organisationen i nuläget 

inte framhäver tillräckligt mycket då många (72,7 %) av de tillfrågade vid 

miniintervjutillfället, även om individerna kände till företaget, hade svårt att bilda sig en 

uppfattning om vad företaget gjorde samt vilka utvecklingsmöjligheter som företaget kunde 

erbjuda. Och som i föregående avsnitt redogjorts för, sett till resultatet från medarbetarenkäten 

tydliggörs det att medarbetarna inte anser att möjligheterna för personlig- och professionell 

utveckling är en av företagets största styrkor, och därmed brister det i processen mellan vad 

som vill förmedlas som EVP och vad som faktiskt möjliggörs ute i organisationen. 
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Andra värden som fick höga resultat var värden som handlade om individens beslutsfrihet 

samt om balansen mellan privatliv och arbetsliv. Resultaten kan härledas till den nya 

arbetskraftsgenerationens krav på frihet (Parment & Dyhre, 2009). Faktorerna är något som vi  

utifrån medarbetarenkätens resultat kunnat utläsa att organisationen redan är relativt starka 

inom. 27,91 % av respondenterna på företaget ansåg att det bästa med att arbeta för företaget 

var att de hade möjlighet att påverka sitt arbete medan 13,95 % ansåg att det bästa med 

företaget var att organisationen respekterade balansen mellan privat- och arbetsliv. Då 

företaget redan har goda förutsättningar för fortsatt arbete inom dessa områden gäller det 

främst att skapa en medvetenhet i interna employer branding processen om vilka faktorer som 

faktiskt är viktiga att arbeta med för att öka attraktionskraften på framtida personal. Att detta 

inte redan skett kan vara ett resultat av att företaget tidigare inte satsat på arbete med 

processerna inom employer branding. 

 

Den sista faktorn som fick högt medelvärde var frågan om etik. Medelvärdet på faktorn var 4 

(av 5 möjliga) vid undersökningen i skolklassen, vilket indikerar att företagets etiska 

värderingar har blivit allt viktigare för individen när hen väljer arbetsplats (Bell, 2005). Etiken 

spelar också in i hur företagskulturen utformas och då intervjupersonerna har angett att det 

främst är organizational-fit (Cook, 2009) som är viktigt vid rekrytering av ny personal så kan 

vi dra slutsatsen att det även är viktigt för företaget att individens etiska värderingar 

överensstämmer med företagets. Därför kan det tyckas märkligt att företagets etiska 

ställningstaganden inte framhävs mer vid marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Enligt 

intervjupersonerna förmedlas vissa etiska förhållningssätt via sociala medier, dock sparsamt, 

och det finns planer på att utöka denna kommunikation med bloggar. I intervjuerna har det 

också framkommit att företaget är medvetna om att kommunikation via sociala medier har 

stor effekt på hur företaget uppfattas. Något som gör det än mer märkligt att organisationen 

inte satsar mer på att förmedla etiska värderingar för att skapa medvetande och intresse för 

företaget i sitt arbete med den externa employer brandingen (Parment & Dyhre, 2009). 

 

Som tidigare har argumenterats för så används sociala medier i allt större utsträckning av både 

arbetsgivare och arbetstagare när det gäller rekrytering (Davison, Maraist & Bing, 2011; 

Lambru, 2012). Då generation Y är uppvuxen med materiella tillgångar så som teknik i form 

av olika sorters datorer och är vana att ständigt vara uppkopplade så faller det sig naturligt för 

den yngre generationen att använda sig av dessa i alla situationer (Parment & Dyhre, 2009). 

En brist synliggörs således i att organisationen inte tar till vara på den möjlighet som närvaron 

på sociala medier kan innebära till fullo.  IP2 uttrycker att organisationen generellt använder 

sig av sociala medierna för att förmedla allmän, oriktad information. Istället ser vi att 

organisation kan tjäna på att utöka sina aktiviteter på sociala medier med mer PR- och HR-

aktiviteter som riktas mot olika målgrupper för att i ett tidigt skede kunna fånga upp potentiell 

framtida personal samtidigt som det erbjuder en möjlighet för organisationen att skapa 

medvetenhet och intresse för företaget som arbetsgivare. 

 

5.4 Slutsats 
Organisationen arbetar idag aktivt med den externa employer brandingen i form av 

marknadsföring på arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar på skolor, annonser i tidningar och 

aktiviteter på sociala medier. I analysen av företagets arbete kring employer branding 

synliggörs dock att organisationen främst har lyckats med den interna employer brandingen 

då det finns en stor lojalitet bland de anställda. Individerna arbetar länge vid företaget 

alternativt väljer ofta att återvända efter en tid som anställd vid ett annat företag. Denna starka 



30 

 

lojalitet ses som ett resultat av en stark organisatorisk kultur och identitet, organisationella 

fenomen som återfinns inom ramen för intern employer branding (Backhaus och Tikoo, 

2004). Att intervjupersonerna inte lyfter arbete kopplat till den interna employer brandingen 

kan bero på att dessa aktiviteter inte lika självklart hör till employer branding.  

 

Organisationen har en bristande strategi i sitt arbete med employer branding. Aktiviteterna 

som bedrivs är delvis riktade mot studenter inom vissa svåra målgrupper, men för övrigt 

begränsar företaget sig själv genom att de har allt för enhetliga marknadsföringar gentemot 

både kunder och potentiell framtida arbetskraft. Företaget förlitar sig till viss del på att deras 

produkt talar för dem. Men genom att inte göra skillnad på arbetsgivarvarumärket och 

varumärket missar de möjligheten att skapa en större medvetenhet och intresse för företaget 

som arbetsgivare. Det faktum att arbetsgivarvarumärkets tre beståndsdelar, image, identitet 

och profil, inte stämmer överens minskar företagets förmåga att i sin employer branding 

leverera ett konkurrenskraftigt och trovärdigt EVP. 

Vad gäller det av de anställda upplevda EVP´t synliggör föreliggande studie att organisationen 

levererar tillfredsställande nivåer av EVP-egenskaperna ansvarstagande och etik, 

attraktionskraft, respekt och deltagande samt balans mellan privatliv och arbete. Den 

egenskap som fick lägst värden i undersökningen var utvecklingsmöjligheter, trots att detta är 

en egenskap organisationen själva säger sig erbjuda. Brister synliggörs därmed även i det från 

arbetsgivaren framhållna arbetsgivarvarumärket och det verkliga EVP´t.  

Avsaknaden av utvecklingsmöjligheter ses som en svaghet för organisationen då det är en 

attraktiv egenskap för potentiella medarbetare. Utvecklingsmöjlighter efterfrågades av 

potentiella medarbetaretare, något som synliggörs i såväl teorier om generation Y samt den 

enkät som delades ut bland studenter i skolklassen. Potentiella medarbetare efterfrågade även 

en balans mellan privatliv och arbete samt att organisationen tar sitt ansvar i etiska frågor. 

 

6. Diskussion 
En stor del av undersökningen baseras på enkäter, detta är ett medvetet val från 

uppsatsförfattarnas sida för att kunna hantera den mängd data från respondenter som krävdes 

för att skapa en representativ bild av urvalsgrupperna. Detta har dock begränsat djupet i 

svaren som framkommit något. Om intervjuer genomförts istället hade möjligtvis en större 

förståelse för varför medarbetarna tycker som de gör framkommit, men föreliggande studie 

hade riskerat att förlora bredden i gruppen och hade inte på ett lika kraftfullt statistiskt sätt 

kunnat utpeka styrkor och svagheter i företagets arbete med det interna arbetsgivarvarumärket 

och EVP’t.  

 

Både intervjuerna och enkäterna baserades på de fem immateriella faktorerna som framstod 

som viktigast för att skapa ett framgångsrikt EVP enligt tidigare forskning. Om frågorna 

istället hade baserats på samtliga 38 attribut som inberäknas i ett EVP hade resultatet varit 

mer nyanserat och eventuellt kunnat peka på ännu mer specifika åtgärder för att förstärka 

EVP’t och arbetsgivarvarumärket. På grund av den tidsbegränsning som har funnits under 

arbetet har vi dock valt att fokusera på dessa fem aspekter och därmed istället kunna peka ut 

mer generella områden som kräver insatser ifrån företagets sida. 

 



31 

 

Rent resultatmässigt stod vi i valet och kvalet om hur siffrorna skulle redovisat. Funderingar 

fanns över om svarsalternativ 1 och 2 samt 4 och 5 skulle slås ihop vid analysen, detta på 

grund av att det finns en viss risk för att människor drar sig för att ge högsta alternativt lägsta 

betyg på något. Vi valde dock att hålla dem skilda åt och istället redovisa medelvärden då 

detta ger en mer rättvisande bild av hur det ser ut i organisationen som helhet. 

 

Resultatet av studien styrker redan befintliga teorier i form av de misstag som ofta begås 

gällande employer branding. Utifrån teorier som har presenterats kan flera kopplingar göras 

till de resultat som framkommit. Bland annat bekräftades Booz et.al (2009; ref i Lambru, 

2012) och McKinsey (2001; ref i Lambru, 2012) teori om hur avsaknaden av skillnad mellan 

arbetsgivarvarumärket (Eisen & Neld, 2009; ref i Granberg, 2011) och EVP’t (Lambru, 2012; 

Parment & Dyhre, 2009) påverkar företagets attraktionskraft negativt. Detta är något som  

också kunnat ses kopplat till övrig teorier inom områdena employer brand, 

arbetsgivarvarumärket, EVP samt generation Y (Parment & Dyhre, 2009,Wikström & Martin 

2012).  Även aktivitetsmässigt kan resultaten knytas till teorier från både Backhaus & Tikko 

(2004) samt Strömqvist (2009; ref i Parment & Dyhre, 2009). Tillämpning har även kunnat 

göras av de teoretiska modellerna angående arbetsgivarvarumärket (Eisen & Neld, 2009; ref i 

Granberg, 2011) och employer branding (Strömqvist, 2009; ref i Parment & Dyhre, 2009; 

Backhaus & Tikko, 2004). 

 

Om mer tid till förfogande hade funnits för att genomföra undersökningen hade valet gjorts att 

utöka antalet respondenter från målgruppen som besvarade enkäten på högskolan. Dock har 

tidsramen gjort att vi har valt att arbeta med det knapphändiga resultat som framkommit trots 

det naturliga bortfallet. Det faktum att föreliggande studie har så få svaranden på 

högskoleenkäten ses som den största bristen i undersökningen då den påverkar förmågan att 

på ett trovärdigt sätt generalisera resultaten. 

 

Det arbetsvetenskapliga bidrag som uppsatsen efterlämnar är en bild över hur arbetet inom det 

aktuella området kan se ut inom en privat organisation. Ett exempel på hur arbetet med 

employer branding, arbetsgivarvarumärke och EVP kan se ut helt enkelt. Att föreliggande 

studie även belyser EVP och arbetsgivarvarumärket samt dess särskiljande egenskaper kan 

bidra till förståelsen av att EVP och arbetsgivarvarumärke inte är samma sak. Tidigare 

forskning tyder nämligen på att det finns en benägenhet att använda dessa två begrepp som 

synonymer, trots att det är av stor vikt att skilja begreppen åt (Booz et al., 2009; McKinsey, 

2001). Även användandet av EVP ses som berikande då uppsatsförfattarna under uppsatsens 

gång även erfarit att det finns mindre teorier och forskning kring EVP än om exempelvis 

arbetsgivarvarumärket, trots att en medvetenhet om företagets EVP är en nyckelfaktor för 

företag som vill hävda sig på arbetsmarknaden för att rekrytera personal med potential (Bell, 

2005).  

 

6.1 Förändringsförslag 

I nuläget har företaget en homogen extern strategi vilket påverkar rekryteringsprocesserna på 

det sätt att alla målgrupper hanteras likadant. Då företaget har svårare att rekrytera vissa 

yrkesgrupper föreslår vi att de identifierar vilka yrkesgrupper som är svårrekryterade och 

sedan utför målgruppsanalyser på dessa grupper för kunna tillsätta extra insatser i 

rekryteringsprocesserna gällande dessa tjänster. 

 

Företaget bör även särskilja sina strategier gällande varumärke och arbetsgivarvarumärke. I 

nuläget förlitar organisationen sig på att produkterna talar om hur de är som arbetsgivare, för 

att bli konkurrenskraftigare som arbetsgivare behöver de istället förmedla de positiva 
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egenskaper som en anställning medför. I analysen synliggjordes även finns brister både inom 

arbetsgivarvarumärket samt mellan arbetsgivarvarumärket och organisationens EVP. 

Företaget bör genomföra en analys angående vilka fördelaktiga egenskaper som en anställning 

inom organisationen erbjuder. Detta för att organisationen ska kunna förtydliga det EVP som 

de förmedlar. 

 

Organisationen bör även göra en arbetsgivaranalys för att få reda på hur de egentligen är som 

arbetsgivare samt hur skillnaden mellan deras uppfattning om hur de är och hur de faktiskt är 

ser ut. Utifrån detta kan organisationen sedan ena de tre beståndsdelarna i 

arbetsgivarvarumärket och därmed skapa ett starkare EVP. 

 

Slutligen vore det önskvärt att organisationen i en större utsträckning använder möjligheterna 

som en utökad närvaro på sociala medier med riktade PR- och HR-aktiviteter skulle innebära 

för att öka medvetenheten och intresset för företaget som arbetsgivare och därmed kunna 

fånga potentiell framtida personal i ett tidigare skedde. Att involvera personal från HR i 

arbetet på sociala medier är önskvärt 

 

6.2 Förslag till fortsatt/relaterad forskning 

 

 Undersöka den interna medvetenhet om vilket EVP som erbjuds inom privata 

verksamheter och huruvida det överensstämmer med det arbetsgivarvarumärke som 

förmedlas 

 Undersöka vid vilken tidpunkt expanderande verksamheter behöver aktivt ägna sig åt 

employer branding 

 Undersöka hur företagets nyttjande av word-of-mouth i rekryteringsprocessen 

påverkar den etniska mångfalden på arbetsplatsen 
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Bilaga 1 Företagsenkät 

Enkät till medarbetare på XXX  

Kön:  

Ålder:  

 20-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 50 år eller äldre 

Var fick du reda på din nuvarande tjänst?  

 Arbetsförmedlingen 

 Företagets egna hemsida 

 Sociala medier 

 Bekant 

 Annat:  

Tid vid företaget:  

år 

Följande frågor behandlar hur du uppfattar XXX som arbetsgivare.  

Svarsskalan går från 1 (liten) till 5 (stor). 

I vilken utsträckning anser du att din arbetsgivare...  

  
Liten 

1 
2 3 4 

Stor 

5 

Har potential som 

långsiktig arbetsgivare?      
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Har attraktionskraft i 

jämförelse med andra 

arbetsgivare? 
     

Erbjuder tillfredställande 

förmåner?      

Erbjuder tillfredställande 

friskvård/fritidsaktiviteter?      

Tar sitt ansvar i 

arbetsmiljöarbetet?      

Tar sitt ansvar i yttre 

miljöfrågor?      

Håller vad de lovat 

gentemot dig som 

arbetstagare? 
     

Håller vad de lovat 

gentemot kunden?      

Ger dig möjlighet att 

påverka ditt arbete?      

Ger dig möjlighet att 

påverka dina 

arbetsuppgifter? 
     

Ger dig möjligheter att 

påverka vem du arbetar 

med? 
     

Bedriver ett 

tillfredsställande 

jämställdhetsarbete? 
     

Bedriver ett 

tillfredsställande arbete 

gällande diskriminering? 
     

Förväntar sig att du 

arbetar över?      

Låter dig själv besluta över 

semester?      

Låter dig besluta över 

arbetstider?      
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Respekterar ditt privatliv?      

Ger dig möjlighet till 

kompetensutveckling?      

Ger dig möjlighet till att 

göra karriär inom 

företaget? 
     

Ger dig möjlighet till att 

göra internationell karriär 

inom koncernen? 
     

Vad tycker du är det mest positiva med din arbetsgivare?  

(Enbart ett svar möjligt)  

 Förmåner  Möjligheter att påverka arbetet  Utvecklingsmöjligheter 

 Trygg arbetsplats  Balans mellan arbete och privatliv   

 Annat:  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Högskoleklassenkäten 

Vänligen ringa in passande svar 

Ålder: _____ år 

 

Kön      

 Man   Kvinna 

 

Din sysselsättning efter examen 

Har arbete  Arbetssökande Fortsatta studier  

 

Skulle du kunna tänka dig att pendla till arbetsplatsen? 

Ja Nej  

Om ja, hur många timmar kan du tänka dig lägga på pendlingen per dag? 

0,5-1 timme/dag 1-2 timmar/dag mer än 2 timmar/dag 

 

Kan du tänka dig att flytta för arbetets skull? 

Ja Nej  

 

Vad kan få dig att välja att flytta? 

Lön   Förmåner   

 

Utvecklingsmöjligheter  Företagets status 

 

Vad finner just du attraktivt hos en potentiell arbetsgivare?  

Vänligen ringa in den siffra som bäst passar dig. 

Skalan går från 1 (inte viktigt) till 5 (mycket viktigt). Det är viktigt att du tydligt ringar in en siffra då vi 

inte kan behandla svar där fler siffror ringats in eller kryss placerats mellan siffrorna.  

 

 

 



40 

 

Hur viktigt är det att arbetsgivaren...   
                     Inte viktigt                                           Mycket viktigt 

                                                                                        

tillverkar populära produkter        1 2 3 4 5 

 

är marknadsledande       1 2 3 4 5

     

är en populär arbetsgivare       1 2 3 4 5 

 

erbjuder olika förmåner      1 2 3 4 5 

  

tar ansvar för miljön     1 2 3 4 5 

 

är etiskt ansvarstagande            1 2 3 4 5 

 

håller vad de lovar   1 2 3 4 5 

 

utför jämställdhetsarbete         1 2 3 4 5 

 

arbetar för mångfald  1 2 3 4 5 

på arbetsplatsen 

 

ger möjlighet till att fatta        1 2 3 4 5 

egna beslut i arbetet 

 

bedriver aktivt arbets- 1 2 3 4 5 

miljöarbete 

 

erbjuder flexibla  1 2 3 4 5 

arbetstider 
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                                           Inte Viktigt                                                                                  Mycket Viktigt 

erbjuder möjlighet   1 2 3 4 5 

att själv besluta om semester 

     

erbjuder goda möjligheter 1 2 3 4 5 

till balans mellan privatliv  

och arbetsliv 

 

 

Vad anser du vara den viktigaste egenskapen hos din framtida arbetsgivare? 

Vänligen ringa in ett svar! 

 

Företaget jobbar för                      De erbjuder en balans mellan                      De erbjuder goda  

Mångfald på arbetsplatsen                 Privatliv och arbetsliv                     utvecklingsmöjligheter 

 

 Företaget är etiskt                     Företaget erbjuder frihet att                      Annat:________________ 

   Ansvarstagande                       besluta över arbetstider                             _____________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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