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SAMMANFATTNING 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Titel:   Employer branding  

 

Universitet:  Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, 

Lunds Universitet, Sverige. 

 

Kurs/Nivå:   SMTX07, Magisteruppsats 15 hp. 

 

Författare:   Pia Albinsson, Carolina Gotthold och Charlotte Lundquist 

 

Handledare:   Carl R Hellberg, Katja Lindqvist 

 

Problembeskrivning:   I och med förändringar i dagens generation ser vi ett problem i  

att teorierna om intern och extern marknadsföring saknar idéer 

om hur företag kan agera då en anställd lämnar företaget. Vi 

menar att det behövs andra idéer angående att behålla relationen 

till tidigare medarbetare.  

 

Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera om och hur idéer angående 

employer branding kan bidra till ett företags interna och externa 

marknadsföring. 

 

Metod:   Magisteruppsatsens tillvägagångssätt är upplagt i kapitel utifrån 

våra val kring teori, empiri och analys. Vi har använt oss av 

forskare, employer branding-konsulter samt serviceföretag som 

representerar våra valda ämnen, för att kunna besvara vårt syfte. 
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Slutsatser:   - Employer branding är en långsiktig process som behandlar 

interna och externa faktorer i företaget före, under och efter en 

medarbetares anställning. 

- Employer branding förlänger relationen med sina anställda 

genom att vårda relationen innan, under och efter en 

anställning.  

- Employer branding skapar deltidsmarknadsförare för livet  

 

Nyckelord:   Employer branding, intern marknadsföring och extern 

marknadsföring. 
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ABSTRACT 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Title:   Employer branding  

 

University:  Department of Service Management, Campus Helsingborg, 

Lund´s University, Sweden. 

 

Course/Level:  SMTX07, 1 year Master Thesis, 15 ECTS. 

 

Authors:   Pia Albinsson, Carolina Gotthold and Charlotte Lundquist. 

 

Advisors:   Carl R Hellberg, Katja Lindqvist 

 

Issue: Regarding the changes in today's generation we can see that a 

problem with the theories of internal and external marketing is 

the lacks of ideas about how companies can act when an 

employee leave the company. We believe that there is a need 

for other ideas on how to maintain relationships with former 

employees. 

 

Purpose:  The aim of this thesis is to describe and analyze if and how 

ideas about employer branding may contribute to a company´s 

internal and external marketing. 

 

Methodology:  The approach of this thesis is organized in chapters based on 

our choices in terms of theory, empiricism and analysis. We 

have used researchers, employer branding consultants, and 

service companies that represents our chosen subjects, in order 

to answer our purpose. 
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Research findings:  - Employer branding is a long term process which deals with 

internal and external factors in a company before, during and 

after an employee's employment. 

 

- Employer branding extends the relationship with its 

employees by cultivating relations before, during and after an 

employment. 

 

- Employer branding creates part-time marketers for life 

 

Key words:   Employer branding, internal marketing and external marketing 
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1. INTRODUKTION 
_________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Inledning 
 

”Låg lojalitet och medarbetare som gärna ser sig om efter ett annat arbete – 

på grund av missnöje eller av en vilja att utvecklas som inte kan tillgodoses av 

den nuvarande arbetsgivaren – är en kombination som alla arbetsgivare måste 

lära sig hantera.”
1
 

 

Anders Parment, konsult i employer branding och forskare vid Stockholms Universitet, 

hävdar att dagens medarbetare är mer benägna att söka nya arbetsplatser och prova på nya 

roller, vilket medför att arbetsgivare kan få det svårt att behålla kompetent personal i 

företaget. Att dagens medarbetare har fler möjligheter, än tidigare generationer av 

medarbetare, bidrar även till att de lättare kan flytta på sig om omständigheterna inte passar 

dem.
2
 I och med denna trend är det allt mer relevant för företag att se sin personal som 

effektiva marknadsförare av företagets varumärke, även efter det att personalen valt att 

avsluta sin anställning. Denna trend kan även leda till att företag behöver lägga mer tid och 

energi på att vårda, informera och motivera sin personal, med tanken på att den nya 

generationen är mer benägna att flytta på sig. Speciellt inom kunskapsintensiva företag, 

såsom serviceföretag, kan personalens kompetens i många fall vara avgörande för ett 

företags potentiella framgång. Därför menar Mats Alvesson att det är viktigt att företaget ser 

personalen som en betydelsefull resurs
3
. Dagens företag börjar sakta men säkert inse att högt 

värderad personal har möjligheten att göra aktiva val vad det gäller att engagera sig och 

stanna kvar. Företag har även börjat inse att för att attrahera kompetenta medarbetare och 

öka deras lojalitet gentemot företaget krävs ett mer fokuserat och fördelaktigt 

tillvägagångssätt, ifråga om marknadsföring, för att nå ut till potentiella och nuvarande 

                                                        
1 Parment, Anders (2008) Generation Y – Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! s. 216 
2 Parment (2008) s. 46 och 216   
3 Alvesson, Mats (2000) Ledning av kunskapsföretag:  en studie av ett datakonsultföretag  
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medarbetare.
4
 Eftersom det skett en förändring i synen på hur dagens generations 

medarbetare ser på sin arbetsplats, ser vi att företag kan behöva implementera nya idéer 

ifråga om sina interna och externa marknadsföringsstrategier. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Företag har under flera decennier arbetat med intern och extern marknadsföring i syfte att 

attrahera kompetent personal till sitt företag. När ny personal väl är inne i företaget 

används framförallt intern marknadsföring för att behålla och motivera medarbetare. Det är 

viktigt att ha i åtanke att allt som företaget gör för sina externa kunder, kommer först och 

främst att upplevas och bedömas av företagets medarbetare. Detta visar på att företagets 

medarbetare måste tro på vad företaget gör, annars kommer de inte att agera effektiva 

marknadsförare för företaget. När en medarbetare väljer att avsluta sin anställning tar det 

interna och det externa marknadsföringsarbetet, gällande personalen, slut.
5
 Att 

marknadsföringsarbetet, gentemot anställda, tar slut när en anställd lämnar företaget ser vi 

som ett problem genom att det inte finns med i den teoretiska litteraturen angående intern 

och extern marknadsföring. Problemet som vi ser är därmed att teorierna om intern och 

extern marknadsföring saknar idéer om hur företag kan agera då en anställd lämnar 

företaget.  

 

Ett tankesätt som har blivit alltmer modernt och omskrivet i media och litteratur, idag, är 

employer branding. Tankesättet beskrivs som ett sätt för företag att arbeta med att attrahera 

och rekrytera kompetenta medarbetare med värderingar som stämmer överens med 

företagets. Det beskrivs även som ett sätt att motivera och utveckla befintlig personal samt 

att behålla kontakten med företagets personal då de lämnar företaget. Employer branding 

belyser vikten av att vårda och underhålla relationen mellan företag och dess anställda 

under hela anställningen.
6
 Employer brandings tankesätt, när det kommer till att 

upprätthålla relationen med anställda som avslutar sin anställning, ser vi som intressant då 

dagens samhälle alltmer kännetecknas av nya generationer och snabba förändringar. 

 

                                                        
4  http://www.employerbrand.com 
5 Grönroos, Christian (2000) Marknadsföring i tjänsteföretag. s. 81; Grönroos, Christian (2008) Service 

Management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. s. 365  
6 Parment, Anders., Dyhre, Anna (2009) Sustainable employer branding – Guidelines, worktools and best 

practises. s. 56  
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Utifrån ovanstående resonemang och dagens generationsförändring tror vi att det behövs 

nya idéer och tankesätt om hur företag kan förstärka effekten av sitt interna och externa 

marknadsföringsarbete rörande sin personal. Uppsatsens avsikt blir därmed att undersöka 

om och hur employer branding har något att tillföra intern och extern marknadsföring.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera om och hur idéer angående employer branding kan 

bidra till ett företags interna och externa marknadsföring. 

 
1.4 Disposition 
 

1.  
• Magisteruppsatsen inleds med en introduktion till val av ämne, därefter

följer en problembeskrivning som slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte.

2.

• I kapitel två redogörs vårt tillvägagångssätt, hur vi valt att strukturera
uppsatsen samt en kort presentation av våra intervjupersoner. Vi beskriver
även våra vägval vid teori, empiri och analys.

3.

• I denna del redogör vi för tankesättet employer branding och hur företag
kan arbeta med detta tankesätt. Detta kapitel ligger till grund för
nästkommande två kapitel, vi kommer att analysera om och hur employer
branding kan bidra till intern och extern marknadsföring.

4.

• Här analyserar vi om och hur employer branding bidrar till intern
marknadsföring. Avslutningsvis redovisar vi vad employer branding har att
bidra med till intern marknadsföring.

5. 

• I kapitel fem beskriver vi om och hur employer branding kan bidra till
extern marknadsföring. Kapitlet avslutas med att tydliggöra hur employer
branding kan bidra till extern marknadsföring.

6.

• I uppsatsens avslutande del redovisar vi våra slutsatser kring uppsatsens
syfte. Här presenteras även slutsatsernas generaliserbarhet. Slutligen
kommer förslag till vidare forskning att belysas. Vi har även valt att infoga
modeller i våra slutsatser, detta för att öka förståelsen av hur employer
branding kan bidra till intern och extern marknadsföring.
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
_________________________________________________________________________

Vi har valt att lägga upp vårt tillvägagångssättskapitel utifrån fyra avsnitt. Först beskriver 

vi de grundläggande tankarna angående hur vi har gått tillväga vid uppsatsens start. 

Utifrån uppsatsens struktur har vi sedan valt att dela upp tillvägagångssättskapitlet utifrån 

våra val av teori, empiri och analys. Dessa avsnitt reflekterar hur vi har gjort och varför.  

_________________________________________________________________________ 

 

2.1 Att välja rätt väg 

Som avgångsstudenter, från Service Management, söker vi arbete och läser därmed en del 

platsannonser, vilket resulterade i att vi stötte på begreppet employer branding. Detta 

bidrog till att en nyfikenhet hos oss väcktes och vi blev intresserade av att undersöka 

employer branding närmare. En upptäckt vi gjorde, tidigt i uppsatsen, var att employer 

branding är ett tämligen obehandlat tankesätt i litteraturen. Detta bidrog till att intresset för 

employer branding stärktes då det är en relativt ny företeelse, både i Sverige och 

internationellt. Då vi undersökte employer branding vidare insåg vi att det hade en 

koppling till intern och extern marknadsföring. Efter att vi studerat begreppen kom vi fram 

till att det skulle vara intressant att bygga uppsatsen på vad tankesättet employer branding 

har att tillföra intern och extern marknadsföring. Uppsatsens syfte blev därmed; att 

beskriva och analysera om och hur idéer angående employer branding kan bidra till ett 

företags interna och externa marknadsföring. För att besvara syftet har vi gjort en del 

vägval som ligger till grund för uppsatsens struktur. Det första valet vi gjorde var att lägga 

fokus på employer branding och undersöka vad forskare, som skrivit om ämnet, säger. 

Utöver detta valde vi att se vad employer branding-konsulter, som arbetar med detta 

tankesätt i praktiken, säger.  

 

Vårt andra val behandlar strukturen på uppsatsen. Utifrån vårt syfte har vi valt att lägga 

upp uppsatsen efter tre utgångspunkter: employer branding, om och hur employer branding 

kan bidra till intern marknadsföring samt om och hur employer branding kan bidra till 
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extern marknadsföring. En anledning till att vi valt att behandla intern och extern 

marknadsföring är då vi tror att employer brandings tankesätt kan bidra med kunskap till 

de områdena.  

 

2.2 Vägval av teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Forskare inom våra utgångspunkter 

Som nämnts tidigare är employer branding en relativt ny tankegång och det fanns därmed 

vissa svårigheter att hitta böcker som är explicit angående employer branding. Efter att vi 

studerat en stor mängd litteratur fann vi två forskare, Simon Barrow och Richard Mosley, 

som specialiserat sig på employer branding. Dessa forskare har skrivit en bok i ämnet som 

heter The Employer Brand och även ett flertal vetenskapliga artiklar, vilket vi anser tyder 

på att de är insatta i det ämne vi vill undersöka.  En annan artikel som vi har haft stor 

användning av är en artikel av flertalet forskare, såsom Suneal Housley, Shirley Jenner och 

Stephen Taylor. Artikeln handlar om hur dessa olika forskare anser att employer branding 

uppstått, vad employer branding innebär samt reflektioner om hur dessa forskare tror att 

employer branding kommer påverka framtiden.  

 

Litteratururvalet inom marknadsföringsfältet började genom en sökning av standardverk i 

intern och extern marknadsföring. Då marknadsföring förekommit mycket under 

utbildningens gång använde vi denna förkunskap för att urskilja relevant litteratur rörande 

ämnet. Huvudförfattarna som använts, i intern och extern marknadsföring är Christian 

Grönroos, Bo Edvardsson samt Birgitta Arnerup-Cooper. Valet av litteratur behandlar 

såväl böcker som vetenskapliga artiklar. Det svåra med litteraturen i intern och extern 

marknadsföring var mängden då det finns en oerhört stor mängd marknadsföringsböcker. 

Därför valde vi ut vissa författare som verkat länge och som många refererar till inom 

marknadsföring, i vår mening ökar det uppsatsens trovärdighet vad det gäller litteratur 

kring intern och extern marknadsföring. Inför uppsatsen har vi studerat en mängd litteratur 

för att skapa en djupare förståelse för de olika teoriernas innebörd. Vissa artiklar och 

böcker, som vi använt oss av, kommer inte att behandlas i de kommande avsnitten, men då 

de legat till grund för vår undersökning kommer de ändå att finnas med i litteraturlistan.  
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2.2.2. Konsulter inom employer branding  

För att komplettera vad utvalda forskare anser om employer branding har vi valt att även 

intervjua konsulter som jobbar med employer branding i Sverige. I och med sökandet av 

litteratur inom employer branding dök tre konsulters namn upp i samband med begreppet. 

Dessa tre var Anna Dyhre, Anders Parment och Linus Holmgren. De uttalar sig själva vara 

specialister inom området och därför var dessa intressanta, då vi tror att de kan bidra med 

information och kunskap som eventuellt inte kan hittas i den publicerade litteraturen. 

Parment och Dyhre har tillsammans skrivit en bok som heter Sustainable Employer 

Branding som handlar om hur de anser att ett företag bör arbeta för att skapa hållbar 

employer branding. Parment och Dyhres bok har varit till stor hjälp för oss, både i vårt 

teoretiska och analytiska tänkande. Efter att vi läst deras bok valde vi att ta kontakt med 

både Parment och Dyhre personligen för att ställa mer ingående och riktade frågor som 

kunde ligga till grund för att hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vid sökandet på Internet efter 

mer litteratur om employer branding stötte vi på en person vid namn Linus Holmgren, även 

han konsult i employer branding. För att utöka Parment och Dyhres tankegångar om 

employer branding valde vi att även intervjua Holmgren för att höra hans synpunkter 

angående vårt valda fokus och ämne. Vi är medvetna om att det är viktigt att tänka på att 

dessa arbetar som konsulter i employer branding, vilket kan uppfattas som att det som de 

säger blir lite av en solskenshistoria. Därför är det viktigt för oss att förhålla oss kritiska till 

det som sägs, för att kunna göra en jämförelse mellan deras resonemang och de forskare vi 

valt ut. Vi anser att employer branding-konsulterna vi har kommit i kontakt med bidrar till 

att trovärdigheten i uppsatsen ökar, inte minskar, eftersom de inte bara arbetar med det 

utan även publicerat litteratur i ämnet. Nedan följer en kort presentation av de konsulter vi 

valt att referera till i vår uppsats: 

 

Anna Dyhre, tidigare chef för Universum 

Universum, som Dyhre tidigare arbetare för, är en konsultbyrå som arbetar med employer 

branding och hjälper företag att bli mer attraktiva och framgångsrika genom sitt employer 

brand. I dagsläget arbetar Dyhre på företaget Mind-Shift som employer branding-

specialist.  
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Anders Parment, ekonomie doktor, lektor och forskare vid Stockholms Universitet  

Parment arbetar i dagsläget på Stockholms Universitet och forskar om hur unga individer 

relaterar till varumärken, konsumtion och arbetsmarknad. Parment har, förutom boken han 

skrivit tillsammans med Dyhre, skrivit boken Generation Y som beskriver hur denna 

generation agerar på dagens arbetsmarknad.  

 

Linus Holmgren, VD för TalentTalk 

TalentTalk är en kommunikationsbyrå som har specialiserat sig på employer branding. 

TalentTalk hjälper företag att identifiera, kommunicera och utveckla sitt employer brand 

mot potentiella och nuvarande anställda.  

 

2.2.3 Företag inom servicesektorn 

Ett val vi gjorde var att intervjua medarbetare i chefspositioner vid olika serviceföretag, 

detta urval av företag gjordes då service är en viktig grundsten i vår utbildning och att vi 

har ett personligt intresse av serviceföretag, vilka vi kan se som våra arbetsplatser i 

framtiden. Anledningen med att intervjua serviceföretag var att undersöka hur de arbetar 

för att få sin personal stolta och engagerade på sin arbetsplats. Att använda företag som en 

del av uppsatsen ser vi som betydelsefullt då de kan bidra med ytterligare synsätt gällande 

huruvida employer branding går att använda inom intern och extern marknadsföring. I och 

med att vi intervjuar medarbetare i chefspositioner tror vi att det bidrar till att 

trovärdigheten av deras svar stärks, då vi anser att det är de personer som främst kan 

besvara våra utvalda frågor. Nedan följer en kort presentation av de serviceföretag vi har 

varit i kontakt med:  

 

Stene Boldt, Key Account Manager, Ving  

Ving är Sveriges största researrangör med resor till fler än 500 resmål i över 50 länder. 

Stene började på Ving 1997 och är därmed en veteran inom resebranschen. 

 

Hanna Dorrhem, Butikschef Stockholm, Solresor 

Solresor är Sveriges fjärde största charterarrangör vars signum är att arrangera resor med 

hög kvalitet. Företaget startades 1989 och företaget fick sitt stora genombrott år 2000 när 
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Solresor blev först i Sverige med att arrangera charterresor till den portugisiske ögruppen 

Azorerna.  

 

2.3 Vägval vid insamling av empiri  

Under de första veckorna med uppsatsen gjorde vi ett medvetet val att vänta med en 

empirisk undersökning, detta för att de teoretiska utgångspunkterna skulle styra den 

empiriska undersökningen och inte tvärtom. Vad som kom att visa sig under uppsatsens 

gång var att de konsulter vi kommit i kontakt med angående employer branding utgör en 

intressant del av uppsatsen. Att därför skildra deras åsikter och analysera de teoretiska 

utgångspunkterna ansåg vi vara ett intressant tillvägagångssätt. För att få en djupare 

empirisk insamling valde vi även att titta på hur vissa företag arbetat med employer 

branding, i avsikt att få en djupare grund att besvara vårt syfte med. Vårt val att använda 

företag inom turismbranschen gjordes för att få en bild av hur olika serviceföretag arbetar 

med att nå ut till nuvarande och potentiell personal. Vi kontaktade ett antal olika 

serviceföretag, dessvärre svarade inte alla företag. Vi valde därför att komplettera 

forskarnas och employer branding-konsulternas synsätt med de företag vi har fått svar från. 

Eftersom empirin inte bygger till fullo på svar från företag anser vi att uppsatsen inte står 

och faller med empirin.  

 

2.3.1 Två typer av intervjuer   

Empiriinsamlingen består dels av telefonintervjuer men även e-mailintervjuer. Valet av 

dessa typer av intervjuer var på grund av att de är tidsbesparande och inte särskilt krävande 

för intervjupersonerna. För att få tillgång till empirin valde vi att genomföra kvalitativa, 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna var uppbyggda med hjälp av intervjuguider
7
 

som fokuserade på de ämnen som ligger till grund för vårt syfte. För att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma med att ge fylliga och detaljerade svar, valde vi 

att ställa öppna frågor som gav möjlighet till att svara på frågorna med stor frihet. En viktig 

fråga att ställa sig inför kvalitativa intervjuer är vad i detta som kan vara förbryllande eller 

oklart. Därför bestämde vi oss för att klart och tydligt gå igenom vilka svar som krävs för 

att uppnå uppsatsens syfte. För att få tydliga och välutvecklade svar arbetade vi igenom 

frågorna för att säkerhetsställa svar på det som efterfrågades.  

                                                        
7 Se bilaga 1, 2 & 3 
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Innan utförandet av telefonintervjuerna hade vi en sporadisk e-mailkontakt med 

intervjupersonerna, detta för att komma överens om en tid och ett datum som passade båda 

parter. Då alla gruppmedlemmar inte hade möjlighet att närvara vid telefonintervjuerna 

gjorde vi valet att spela in intervjuerna. Under telefonintervjuerna hände det att det uppstod 

frågor som inte var aktuella från början, vilket ledde till spontana reaktioner från såväl 

intervjuaren som intervjupersonen. En av intervjupersonerna intervjuades två gånger under 

uppsatsens gång. Den första gången för att på en generell uppfattning av vårt val av ämne 

och den andra för att ställa mer specifika frågor rörande uppsatsens syfte. Detta kan ses 

som ett sätt att stärka trovärdigheten hos employer branding-konsulterna, då vi gärna fick 

ta kontakt med dem om vi behövde svar på ytterligare frågor. För att öka uppsatsen 

trovärdighet, i fråga om den empiriska undersökningen, gjordes en transkribering av alla 

telefonintervjuer. Detta för att få en klar bild av vad som sagts och för att inte misstolka 

svaren. Telefonintervjuerna var ibland svåra att transkribera då intervjupersonerna talade i 

ett högt tempo, vilket ibland ledde till en tolkningsfråga angående vad som sades.  

 

Poängen med e-mailintervjuerna var att snabbt få ut intervjufrågor som ska hjälpa till att 

besvara uppsatsens syfte. E-mailintervjuerna konstruerades med fokus på personer inom 

olika serviceföretags ledningsgrupper. Vi skickade främst till VD och personalchefer i 

seviceföretag, då vi ansåg att de var mest lämpade att svara på frågorna. Ett medvetet val 

som vi gjorde var att begränsa oss till endast tre korta frågor som var direkt kopplade till 

att besvara vårt syfte. Efter varje fråga uppmanades intervjupersonen att utveckla sina svar, 

detta för att kunna få så uttömmande svar som möjligt. 

 

2.4 Vägval av analys  

Uppsatsens övriga delar kommer gemensamt att behandla teori, empiri och analys, då detta 

upplägg är mest lämpad för vår uppsats. Uppsatsen kommer att delas in i tre huvudkapitel 

där det första kapitlet enbart fokuserar på employer branding. Nästkommande två kapitel 

kommer att fokusera på hur idéer om och hur employer branding kan användas i ett 

företags interna marknadsföring samt om och hur det kan användas i ett företags externa 

marknadsföring.  
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Som nämnts tidigare utgår vi från forskares teorier gällande intern och extern 

marknadsföring och vad det gäller employer branding utgår vi från såväl forskares teorier 

som konsulters resonemang inom ämnet. För att fördjupa analysen har vi även reflekterat 

kring serviceföretags tankar angående hur de arbetar med att skapa en relation till sina 

anställda. Vi har varit noga med att klargöra vem det är som har sagt vad, ifråga om 

forskare, konsulter, olika serviceföretag och oss själva.  
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3. EMPLOYER BRANDING 
_________________________________________________________________________ 

Kapitel 3 är uppdelat i olika avsnitt som vi anser ger ett naturligt upplägg på kapitelt. Vi 

har utgått från vad vi själva anser är viktigt för att förstå tankesättet employer branding, 

därför börjar kapitlet med två avsnitt som beskriver vad employer branding är och hur det 

har uppstått. Därefter följer fyra avsnitt som vi anser kännetecknar employer branding och 

dess beståndsdelar. Vi ser kapitel tre som en grund för att i de nästkommande två kapitlen 

kunna utveckla och analysera om och hur employer branding bidrar till intern och extern 

marknadsföring. 

_________________________________________________________________________ 

 

3.1 Uppkomsten av employer branding  

Forskaren Housley hävdar att employer branding uppkommit av förändringar i dagens 

samhälle, såsom nya generationer, demografiska förändringar, en global ekonomi och 

teknologisk utveckling. Hon menar att globaliseringen har fört med sig både problem och 

möjligheter, särskilt vad det gäller talang. I dagens utvecklade ekonomi har anställdas 

talang fått mer och mer utrymme och arbetsgivare måste lita mer och mer på sina anställda. 

Dock blir det ett problem då lojaliteten mellan arbetstagare och arbetsgivaren inte längre är 

given bland dagens nya generationer. Housley hävdar att anställda sedan länge sagt adjö 

till tanken på ett jobb för livet, eller ens för ett decennium. Hon menar även att dagens 

generation ställer högre krav på sin arbetsplats, de är unga och ambitiösa människor som 

ser en internationell miljö och flexibla arbetstider som en rättighet, inte en förmån. Dagens 

generationer vill ha en snabb karriär samt att arbete och privatliv begärs i samma andetag.
8
 

Utifrån Housleys resonemang om förändringar i dagens samhälle och förändringar i och 

med nya generationer, tolkar vi det som att tankesättet inom employer branding kan bidra 

till dagens företag med någonting nytt. Dagens företag behöver därmed tänka på snabba 

förändringar och hur de ska få sin personal att vara lojala mot arbetsplatsen när de väl är 

inne i organisationen, samt även efter att de avslutat sin anställning.   

                                                        
8 Barrow, Simon., House, Glyn.,Housley, Suneal., Jenner, Shirley., Martin, Graeme., Mensink, Job., 

Rosethorn, Helen., Taylor, Stephen (2007) Employer branding: The latest fad or the future for HR? s. 15-16 
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Jenner och Taylor hävdar att employer branding kan ses som en förlängning på Human 

Resource Management och att employer branding uppkommit av att dagens samhälle 

domineras av hög konkurrens bland företag. Dessa två forskare menar att tankesättet 

employer branding blir en förlängning av Human Resource Management för att företag 

söker ökad trovärdighet och att engagemanget bland dagens generationer har ökat.
9
 Detta 

kan, enligt vår mening, medföra att det kan bli allt viktigare att marknadsföra sig som en 

attraktiv arbetsplats. Idag blir det allt svårare att attrahera och behålla personal som är 

kompetent, vilket kan ha bidragit till att employer branding vuxit fram då ett nytt sätt att 

tänka blivit mer aktuellt. Även Barrow och Mosley bedömer att samhället idag ställer 

högre krav på företags anställda. Eftersom den teknologiska utvecklingen ställer stora krav 

på kompetent och engagerad personal, behöver företag idag arbeta med att marknadsföra 

sitt employer brand för att attrahera kompetenta medarbetare till sitt företag.
10

 För att vi 

ska få en djupare bild av vad employer branding innebär och hur företag kan arbeta med 

employer branding kommer vi i nästkommande avsnitt att ge en djupare förklaring av 

employer brandings innebörd, både som tankesätt och för företags betydelse.  

 

3.2 Vad är employer branding  

Dyhre, före detta chef för Universum i Sverige, beskriver att hon ser ett problem med 

employer branding och det är att begreppet har blivit ett ”innebegrepp” som företag 

placerar diverse andra begrepp i. Exempelvis kan företag hävda att utvecklingen av 

företagsloggan är ett steg i deras employer branding arbete.
11

 Även Holmgren stärker 

Dyhres resonemang om att företag lägger olika betydelser i tankesättet employer branding. 

Holmgren hävdar att tankesättet har många olika definitioner och att han upplever att 

många konsulter missuppfattar innebörden av employer branding lite med flit för att kunna 

säga att de arbetar med employer branding. Holmgren menar även att alla företag pratar 

om employer branding, men alla har olika bild av vad det egentligen innebär och det beror 

på var företagen sätter ner foten.
12

  

 

 

                                                        
9 Jenner och Taylor i Barrow et al. (2007) s. 7-8 
10 Barrow, Simon., Mosley, Richard (2006) The employer brand – bringing the best of brand management to 

people at work.   
11 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
12 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
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”Frågar du alla svenska storföretag: Jobbar ni med employer branding? Så 

skulle alla säga, japp! Och frågar du alla som jobbar som konsulter på 

reklambyråer och organisationskonsulter och allt vad det är så säger man: 

Japp, vi jobbar med employer branding! Jaha, exakt hur då och vad?”
13

  

 

Dyhres och Holmgrens resonemang, om employer brandings defintion, tyder enligt oss på 

att forskare, employer branding-konsulter och företag är oense om en klar definition av 

employer branding. Forskarna Barrow och Mosley definierar employer branding som ett 

paket som består av funktionella, ekonomiska, samt psykologiska förmåner och fördelar. 

De menar att arbetsgivarens varumärke är viktigt då det ska fungera som en enhetlig ram 

för ledningen i syfte att kunna förenkla prioriteringar, öka produktiviteten, förbättra 

företagets rekrytering samt uppmuntra engagemang.
14

 Forskarna Jenner och Taylor menar 

att employer branding har utvecklats för att tillämpa marknadsföringsprinciper på sin 

personal. Employer branding representerar därmed en organisations ansträngningar att 

kommunicera med både interna och externa målgrupper som gör företaget både önskvärt 

och annorlunda gentemot andra företag.
15

 Gemensamt för dessa forskares syn på employer 

branding är att kommunikation är ett viktigt verktyg inom detta tankesätt för att lyckas nå 

ut till sina interna anställda samt externa kunder. Skillnaden mellan dessa syner, enligt oss, 

är att den första definitionen handlar om ledningens ansträngning för att nå ut till befintlig 

och ny arbetskraft, medan synsätt nummer två handlar om ett helt företags 

marknadsföringsansträngningar för att nå ut både internt och externt. Även här blir det 

klart att synerna på employer branding skiljer sig åt, även om vissa likheter finns.  

 

Employer branding-konsulten Dyhre beskriver däremot employer branding som 

varumärket från arbetsgivaren. Det handlar om ett varumärke som ska attrahera, utveckla 

och behålla sina medarbetare, inte bara rekrytera nya. Det blir allt viktigare att vara en 

attraktiv arbetsgivare, vilket kan spara företag pengar, både på lång och kort sikt, 

exempelvis genom minskade rekryteringskostnader. Dyhre ser även employer branding 

som alla delar inom företag och hon menar att många ser sig blinda på att rekrytera 

personal till företaget, det externa arbetet. Dock menar hon att employer branding även 

                                                        
13 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
14 Barrow, Simon., Mosley, Richard (2007) The employer brand: Bringing the best of brand management to 

people at work. s. 130 
15 Jenner och Taylor i Barrow et al. (2007) s. 7-8  
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handlar om ett företags interna arbete. Employer branding tar alltså inte slut så fort ett 

företag har rekryterat rätt personal till företaget, utan arbetet fortlöper under den anställdes 

anställning och även efter att anställningen avslutats.
16

 Även Holmgren har en liknande 

definition av employer branding. Han hävdar att employer branding är kommunikationen 

som sker med de anställda i alla faser, från att attrahera och rekrytera till att introducera 

och engagera. Det handlar alltså både om att få in folk i organisationen som att 

kommunicera med de nuvarande anställda. Holmgren anser att employer branding i stort 

handlar om att skapa goda relationer, både till potentiell arbetskraft, nuvarande 

medarbetare och till medarbetare som valt att gå vidare med en ny anställning.
17

  

 

”Om du jobbar med kommunikation i syfte att tydliggöra varför man ska 

jobba och varför man ska bli engagerad i ett ställe. Det är det som är 

employer branding.”
18

  

 

Employer branding-konsulterna Dyhre och Holmgrens åsikter angående employer 

branding ser ganska lika ut, vilket skulle kunna bero på att båda jobbar för konsultbyråer i 

Sverige. Kommunikationen inom detta tankesätt är, i vårt tycke, intressant då 

kommunikationen involverar och berör såväl potentiella medarbetare, nuvarande 

medarbetare samt medarbetare som valt att avsluta sin anställning. Denna 

kommunikationsprocess tyder på, enligt oss, att det är viktigt att skapa en god relation till 

sina anställda redan vid rekryteringsprocessen för att sedan vårda och upprätthålla den nya 

relationen. Forskarna Kristin Backhaus och Surinder Tikko definierar employer branding 

som en målinriktad och långsiktig strategi som används för att hantera kunskap och 

uppfattning om medarbetare. Det handlar även om att attrahera potentiella medarbetare 

samt närstående intressenter med avseende på ett specifikt företag.
19

 Backhaus och Tikkos 

tankegångar om employer branding styrker både Dyhres och Holmgrens resonemang i den 

meningen att detta tankesätt är en målinriktad och långsiktig strategi. Employer branding 

kan, enligt oss, ses som en lång process som fokuserar på både interna och externa faktorer 

i ett företag.  

                                                        
16 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
17 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
18 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
19 Backhaus, Kristin., Tikoo, Surinder (2004) Conceptualizing and researching employer branding. s. 501  
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3.3 Andra former av morötter   

Meningen med employer branding, enligt Martin Edwards, är att arbetet med employer 

branding ska täcka företagets värderingar, system, policy och beteende. Employer branding 

involverar en unik identifiering av arbetsupplevelsen genom att ta hänsyn till både 

påtagliga och opåtagliga incitament som en specifik organisation har att erbjuda.
20 Även 

forskaren Ryan Estis talar om olika incitament, inom employer branding, och de menar att 

ett företags anställda behöver mer än bara monetära belöningar. De anställda behöver en 

arbetsplats som de känner sig stolta över och ha ett arbete som är värt mer än det monetära 

värdet, det är här employer branding spelar en viktig roll.
21

  

 

Foskarna Barrow och Mosley menar även de, att inom employer branding ses andra 

fördelar än monetära belöningar. Employer branding handlar mer om personlig utveckling, 

känslor och att vara nöjd med sin insats.
22

 Om en anställd inte är nöjd och inte känner sig 

stolt över sin arbetsplats kommer det eventuellt leda till att den anställde agerar dålig 

marknadsförare för företaget den dagen denne lämnar arbetsplatsen. Med hjälp av dessa 

forskares idéer går det att utläsa att företag som använder sig av employer branding 

eventuellt behöver satsa på att få sina medarbetare att känna stolthet och engagemang samt 

försöka erbjuda unika incitament som bidrar till ökad motivation och ökat engagemang. 

Samtidigt talar även Holmgren om företag som erbjuder sina anställda monetära incitament 

om de tipsar om någon kompetent person som företaget senare rekryterar. Detta bidrar till 

en win-win situation för företaget och den anställde, då den anställde får en monetär 

belöning för sitt tips medan företaget får minskade rekryteringskostnader eftersom de 

slipper annonsera och intervjua lämpliga kandidater.
23

 Vi anser att inom tankesättet 

employer branding kan det ses som viktigare att erbjuda andra incitament än monetära till 

sina anställda. Som nämnts tidigare i uppsatsen är dagens generation mer ute efter 

personlig utveckling och motiveras inte lika mycket av ekonomiska belöningar. Detta ser 

vi dock som en fråga som beror på person till person, vi anser att det är svårt att 

generalisera och säga att alla motiveras av samma saker, för vi anser att det är individuellt. 

Men utefter vad forskarna och employer branding-konsulterna säger om incitament inom 

tankesättet employer branding, dominerar de icke monetära incitamenten.  

                                                        
20 Edwards, Martin, R. (2010) An integrative review of employer branding and OB theory. s. 7  
21 Estis, Ryan (2006) Brand your company to ge t- and keep - top employees. s. 7;  
22 Barrow och Mosley (2006) s. 123 
23 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04  
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3.4 Att hålla vad man lovar  

Jenner och Taylor beskriver att ett problem med employer branding är det faktum att både 

ledningen och de anställda måste komma över de motstånd och cynism som de kan känna 

mot begreppet. Författarna skriver att det finns en risk för ”over-branding”, att det skapas 

orealistiska förväntningar på organisationen.
24

 Dyhre menar att det mest uppenbara 

problemet med employer branding är att företag och andra organisationer lovar mycket 

men har sedan svårt att hålla vad de lovat. Detta kan leda till att personen som är missnöjd 

kommer att berätta detta för en stor bekantskaps- och kundkrets, vilket kan leda till att de 

agerar dåliga marknadsförare för företaget.
25

 Så här säger Dyhre under en av våra 

intervjuer:  

 

”Uppenbara problem som företag och andra organisationer har är ju om de 

lovar runt och håller tunt, och då slår det dubbelt tillbaka. Och det är ju 

nästan värre när man lovar för mycket och inte levererar, för då är ju 

problemet att den personen som inte är nöjd kommer att berätta det för en 

ännu större kundkrets precis som man gör i annan marknadsföring också.”
26

  

 

Dessa problem pekar på att det krävs en del arbete för att utveckla sitt employer brand och 

att många företag är omedvetna om employer brandings egentliga betydelse. Det är viktigt 

att företag inte skapar orealistiska förväntningar angående företagets helhetsbild, så att 

medarbetarna vid en rekrytering inte blir besvikna. Detta kan betona vikten av att rekrytera 

kompetenta medarbetare redan från början och inte överdriva helhetsbilden av sitt företag. 

Om ett företag vill att medarbetarna ska agera marknadsförare på deltid även efter avslutad 

anställning måste de eventuellt få personalen att känna sig nöjd redan vid första anblicken 

av företaget.  

 

3.5 Företagets goda ambassadörer  

Som nämnts tidigare handlar tankesättet employer branding bland annat om att rekrytera 

och behålla kompetent personal i företaget. Parment och Dyhre menar att företag inte 

uppskattar om deras medarbetare börjar arbeta för företagets största konkurrent. Om 

                                                        
24 Jenner och Taylor i Barrow et al. (2007) s. 7-8 
25 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
26 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
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företaget ifråga är övertygade om att de erbjuder en bättre arbetsplats, kommer eventuellt 

de medarbetare som lämnat företaget att fortsätta att agera effektiva marknadsförare för 

företaget, även om de avslutat sin anställning. Detta arbete, med att behålla kontakten med 

tidigare anställda, anses viktigt inom employer branding. Att ständigt arbeta med att vårda 

och upprätthålla kontakten med tidigare anställda för att skapa effektiva marknadsförare 

även utanför arbetsplatsen är ett viktigt arbete för företag ur employer branding synpunkt.
27

 

Dyhre pratar om att hon anser att det är viktigt att använda sig av exit-intervjuer när en 

person väljer att lämna företaget. Dessa intervjuer utförs av en extern byrå och handlar 

bland annat om att prata igenom orsaken till varför personen valt att lämna företaget och 

hur de har upplevt sin arbetsplats.
28

 Om att upprätthålla kontakten med tidigare anställda 

säger Dyhre så här:  

 

”Det gäller att upprätthålla relationen helt enkelt, jag tror att det är absolut 

det bästa. Och sen tror jag väldigt mycket på att detta, om att när man 

lämnar, att man inte blir sur när någon lämnar, utan att man håller dörren 

öppen. Att man har en exit-intervju också där man förklarar ärligt, vi tycker 

det är tråkigt att du slutar men vi kan förstå, men vi vill liksom hålla dörren 

öppen för dig för att du alltid ska känna dig välkommen in igen.”
29

  

 

Att fortsätta hålla kontakten och använda sig av exit-intervjuer som Dyhre säger, kan vara 

ett bra sätt att vårda relationen till en tidigare medarbetare. Parment hävdar även han att 

exit-intervjuer kan vara ett bra sätt att upprätthålla kontakten med en tidigare anställd, och 

styrker detta under intervjun genom att säga:
30

  

 

”Men faktum är att oftast så är det de personer man vill ska sluta, som inte 

slutar, och de som man inte vill ska sluta slutar, eftersom det är de personer 

som är duktigast som är de som har lättast att få andra jobb”
31

  

 

                                                        
27 Parment och Dyhre (2009) s. 22-23  
28 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
29 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
30 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07 
31 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07 
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För att kompetent personal, som väljer att sluta på ett företag. ska känna sig välkomna 

tillbaka anser vi att det kan vara ett bra sätt att använda sig av exit-intervjuer. Företaget 

TalentTalk som Holmgren arbetar för, anser att employer branding handlar om en 

kontinuerlig marknadsföring som inte slutar vid ett påskrivet anställningsavtal. Även efter 

anställningen kan medarbetare fortsätta att agera goda ambassadörer för arbetsplatsen.
32

 

Stene Boldt, som arbetar som Key Account Manager för Ving, skriver i e-mailintervjun att 

Ving brukar försöka hålla kontakten med tidigare anställda, men det beror lite på vad 

anledningen var till att de slutade. Han skriver att det inte är någon organiserad kontakt 

utan det sker främst genom spontana kontakter via telefon eller e-mail, och det kan vara på 

initiativ från bägges håll. Det sker även några informella sammanslutningar som träffas 

regelbundet, men det är mer på eget initiativ än ett initiativ från företaget.
33

 Under e-

mailintervjun med Hanna Dorrhem, butikschef på Solresor, skriver hon att de inte 

använder sig av någon utarbetad strategi för att vårda kontakten med tidigare anställda. 

Hon menar att all kontakt som sker med tidigare arbetare sker av personliga skäl och på 

eget initiativ och oftast via sociala medier.
34

  

 

Tidigare anställda kan ses som företagets ambassadörer och kan agera effektiva 

marknadsförare även om de inte längre är anställda hos företaget, vilket kan gynna 

organisationen ifråga. Om ett företag inte kan erbjuda en attraktiv arbetsplats kommer 

employer branding strategin att ha en väldigt liten inverkan på företaget, detta enligt 

Parment och Dyhre. Rekryteringsprocessen är extremt viktig i en organisations employer 

branding-strategi. För det första är det kostsamt att rekrytera, introducera och utbilda 

personal. För det andra och som egentligen är ännu viktigare, om fel medarbetare 

rekryteras till företaget, kommer mest sannolikt arbetet med employer branding 

misslyckas.
35

 Holmgren hävdar att det stora problemet med personal som agerar 

marknadsförare för företaget är inte att de är effektiva ambassadörer, utan att de sprider 

negativa rykten om företaget.
36

 Han beskriver det så här:  

                                                        
32 www.talenttalk.se 
33 E-mailintervju, Boldt, 2010-05-07 
34 E-mailintervju, Dorrhem, 2010-05-11 
35 Parment och Dyhre (2009) s. 96-99 
36 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
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”Det största problemet idag är inte att man inte har ambassadörer, positiva 

ambassadörer, utan det största problemet man har idag är att man har 

negativa ambassadörer”.
37

  

 

Dyhre uttrycker sin åsikt så här:  

 

”Det klassiska är att är du en bra arbetsgivare så har du bra ambassadörer 

och är du en dålig arbetsgivare så är det väldigt svårt att mörka det. Men 

framförallt tror jag att man ska ta reda på de som var riktigt missnöjda och 

ta tjuren vid hornen, vad var problemet?”
38

  

 

Ovanstående resonemang visar att det inte är svårt att få tidigare personal att agera 

marknadsförare för företaget, det svåra ligger i att få sin personal att agera positiva 

ambassadörer för företaget och inte tvärtom. Detta avsnitt tyder, enligt oss, på att det är 

viktigt att försöka upprätthålla och vårda kontakten med en anställd som lämnar företaget. 

Personalen agerar marknadsförare för arbetsplatsen när de väl är inne i företaget, men det 

är även viktigt att tänka på att personal som lämnar företaget fortfarande kan agera 

marknadsförare för företaget. Hur en tidigare anställd beskriver sin före detta arbetsplats 

kan vara viktigt att ta i beaktning och att kommunicera inom företaget så att rätt 

värderingar når ut till alla anställda är ett viktigt arbete inom en arbetsplats.  

 

3.6 Att tala är guld 

Det vi ser inom employer branding är att det finns ett uttalat arbete i tankesättet i fråga om 

att fortsätta att behålla kontakten med tidigare anställda. Detta för att vårda och 

upprätthålla relationen med en tidigare anställd för att på så sätt försöka skapa en effektiv 

marknadsförare för företaget. Därför vill vi undersöka vikten av kommunikation i 

tankesättet employer branding, för att se om den kan öka effekten av kommunikationen i 

företaget och utanför.  

 

Parment och Dyhre menar att employer branding handlar om kommunikation. I en större 

omfattning går det att säga att en attraktiv organisation attraherar anställda, kunder och 

                                                        
37 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 
38 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 



Employer Branding                                                                                         Albinsson, Gotthold & Lundquist 

  

 

 28 

andra intressenter automatiskt. När ett företag väl är medveten om sitt varumärke och hur 

det kan göra skillnad mellan nuvarande och framtida anställda är det dags att kommunicera 

varumärket på ett effektivt och smart sätt. Inom alla varumärkesfrågor gäller det att dessa 

bör behandlas av varumärkesavdelningen, detta för att se till att varumärkets budskap går 

igenom alla kommunikationskanaler på företaget
39

. Dyhre hävdar att många företag idag 

använder sig av sociala medier för att nå ut till anställda och att det blir allt viktigare att 

hänga med den teknologiska utvecklingen, exempelvis genom facebook, twitter och 

bloggar
40

. Vi anser att dagens samhälle har blivit väl medvetna om de sociala mediernas 

existens och att fler och fler väletablerade svenska företag börjar florera bland alla de 

sociala medier som existerar. Därav kan de sociala medierna ses som en ny 

kommunikationskanal bland företag för att nå ut med sitt varumärke och för att 

kommunicera ut till sina anställda.  

 

Barrow och Mosley diskuterar att det är viktigt för alla varumärkeschefer att utveckla en 

nyanserad förståelse för de olika kommunikationskanaler som finns och vilka som är mest 

effektiva för att nå ut till olika målgrupper. I det externa sammanhanget handlar det om att, 

förutom att leverera ett visst meddelande, förstärka varumärket genom sin externa 

kommunikation. Författarna beskriver att det krävs en sofistikerad förståelse för företagets 

interna kanaler om företagets employer brand ska kunna fungera som en liknande funktion 

för intern kommunikation.
41

 Kommunikation inom employer branding handlar alltså om att 

kommunicera både genom interna och externa kanaler inom företaget, vilket knyter samma 

både det interna och externa. Det går att se, med employer branding som utgångspunkt, att 

den interna och externa kommunikationen kan ses som en gemensam process som ska 

genomsyra alla medarbetare i ett företag.  

 

3.7 Kunskap vi bär med oss   

Dagens generationer ställer högre krav på sin arbetsplats, de är unga, ambitiösa och vill ha 

en snabb karriär med stora utvecklingsmöjligheter. Därmed kan vi konstatera att företag 

behöver tänka på snabba förändringar och arbeta aktivt med att skapa lojala medarbetare, 

såväl under anställningen, som efter att de avslutat sin anställning. I och med dessa snabba 

                                                        
39 Parment och Dyhre (2009) s. 129-131 
40 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
41 Barrow och Mosley (2006) s. 102-103 
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förändringar, har vi kommit fram till att employer branding kan bidra med andra 

infallsvinklar till företag om hur de ska skapa och underhålla relationen till sina anställda.  

 

Employer branding representerar en organisations ansträngning att kommunicera både till 

såväl intern som extern publik. Detta kan leda till att företag som arbetar med tankesättet 

employer branding blir mer attraktiva och annorlunda som arbetsgivare. Employer 

branding behandlar såväl interna som externa faktorer i företaget. En viktig poäng med 

employer branding är att tankesättet lägger stor vikt vid betydelsen av ickemonetära 

incitament då dagens generation istället sätter värde på personlig utveckling och känslan av 

att känna stolthet över sitt arbete. Employer branding poängterar även vikten av att 

rekrytera kompetenta medarbetare från början för att om ett företag jobbar med detta, är de 

anställda antagligen mer benägna att vara goda ambassadörer för företaget om de skulle 

avsluta sin anställning.  

 

Efter en avslutad anställning tillför employer branding en annan syn på relationen till före 

detta medarbetare och därmed kan exit-intervjuer vara en bra strategi för företag. Denna 

strategi kan underlätta för fortsatt relation mellan företag och tidigare anställd, vilket kan 

leda till eventuell återrekrytering. Om ett företag anstränger sig genom att lägga mycket tid 

och energi på att rekrytera kompetenta medarbetare från början borde deras relation till 

varandra bli starkare och lättare att underhålla både innan, under och efter en anställning.  

 

Reflektionerna om employer branding i detta kapitel ligger till grund för nästkommande 

två kapitel. Där kommer vi att analysera om och hur employer branding kan bidra till ett 

företags interna och externa marknadsföring.  
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4. OM OCH HUR EMPLOYER BRANDING KAN      

              BIDRA TILL INTERN MARKNADSFÖRING  
_________________________________________________________________________ 

 

Kapitel fyra är upplagt på så sätt att vi beskriver och analyserar om och hur employer 

branding kan tillföra något till ett företags interna marknadsföring. Vi har valt att lägga 

upp strukturen på kapitlet utifrån de huvudpunkter i intern marknadsföring som vi anser 

ger en logisk ordning för att besvara vårt syfte. Slutligen presenterar vi konkreta bidrag 

som employer branding har att tillföra intern marknadsföring.  

_________________________________________________________________________ 

 

4.1 Att motivera och engagera  

 
”Nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är att behandla sina kunder som 

medarbetare och sina medarbetare som kunder.”
42

 

 

Citatet ovan visar på vad många forskare hävdar är en grundläggande utgångspunkt i intern 

marknadsföring. Det vill säga att företag som vill skapa nöjda kunder måste först och 

främst skapa nöjda medarbetare.
43 Här kan intern marknadsföring liknas med hur olika 

employer branding-konsulter beskriver employer branding, vilket till stor del handlar om 

att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i företaget. Det som däremot skiljer dem åt 

är det faktum att employer branding även agerar på det externa planet, i den mening att ett 

bra employer brand kan underlätta för företag när det handlar om att anställa kompetent 

personal till företaget.
44

 Vi hävdar att intern marknadsföring är den del i tankesättet 

employer branding som sker under en medarbetares anställning, i form av att skapa 

motivation, engagemang samt ge feedback. 

                                                        
42 Professor David Bowen i Echeverri, Per., Edvardsson, Bo (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin. s. 

219  
43 Varey, Richard, J., Lewis, Barbara, R. (2000) Internal Marketing – Directions for Management: Ahmed, 

Pervaiz, K., Rafiq, Mohammed (2002) Internal Marketing – Tools and concepts for customer-focused 

Management;  Grönroos (2008) s. 364 
44 Telefonintervju, Dyhre, 2010-04-12; Parment och Dyhre (2009) s. 22-23 
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Forskare beskriver intern marknadsföring som en rad aktiviteter som genomförs i företag 

för att skapa villkor som motiverar företagets medarbetare till att göra en effektiv och 

engagerad insats, såväl internt inom företaget som externt mot företagets kundkontakter. 

Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver att den interna marknadsföringens centrala 

huvuduppgift handlar om motivation. Motivation av människor är i grunden en fråga om 

att påverka attityder och värderingar, vilket företag även försöker åstadkomma på sina 

externa marknader. I korta ordalag beskriver Arnerup-Cooper och Edvardsson att intern 

marknadsföring handlar om att sätta sina medarbetare i centrum.
45

 Varey och Lewis menar 

dock att det finns väldigt lite empiriskt baserade bevis som beskriver och förklarar hur den 

interna marknadsföringen utvecklar och motiverar en anställd
46

. Holmgren anser att en 

viktig del inom employer branding är att skapa engagerade medarbetare. Att få personalen 

att förstå varför de ska göra som de gör och att fortsätta vilja gör det. Holmgren menar att 

alla människor engageras av olika saker, vissa av en hög lön, andra av känslan av att få 

hjälpa till eller kanske till och med ett jobb som innebär resande.
47

 Både intern 

marknadsföring och employer branding belyser vikten av att motivera och engagera sin 

personal. Det som vi däremot saknar i båda tankesätten är mer praktiska exempel som att 

det är lätt att diskutera hur saker och ting bör göras men det är betydligt svårare att se vad 

som verkligen fungerar. Att skapa engagemang och motivation hos någon som inte tror på 

det arbete som de gör, kan vara svårt. Ett sätt som vi tror, likt Holmgrens resonemang, är 

att det är viktigt att skapa en stark företagskultur. En kultur som visar på vad som är viktigt 

för företaget och som gör att medarbetarna känner sig som en del av företagsfamiljen. 

Även Parment menar att för att få medarbetarna stolta och engagerade över sin arbetsplats 

behövs det en företagskultur, dock menar han att det finns vissa problem med att skapa en 

företagskultur. Ett problem kan vara en viss typ av negativ jargong som genomsyrar 

organisationen medan ett annat problem handlar om att ett bristande styrningssystem från 

ledningen, det vill säga att de saknar en modell för hur de ska peppa medarbetarna.
48

  

 

4.2 Företagets verkliga kunder  

I personalintensiva tjänsteföretag är det viktigt att ledningen ser till att alla anställda känner 

till företagets erbjudanden och har förtroende för dess kvalitet och värde. Arnerup-Cooper 

                                                        
45 Arnerup-Cooper, Birgitta., Edvardsson, Bo (2007) Tjänstemarknadsföring i teori och praktik. s. 221 
46 Varey och Lewis (2000) s. 47 
47 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 jmf. Estis (2006) s. 7 & Barrow och Mosley (2006) s. 123  
48 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07  
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och Edvardsson skriver att framgångsrik intern marknadsföring bidrar till en mer 

motiverad och informerad personal, samt bättre trivsel på arbetsplatsen.
49

 Även Leonard 

Berry och A Parasuraman belyser vikten av att attrahera, utveckla och motivera personalen 

i syfte att behålla kompetent personal i företaget. Det räcker inte med att tillhandahålla en 

lönecheck för att behålla kompetent personal utan det blir allt viktigare för företagen att ge 

feedback till personalen. De vill få bekräftelse om att deras arbete betyder och tillför något 

till företagets utveckling.
50

 Enligt Parment är det allt viktigare för dagens unga att få snabb 

feedback, de är inte intresserade av att träffas en gång om året för att få en återkoppling 

angående deras arbete. Att få kontinuerlig och löpande feedback är av hög betydelse för 

den yngre generationens medarbetare, om de känner att de utvecklas är sannolikheten 

större att de stannar ett tag inom företaget.
51

 Att ge feedback till medarbetare anser vi är ett 

sätt för företag att föra en kommunikation med sina medarbetare, samtidigt anser vi att det 

även är ett sätt för medarbetarna att ge feedback till företaget. Att använda en öppen och 

rak dialog mellan företag och medarbetare anser vi är stor del i att skapa en positiv 

arbetsmiljö. Det är viktigt att personalen verkar i en positiv miljö då de ska förmedla den 

känslan till företagets externa kunder och potentiell ny arbetskraft. I tjänsteföretag har 

många i personalen direkt kontakt med kunder och då är det viktigt att företaget 

genomsyras av en intern serviceanda.  

 

Ett annat sätt som vi anser är betydelsefullt för att skapa en positiv arbetsmiljö är att se till 

att personalen är stolta över sitt arbete och att tro på vad de gör. Dyhre nämner att ett sätt 

att skapa stolt personal är att hitta de i organisationen som är stolta över sitt företag. 

Företag kan då fråga de stolta medarbetarna vad det är som gör dem stolta och hur de tror 

att företaget skulle kunna jobba för att få resterande delen av personalen stolt. Dyhre 

hävdar att genom att lyssna på de som är stolta kan företag stärka det positiva i 

organisationen.
52

 Ett exempel på hur ett serviceföretag beskriver hur de arbetar med att 

göra sin personal stolta är: 

 

 

 

                                                        
49 Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 221 och 230 
50 Berry, Leonard, L., Parasuraman, A (1991) Marketing services – Competing through quality. s. 156-157 
51 Parment och Dyhre (2009) s. 26; Parment (2008)  
52 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
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”Affärsmässighet, Omtanke och Drivkraft. Omtanke kan vara i stort som 

smått där bra arbetsmiljö, både i ren fysisk bemärkelse, men minst lika 

viktig är den psykiska miljön, med ett bra ledarskap som lyssnande, 

utvecklande och där man tar tillvara medarbetarnas kompetens. Att alla 

skall känna sig delaktiga i företaget och vara väl informerade om vad som 

händer och hur det går är andra viktiga beståndsdelar i detta. Är man 

sedan ett företag med bra produkter så är det naturligtvis så mycket lättare 

att ha stolta anställda.”
53

   

 

Ett annat serviceföretag beskriver hur de arbetar med att skapa stolta medarbetare på sin 

arbetsplats: 

 

”Vi satsar på teambuilding. Två gånger om året ses hela företaget 

(Stockholm, Göteborg och Malmö) under lite "festligare former". Resterande 

del utav året så anordnas speciella säljtävlingar där man "belönas" med 

pengar eller vinster om man gjort ett bra jobb.”
54

  

 

Dessa exempel visar hur två serviceföretag arbetar för att göra sina medarbetare stolta, och 

utifrån vad Dyhre menar, anser vi att det skulle kunna vara av intresse för dessa företag att 

prata med sina medarbetare för att se om det fungerar på det sätt som företaget vill att det 

ska göra. Parment menar att i dagens arbetsmarknad är medarbetarna lika viktiga för 

organisationen som organisationen är för medarbetarna
55

. I och med detta anser vi att 

varken organisationen eller medarbetarna bör ta varandra för givet då båda har möjligheten 

till att göra val som påverkar anställningen. Här anser vi att det är organisationens uppgift 

att skapa stolta och motiverade medarbetare för att det är här organisationen har möjlighet 

att påverka de val som medarbetare gör angående sin anställning.   

 

4.3 Personalen som marknadsförare   

En stor andel av personalen, i framförallt serviceföretag, påverkar kundernas uppfattning 

ifråga om kvalitet och värdeskapande i olika slags serviceprocesser. Personal som har 

                                                        
53 E-mailintervju, Boldt, 2010-05-07 
54 E-mailintervju, Dorrhem, 2010-05-11 
55 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07  
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direktkontakt med kunderna kan ses som marknadsförare för företagen och ofta är de fler 

än de som arbetar med marknadsföringen.
56

 Företags personal utgör den interna 

marknaden och allt som företag gör för sin externa marknad upplevs först och främst av 

företagets personal. Skulle personalen inte tro på vad den externa marknadsföringen vill 

förmedla, kommer de inte vara effektiva marknadsförare. Boldt på Ving talar om att 

marknadsföring som sker ansikte mot ansikte är en viktig aspekt ur ett företags 

synvinkel.
57

 Han beskriver det så här:  

 

”Mouth to mouth är både den mest trovärdiga och även billigaste 

marknadsföringsformen och där är våra medarbetare viktiga budbärare. 

Genom att använda sig av företagets produkter så blir man också trovärdig. 

Vilket vi på olika sätt uppmuntrar.”
58

  

 

Detta visar på det som forskarna säger, för att den interna marknadsföringen ska fungera är 

det viktigt att se till att personalen är motiverade att prestera på ett kundfokuserat och 

serviceinriktat sätt. Företagets personal måste känna sig motiverade till detta, för att kunna 

fullfölja sina plikter som marknadsförare på deltid. Det är även av stor vikt att skapa en 

intern miljö och att skapa interna handlingsprogram för att motivera personalen till att 

utföra de uppgifter som en marknadsförare har. För att personalen ska ha möjlighet att 

agera sådana marknadsförare krävs det både ett ledningsstöd och ett tekniskt stöd. 

Personalens förmåga att fungera som serviceinriktade marknadsförare på deltid är i hög 

grad beroende av det stöd och den uppmuntran de får från sina överordnade.
59

 För att 

personalen ska vara effektiva marknadsförare krävs det att de känner sig stolta över vad 

företaget står för. Det är därför viktigt att företaget i första hand prioriterar och lägger ned 

tid på sin personal, då de är företagets ”verkliga” kunder. Om detta görs på ett effektivt sätt 

är sannolikheten stor att personalen kommer tala gott om företaget, både på arbetstid och 

privat. Detta kan liknas med vad employer branding-konsulterna, Dyhre och Holmgren, 

menar på då de anser att marknadsförare, i form av personal, kan ses som ambassadörer för 

företagets varumärke. Genom att lägga ned tid på att få personalen att trivas och vara stolta 

över sin arbetsplats, kommer de automatiskt agera goda ambassadörer, då de talar väl om 

                                                        
56 Grönroos (2008) s. 73 
57 Grönroos (2008) s. 364-365 
58 E-mailintervju, Boldt, 2010-05-07 
59 Grönroos (2008) s. 370-373 
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arbetsplatsen.
60

 Även här finns det klara likheter mellan de tankesätt som existerar i intern 

marknadsföring såväl som i employer branding. Det vi anser är ett stort dilemma för dem 

båda är att det är svårt att se vad som verkligen fungerar. Ett sätt som företag skulle kunna 

urskilja huruvida de anställda är stolta över sin arbetsplats är att ställa frågan om de skulle 

rekommendera sina barn att jobba där. På det sättet tror vi att det är möjligt för företaget att 

se vilka som är stolta och nöjda på sin arbetsplats och vilka som inte är det. När de 

klargjort detta kan de börja arbeta med förbättringar. Här anser vi att det som Dyhre 

nämnde, genom att fråga dem som är stolta över sitt arbete och se vad de har för förslag är 

ett bra sätt för företag att börja sitt förbättringsarbete. 

 

4.4 Konsten att nå ut   

Bo Edvardsson och Per Echeverri skriver att intern marknadsföring har sitt ursprung i idén 

om att ”sälja” jobb inom tjänsteekonomin, det vill säga att göra ett arbete mer attraktivt för 

de arbetssökande.  Intern marknadsföring har i sin tur vidareutvecklats och tagit en 

vändning, genom att om ledningen på ett tjänsteföretag vill att deras anställda ska leverera 

hög kvalitet på sina tjänster, måste ledningen ta väl hand om sina anställda.
61

 Intern 

marknadsföring är ett tillvägagångssätt som är inriktat på att alla anställda i organisationen, 

oavsett position, ska känna sig delaktiga i företagets utveckling
62

. Här anser dock Varey 

och Lewis att det finns vissa svårigheter i implementeringen av intern marknadsföring. 

Författarna menar att det är svårt att nå ut med den interna marknadsföringen till alla 

medarbetare utan att missa en viktig grupp anställda.
63

 Intern marknadsföring är främst 

riktad till ett företags ledningsgrupp och det är deras uppgift att ge personalen all 

nödvändig information som behövs i arbetet. För att medarbetarna ska ha möjlighet att 

sälja företagets produkter krävs det att de känner entusiasm för produkten och detta skapas 

till viss del av information. Ett värdefullt verktyg inom intern marknadsföring är att 

kontinuerligt utbilda och träna sin personal i att leverera tjänster med hög kvalitet. Detta 

kan i sin tur leda till en bättre image för företaget och därmed locka såväl nya kunder som 

ny potentiell arbetskraft.
64

 Personal som känner att företaget lägger ned kapital och tid på 

                                                        
60 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04; Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04; Parment och Dyhre (2009) s. 

22-23  
61 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 356 
62 Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 221 
63 Varey och Lewis (2000) s. 43 
64 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 354; Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 228  



Employer Branding                                                                                         Albinsson, Gotthold & Lundquist 

  

 

 36 

dem kommer troligtvis att känna större tillhörighet till företaget och blir då mer benägna 

att tala om företaget i positiva ordalag. Att därför lägga ned pengar på utbildning kan 

företag eventuellt se som väl investerade pengar. Intern marknadsföring kan på så sätt vara 

en bidragande faktor till kostnadseffektivitet i företag. Employer branding-konsulten 

Dyhre menar på att personalen i ett serviceföretag är företagets produkt och skulle 

personalen välja att sluta har företaget ingenting att sälja, alltså ingen produkt
65

. Här menar 

employer branding-konsulterna att det finns en viss poäng i att återanställa personal som 

slutat i företaget. I och med detta anser vi att företag bör tänka på att alla medarbetare som 

visar potential är värda att investera i, även om de slutar så kan de ju faktiskt komma 

tillbaka till företaget och då är det en investering. Vi anser även att företag kan se på 

personal som återkommer att någon annan har utbildat dem, de medför då ny kunskap som 

kan vara av stor betydelse för företaget. Här menar vi att employer branding bidrar till en 

förlängning av den interna marknadsföringen. Medan den interna marknadsföringen enbart 

ser till att behålla kompetent personal i företaget anser vi att employer branding tankesättet 

bidrar till att inte bara behålla kompetent personal utan också till att locka tillbaka tidigare 

medarbetare. Dock anser vi att för att detta ska vara möjligt måste den interna 

marknadsföringen vara framgångsrik under tiden som personalen är kvar i företaget.  

 

4.5 Att finna kompetent personal  

Intern marknadsföring handlar till stor del om att attrahera och behålla personal i företaget 

och då krävs det att ledningen har ett marknadsföringstänk angående företagets 

personalpolitik. Detta innebär att ledningen måste undersöka de anställdas behov på 

samma sätt som de undersöker vad kunderna har för behov.
66

 I syfte att behålla och 

attrahera kompetent personal är det viktigt för företag att ha ett marknadsföringssynsätt när 

det kommer till personalpolitik. Företag kan exempelvis, med hjälp av 

marknadsundersökningar, dela upp arbetsmarknaden och därmed attrahera rätt 

personalsegment. En motiverande personalpolitik handlar om att skapa flexibla 

arbetsbeskrivningar som är kundinriktade och speciellt anpassade för en specifik tjänst. Att 

ha för stela arbetsbeskrivningar kan leda till en rad felrekryteringar, vilket i sin tur kan leda 

till ökade rekryteringskostnader för företaget.
67

 Employer branding-konsulten Parment 

                                                        
65 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04  
66 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 356; Grönroos (2000) s. 81 
67 Grönroos (2000) s. 85-86; Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 224-226  
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menar att om företag ska ha möjlighet att attrahera rätt medarbetare bör de tänka på att 

vara autentiska, det vill säga att det som de säger måste ha täckning i verkligheten. Han 

menar även på att det är viktigt i en organisation att kartlägga sina styrkor och svagheter, 

detta för att klargöra vilken målgrupp företaget vill nå ut till. Parment hävdar att det är 

först när företag gjort det interna arbetet ordentligt som de kan fungera bra externt i sin 

kommunikation och har därmed möjligheten att rekrytera.
68

  

 

För att ett företag ska kunna skapa framgångsrika interna marknadsförare måste de sikta 

högt och skapa detaljerade arbetsprofiler till den tjänst som utannonseras. Dels för att 

undvika felrekryteringar men också för att potentiella anställda letar efter speciella 

förmåner inom de jobb som de söker, på samma sätt som kunden letar efter olika 

egenskaper i den produkt som de ska köpa.
69

 Att arbetsföra personer blir mer och mer 

kräsna i fråga om förmåner och arbetsuppgifter är alltmer vedertaget i dagens generation, 

vilket tyder på att företag behöver bli mer medvetna om hur de formulerar sina 

arbetsbeskrivningar. Dyhre menar på att det finns en annan sorts rastlöshet hos unga idag 

och att det är av betydelse för företagen att kunna visa på utvecklingsmöjligheter som finns 

inom organisationen, det vill säga att marknadsföra sig själva internt.
70

 Som tidigare 

nämnts ser employer branding även till att rekrytera tidigare anställda, dock tror vi att det 

är viktigt att företag ser på möjligheterna som finns att rekrytera internt. Eftersom att det är 

påvisat att dagens generation gärna ser sig om efter annat arbete, om de inte känner att de 

utvecklas, kan det vara en idé att jobba med arbetsrotationer och internrekryteringar för att 

behålla kompetent personal i företaget.  

 

4.6 Kommunikation inom företag  

Grönroos menar att intern kommunikation kan användas för att påverka attityder hos 

medarbetare samt för att väcka intresse för interna marknadsföringssatsningar i företaget. 

Den kan även användas för att informera om nya tjänster, stödtjänster samt att motivera 

personalen att satsa på interaktiv marknadsföring.
71

 Echeverri och Edvardsson nämner 

olika fördelar med att arbeta aktivt med intern kommunikation, såsom att kontinuerlig 

informationsspridning ger medarbetarna en tydligare överblick, skapar enighet om 

                                                        
68 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07 jmf. Barrow och Mosley (2006) 
69 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 356; Berry och Parasuraman (1991) s. 154-155  
70 Telefonintervju, Dyhre, 2010-04-12; Housley i Barrow et al. (2007) s. 15-16 
71 Grönroos (2000) s. 93 
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företagets mål, skapar vi-anda samt underlättar samarbete. Sker detta på rätt sätt bidrar det 

till ökad effektivitet och ökad lönsamhet i företaget.
72

 Varey och Lewis poängterar det 

kommunikationsgap som kan uppstå i intern marknadsföring mellan företagets anställda. 

Exempel på kommunikationsgap kan vara att buskapet inte alltid når mottagaren eller att 

budskapet felaktigt når mottagaren, detta genom felaktig feedback. Problemet kan även 

ligga i att mottagaren får budskapet alldeles för sent.
73

 Ett annat problem i intern 

kommunikation kan leda till att medarbetarna inte längre bryr sig om att söka information 

eller slutar bidra med idéer till förbättring
74

. Vi menar att för att nå ut med företagets idéer 

till de anställda på ett effektivt sätt, vare sig det handlar om intern marknadsföring eller 

employer branding, är det av högsta betydelse att kommunikationen når alla anställda. Det 

är därför viktigt att den interna kommunikationen ständigt utvecklas och förbättras. Att 

ständigt arbeta med att förbättra det interna marknadsföringsarbetet gynnar företaget i den 

mening att de är viktigt att arbeta med att behålla sin befintliga personal. Enligt Holmgren 

är kommunikation a och o inom employer branding och det är kommunikationen som ska 

tydliggöra varför personalen ska jobba och varför det är viktigt för dem att bli engagerade i 

sin arbetsplats
75

. För ledningen att säga, att de kommunicerar med sina anställda är lättare 

sagt än gjort. Ofta kan det bli en envägs kommunikation som inte alls når ut till alla 

anställda. Det är därför viktigt att ledningen arbetar med att skapa en 

tvåvägskommunikation och uppmuntrar sin personal till att kommunicera. 

 

4.7 Hur employer branding kan bidra till intern marknadsföring  

Vi kan konstatera att employer branding bidrar med olika idéer till intern marknadsföring. 

Eftersom dagens generationer kräver mer av sin arbetsplats och är mer benägna att sluta 

om arbetsplatsen inte uppfyller deras krav på utveckling, blir det betydande för företag att 

följa med dagens trender. Dagens generationer efterfrågar snabb feedback och utifrån vår 

analys har vi kommit fram till att employer branding även har uppmärksammat behovet av 

snabb feedback. Även då intern marknadsföring belyser betydelsen av feedback kan vi 

konstatera att det inte sker i den takt som dagens generationer kräver. Här bidrar employer 

                                                        
72 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 364 
73 Varey och Lewis (2000) s. 146-149  
74 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 364 
75 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04 jmf. Parment och Dyhre (2009) s. 129-131 & Barrow och Mosley 

(2006) s. 123 
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branding med idéer om snabbare feedback som sker i direktkontakt till en anställds 

prestationer.   

 

Intern marknadsföring är en del av den process som, vi kan konstatera, finns i tankesättet 

employer branding som framförallt syftar till under en anställning i den mening att 

motivera och engagera befintliga medarbetare. Under anställningen är det viktigt att arbeta 

med att skapa en god relation till sina anställda, detta för att medarbetarna ska känna 

positiv anknytning till företaget och därmed agera effektiva marknadsförare på deltid. Vi 

har kommit fram till att employer branding bidrar med ett djupare fokus på vikten av att 

skapa goda ambassadörer av sin medarbetare.  

 

Vi har även kommit fram till att employer branding bidrar till det interna 

marknadsföringsarbetet genom att det även syftar till relationen efter att en medarbetare 

lämnat sin anställning. Här bygger employer branding på det interna 

marknadsföringsarbetet i den bemärkelsen att det är av stor vikt att ha en bra intern 

marknadsföring så att personal som lämnar företaget ska fortsätta vara goda ambassadörer 

av varumärket. Om det interna marknadsföringsarbetet inte är lyckat och personalen 

känner sig missnöjd, kommer de heller inte att agera goda ambassadörer av varumärket. 

Employer branding utvecklar och bidrar till det interna marknadsföringsarbetet genom att 

fokusera på att behålla och vårda relationen till en anställd även efter att de lämnat 

företaget. Detta för att öka möjligheterna till en eventuell återanställning av kompetent 

personal.  
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5. OM OCH HUR EMPLOYER BRANDING KAN  

              BIDRA TILL EXTERN MARKNADSFÖRING  
 
_________________________________________________________________________ 

I det femte kapitlet beskriver och analyserar vi om och hur employer branding kan tillföra 

något till extern marknadsföring. Strukturen är upplagd utifrån de huvudpunkter i extern 

marknadsföring som vi anser är en logisk ordning för att besvara vårt syfte. I slutet av 

detta kapitel redogör vi för de bidrag som employer branding har att tillföra extern 

marknadsföring. Vi kommer att se på extern marknadsföring utifrån ett personalfokuserat 

perspektiv. 

_________________________________________________________________________ 

 
5.1 Extern marknadsföring 

Den externa marknadsföringen blev känd under 1970- talet och enligt traditioner är syftet 

med extern marknadsföring att skapa försäljning och kontinuerligt värva kunder. Grönroos 

menar att ett företags främsta kunder är sina egna medarbetare. Forskare fortsätter beskriva 

extern marknadsföring som en uppsättning verktyg och tekniker, exempelvis reklam och 

PR. Med det menas att dessa verktyg och tekniker används för att skapa ett företags 

externa marknadsföring.
76

 Vidare skriver Mats Magnusson och Håkan Forssblad att en 

framgångsrik extern marknadsföring grundas på en lyckad intern marknadsföring. Alla 

medarbetare i ett företag är marknadsförare som strävar efter att bli bättre på att 

kundanpassa kvaliteten, vilket ska leda till en lyckad extern marknadsföring eftersom 

företagens största tillgång är en kvarstående och nöjd kund.
77

 Parment menar att ett företag 

bör arbeta kontinuerligt med sin interna marknadsföring, detta för att företaget även ska 

fungera externt i sin kommunikation samt se möjligheter till att rekrytera externt.
78

 Därför 

anser vi att det kan vara viktigt för företag att inse hur extern och intern marknadsföring 

påverkar varandra.     

                                                        
76 Grönroos (2008) s. 252-256 och 365  
77 Magnusson, Mats., Forssblad, Håkan (2009) Marknadsföring i teori och praktik. s. 88  
78 Telefonintervju, Parment, 2010-05-07  
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5.2 Företagets nyckelresurser  

Synen på extern marknadsförings betydelse varierar, inte bara mellan företagen utan även 

mellan medarbetarna i ett och samma företag. Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver att 

extern marknadsföring inte bara handlar om en uppsättning verktyg och tekniker, utan de 

menar att det även handlar om grundläggande och gemensamma värderingar i företagen. 

Medarbetare i serviceföretag är av stor betydelse vid all typ av marknadsföring, detta på 

grund av deras kunskap, erfarenhet och engagemang i relation till kunden. Arnerup-Cooper 

och Edvardsson samt Magnusson och Forssblad skriver att medarbetarna är företagens 

nyckelresurser. De menar att ett företags anställda är den viktigaste och största 

konkurrenskraft de har.
79

 Även Dyhre hävdar, som tidigaste nämnts, att om serviceföretag 

inte har, eller förlorar, kompetent personal har de inte heller någon produkt att sälja
80

. 

Medarbetarnas kunskap och erfarenheter är en avgörande faktor för kunder vid val av 

tjänst och därför anser de anställda själva att de vill vårdas inom företaget på olika sätt
81

. 

Medarbetarna är företagens marknadsförare och ett företags servicepersonal har den 

främsta kontakten med kunderna. Dessa marknadsförare finns på alla avdelningar i 

företagen och framförallt är personalavdelningen den avdelning som ser till att kunderna 

tas väl omhand i alla tjänster som företaget utför.
82

 Alla medarbetare i ett företag fungerar 

som marknadsförare av företaget, oavsett om det ingår i deras arbetsbeskrivning eller ej. 

Detta visar även att en företagsledning måste se till att all information når alla medarbetare 

i företaget, eftersom det är medarbetarna som kommer att kommunicera ut företagets 

varumärke till externa intressenter.   

 

5.3 Personalfrågor externt  

För att få personalen att trivas och känna sig engagerade i sitt arbete är det av stor vikt att 

försöka avstå från interna konflikter genom att företagets marknadsansvarige finns på 

högsta ledningsnivå
83

. Grönroos skriver att det handlar om att rekrytera rätt personal som 

kan överta företagets hela ansvar för den externa marknadsföringen och samtidigt se till att 

den interna marknadsföringen fungerar. Vidare menar Grönroos att den marknadsansvarige 

även kan göra upp en marknadsorienterad verksamhetsplan som omfattar den traditionella 

                                                        
79 Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 17-18 och 23 och 60; Magnusson och Forssblad (2009) s. 68  
80 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04  
81 Arnerup-Cooper och Edvardsson (2007) s. 60 
82 Grönroos (2008) s. 73  
83 Magnusson och Forssblad (2009) s. 86  
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marknadsföringen som inkluderar exempelvis personalfrågor. Den som har det 

övergripande ansvaret för den externa marknadsföringen i företag har inte enbart som 

uppgift att planera och genomföra företagets reklam- och försäljningsaktiviteter. Den 

ansvarige måste även arbeta med företagets personella och icke personella resurser som 

exempelvis rekrytering, utbildning och befordran av medarbetare.
84

 Detta betonar, enligt 

oss, att även personalfrågor ligger till grund i den externa marknadsföringen och att det är 

betydelsefullt att få in rätt medarbetare i sin organisation. Dyhre hävdar att många företag 

enbart tänker på employer branding som det externa arbetet, exempelvis hur företag ska 

lyckas få in medarbetare, hur annonserna ska se ut och vad företaget har för budskap. Hon 

menar att ett företag även måste se till andra aspekter såsom vilken typ av medarbetare 

företaget vill ha.
85

 Därför anser vi att ett företags externa marknadsföring måste vara tydlig 

och veta vad de själva marknadsför, samtidigt som de tänker på att vara innovativa samt att 

de visar vilka de är och varför. Dyhre menar att en positioneringsmodell som visar vilka 

målgrupper ett företag anser sig vilja attrahera samt att utföra en strategisk plan hjälper 

företag att få in rätt medarbetare
86

. Vi anser att employer branding som tankesätt bidrar till 

att modernisera den externa marknadsföringens sätt att tänka i fråga om rekrytering. Vad vi 

har uppfattat genom arbetet med employer branding, går det att se extern marknadsföring 

som arbetet före en anställning. Employer branding tar vid i det externa arbetet och 

fokuserar på att attrahera rätt medarbetare. Holmgren berättar att alla företag arbetar med 

extern kommunikation och att företagen först och främst måste besluta sig för vilka 

medarbetare de vill ha in i företaget. Därefter måste företaget se till att ha något unikt att 

erbjuda de potentiella medarbetarna. Detta benämner han som två grundförutsättningar för 

ett företag, vilket skapar kommunikation, som han anser är employer branding.
87

 Vi anser 

att employer branding lägger mer fokus, tid och energi på att kommunicera externt och 

internt för att finna kompetenta medarbetare till företaget.  

 

5.4 Att kommunicera externt  

Extern kommunikation innebär kommunikation som sker externt, det vill säga, utanför 

företaget som exempelvis PR och reklam. Echeverri och Edvardsson skriver att 

serviceföretag inte bara kommunicerar ansikte – mot – ansikte utan även genom andra 

                                                        
84 Grönroos (2000) s. 67-70  
85 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04  
86 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
87 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04  
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traditionella medier som exempelvis annonsering, broschyrer och hemsidor. Det finns 

många olika sätt att kommunicera externt på, men det viktigaste sättet för ett serviceföretag 

är den personliga kommunikationen.
88

 Grönroos skriver att ett företags annonskampanjer, 

broschyrer och reklam först redovisas till den interna personalen innan den redovisas 

externt och på så sätt berörs den externa kommunikationen. Detta leder förhoppningsvis till 

ett stort engagemang bland de anställda.
89

 Vi menar att fokuset ligger på att medarbetarna 

förstår och stödjer sitt företags externa kommunikation och att företag tar i beaktning att 

det är personalen som kommunicerar ut företagets varumärke. Som nämnts tidigare hävdar 

Dyhre att employer branding har noterat vikten av att använda sig av sociala medier för att 

nå ut med sin marknadsföring
90

. Vi anser att det blir allt viktigare för företag, i dagens 

högteknologiska samhälle, att följa med i utvecklingen för att nå ut med sin 

marknadsföring externt såväl som internt. 

 

Som tidigare nämnts hävdar Holmgren att employer branding handlar om kommunikation 

med medarbetare i olika faser, från att attrahera, rekrytera, introducera och engagera. Han 

menar att det handlar om att få in kompetenta medarbetare men också att kommunicera 

med de medarbetare som finns i företaget.
91

 Utifrån dessa resonemang anser vi att 

employer branding riktar sig till potentiella och nuvarande medarbetare, medan extern 

kommunikation endast ser till potentiella medarbetare. Företag arbetar med employer 

branding som ett sätt att kommunicera. Det är intressant att se hur de som inte fick arbetet 

fortfarande kan agera externa marknadsförare för företaget de ansökte en tjänst hos. 

Holmgren berättar att alla som söker en utlyst tjänst kommer i kontakt med en 

rekryteringsprocess och ofta är det en majoritet som inte får den utsatta tjänsten än de som 

får den. Eftersom företag är tvungna att tacka nej till sökanden, nämner Holmgren ett 

exempel på företag där de skickar ut biobiljetter som tack för kandidaternas ansökan och 

visat intresse. Holmgren menar vidare att det är bättre att en kandidat får ett rakt nej och en 

förklaring till varför samt biobiljetter som tack, detta för att undvika missnöje.
92

 Att tänka 

på det här sättet anser vi är ett sätt för employer branding att bidra till det externa 

marknadsföringsarbetet. Detta genom att företag även tänker på de kandidater som inte 

                                                        
88 Echeverri och Edvardsson (2002) s. 247-252  
89 Grönroos (2008) s. 377  
90 Telefonintervju, Dyhre, 2010-05-04 
91 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04  
92 Telefonintervju, Holmgren, 2010-05-04  
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blev antagen till den aktuella tjänsten. Det här visar hur ett företag med hjälp av employer 

branding kan arbeta med extern marknadsföring, det vill säga, det som händer innan en 

rekrytering. Även i en sådan här situation får företag positiv feedback genom de kandidater 

som sökte tjänsten eftersom de sprider gott rykte om företaget, hur de behandlar kandidater 

som sökt en tjänst men som har fått avslag. Vi vill påvisa att genom att arbeta med hjälp av 

employer branding skapas eventuellt en positiv extern marknadsföring, vilket kan vara 

gynnsamt för företag i framtiden.  

 

5.5 Hur employer branding kan bidra till extern marknadsföring  

För att ett företags budskap ska nå ut till de externa intressenterna på bästa sätt måste ett 

företag först se sin personal som sin främsta kund att nå ut till. Det är i detta skede som 

employer branding kan bidra till ett företags externa marknadsföring, då företag idag 

främst tänker på externa kunder med sin externa marknadsföring istället för att se 

personalen som sina kunder. Det vi har kommit fram till att tankesättet employer branding 

kan bidra till, är att se extern marknadsföring ur ett mer personalfokuserat perspektiv, 

samtidigt som det fokuserar på företagets externa kunder.   

 

Enligt employer branding-konsulter och forskare, är det inte svårt för företag att attrahera 

medarbetare, det svåra är att lyckas attrahera kompetenta medarbetare och placera de 

potentiella medarbetarna på rätt plats i företaget. Företag måste därför erbjuda något unikt 

för att attrahera en viss typ av kompetent målgrupp som företaget behöver. De behöver ta 

reda på så mycket som möjligt om målgruppen för att försöka matcha med det interna 

arbetet för att nå framgång. Vi kan konstatera att tankesättet employer branding bidrar till 

ett företags externa marknadsföring genom att tankesättet lägger mer fokus på vikten av att 

analysera var företaget står och vad de är i behov av. Därför är det viktigt för företag att 

göra ett grundligt förarbete och lägga ned tid på att komma fram till vad för kompetens 

som behövs i företaget. Att attrahera kompetenta medarbetare till rätt plats i företaget, kan 

vi konstatera är en grundsten för ett framgångsrikt företag. 
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Employer Branding

Extern
Marknadsföring

Intern
Marknadsföring 

6. AVSLUTNING  

______________________________________________________________ 

I detta avslutade kapitel redogör vi för de slutsatser som vi analyserat fram under 

uppsatsens gång, här svarar vi även konkret på vårt valda syfte. Vi har valt att börja med 

slutsatserna då de knyter samman analysen från ovanstående tre kapitel. Efter det följer ett 

avsnitt då vi diskuterar slutsatsernas generaliserbarhet, sista avsnittet avslutas med 

förslag till vidare forskning.  

_________________________________________________________________________ 

 

6.1 Slutsatser  

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera om och hur idéer angående employer 

branding kan bidra till ett företags interna och externa marknadsföring. För att besvara 

detta syfte har vi analyserat och reflekterat om och hur employer branding kan tillföra 

något till ett företags interna och externa marknadsföringsarbete gentemot sin personal. 

Med figur 1 vill vi visa på hur vi anser att employer branding interagerar och behandlar 

både intern och extern marknadsföring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Interaktioner av Albinsson, Gotthold och Lundquist 
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Slutsats 1: Employer branding är en långsiktig process som behandlar interna och 

externa faktorer i företaget före, under och efter en medarbetares anställning.  

Utifrån att ha studerat forskare, employer branding-konsulter samt serviceföretag, har vi 

kommit fram till att företag kan vinna på att se employer branding som ett tankesätt som 

förlänger och bidrar till ett företagets interna och externa marknadsföring. Employer 

branding som tankesätt har vi valt att se som en långsiktig process som behandlar interna 

och externa faktorer före, under och efter en medarbetares anställning. Vi anser att det kan 

vara av betydelse för företag att tänka på denna process som en långsiktig relation till 

medarbetarna. Detta då det är allmänt känt att dagens generation är mer benägna att byta 

arbetsplats, vilket gör att företag behöver vara mer engagerade i sin personal. Nedan visas 

en modell som förklarar hur vi ser på employer branding-processen. Denna modell menar 

vi förtydligar hur employer branding behandlar såväl interna som externa faktorer samt hur 

employer branding ser till före och efter en anställning.  

 

Figur 2: Employer Branding-processen av Albinsson, Gotthold och Lundquist 

 

Slutsats 2: Employer branding förlänger relationen med sina anställda genom att 

vårda relationen innan, under och efter en anställning.  

Utifrån vår första slutsats har vi kommit fram till, som även är en del av den process vi 

beskrivit, är att företag drar nytta av att använda sig utav så kallade exit-intervjuer. Detta är 

en effektiv strategi som kan hjälpa företag att fortsätta behålla och vårda kontakten med sin 

före detta anställd. Arbetet med att fortsätta hålla kontakten, efter att en anställd lämnat 
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företaget, kan ses som en förlängning av marknadsföringsarbetet och gör employer 

branding unikt gentemot intern och extern marknadsföring. Arbetet med att vårda 

kontakten med en anställd som avslutat sin anställning, kan leda till att de blir ännu mer 

effektiva deltidsmarknadsförare då de fortfarande känner en samhörighet till företaget, 

detta arbete kan utföras genom exit-intervjuer. Om ett företag arbetar aktivt med att 

upprätthålla kontakten med tidigare anställda, kan detta eventuellt leda till att företag får 

möjlighet att återrekrytera kompetent personal. 

 

Slutsats 3: Employer branding skapar deltidsmarknadsförare för livet  

Vi kan även konstatera att tankesättet employer branding ser till en viktig detalj i ett 

företags marknadsföringsarbete, nämligen att aktivt arbeta med att skapa medarbetare som 

är stolta över sin arbetsplats. Betydelsen av att vårda relationen till sina anställda, både 

före, under och efter en anställning blir allt viktigare då dagens generation är mer benägna 

att röra på sig inom arbetsmarknaden. Här anser vi att företag bör se sina medarbetare som 

marknadsförare, men framförallt jobba för att medarbetarna ska se sig själva som 

marknadsförare av företaget. Arbetet måste ske från första stund, då en ny anställd kommer 

in i företaget och att kontinuerligt arbeta med detta under dennes anställning. Detta för att 

den anställde sedan även efter sin anställning ska fortsätta tala väl om företaget. Vi kan 

därmed konstatera att företag med hjälp av employer branding bör arbeta aktivt med att få 

personalen att agera deltidsmarknadsförare för livet.  

 

För att svara på uppsatsens syfte kan vi konstatera att idéer om employer branding bidrar 

till både intern och extern marknadsföring. Våra slutsatser visar hur idéer om employer 

branding tillför något till intern och extern marknadsföring.   

 
6.2 Generaliserbarhet  

Vi kan konstatera att våra slutsatser är högst generaliserbara. Med detta menar vi att det 

går att applicera våra slutsatser på alla företag som tillhandahåller anställda. Vi har dock 

kommit fram till att våra slutsatser lämpar sig bäst på kunskapsintensiva företag. Det blir 

än mer viktigt för dessa företag att vårda kontakten till tidigare anställda då dessa utgör 

företagets produkter.  
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6.3 Förslag till vidare forskning  

Employer branding som tankesätt anser vi vara en intressant infallsvinkel för företag att 

arbeta med då arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Genom 

employer branding har vårt intresse för hur företag arbetar med att attrahera, engagera, 

motivera och behålla kompetenta medarbetare ökat. Vi tror att tankesättet employer 

branding kommer bli mer och mer aktuellt och attraktivt att arbeta med. Vi hoppas därför 

att denna uppsats väckt ett intresse hos Er läsare och motiverar Er till att forska vidare i 

tankesättet employer branding. Vårt förslag till vidare forskning inom employer branding 

är att undersöka hur ett företag kan använda sig av återrekrytering och om behovet till 

återrekrytering finns. Vi anser att vårt förslag på vidare forskning kan vara en intressant 

infallsvinkel och en bra idé till en kommande uppsats då företag kan återvinna förlorad 

kompetens.  
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Bilaga 1 

Telefonintervjuguide 1  

 

1. Du skrev att ni började använda begreppet Employer Branding 2004, vad var 

anledningen till att ni började med det, och var, inom vilket område? 

 

2. Kan du kortfattat beskriva Employer Branding? 

 

3. Vad anser du skiljer Intern Marknadsföring från Employer Branding? Efter vad vi läst i 

litteraturen har vi svårt att se konkreta skillnader mellan dessa två begrepp.  

 

4. Skulle du säga att Intern Marknadsföring och Employer Branding överlappar varandra 

eller kompletterar varandra?  

 

5. Finns det några uppenbara problem med Employer Branding? 

 

6. Vi är främst intresserade av serviceföretag då vi läser Service Management. Hur 

används Employer Branding inom serviceföretag? Vilka företag är det som främst 

använder sig av Employer Branding? 

 

7. Vad är skillnaden med Employer Branding och Employee Branding? 

 

8. Vet du någon annan vi kontakta om Employer Branding? Vi har redan kontaktat Daniel 

Wägerth och Anders Parment utan att få något svar.  
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Bilaga 2 

Telefonintervjuguide 2  

 

1. Hur ser ni på employer branding i förhållande till intern och extern 

marknadsföring? Hur skiljer sig employer branding från dessa?  

 

2. Vad bör ett företag tänka på för att attrahera rätt medarbetare?  

 

3. I litteraturen går det att läsa att inom employer branding gäller det att få sina 

medarbetare stolta över arbetsplatsen, hur kan detta göras?  

 

4. Hur bör ett företag arbeta med att behålla en god relation till en tidigare anställd?  

 

5. Hur kan ett företag få personalen att agera effektiva marknadsförare efter att de 

avslutat sin anställning?  
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Bilaga 3 

E-mailintervjuguide 

 

1. Hur arbetar Ni med personalen för att få dem att trivas på er arbetsplats och få dem 

att vara stolta medarbetare? Utveckla gärna ditt svar.  

 

2. Anser Ni att det är viktigt att se personalen som marknadsförare av företaget och i 

sådana fall på vilket sätt? Utveckla gärna ditt svar. 

 

3. Har Ni någon utarbetad strategi med att behålla och vårda kontakten med en 

medarbetare som avslutat sin anställning av olika skäl?  Utveckla gärna ditt svar. 

 

 
 
 


