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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys 

employer branding-modell på ett företag 

Seminariedatum: 2012-06-01 

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare: Cecilia Gad, Michaela Kamp och Caroline Lilja 

Handledare: Claes Svensson 

Fem nyckelord: Employer branding, RBV, VRIO, konkurrensfördelar, förmågor 

Syfte: Syftet är att pröva Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-

modell empiriskt för att fastställa om den är ändamålsenlig och kan användas för att 

skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-kriterier. 

Metod: Fallstudien har gjorts utifrån en blandad metodansats då grunden ligger i en 

kvalitativ undersökning som kompletteras med en mindre, kvantitativ undersökning. 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer, enkäter och 

granskning av interna dokument från fallföretaget. 

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån resursbaserad teori, VRIO-kriterierna, 

teorier om employer branding samt Barrow och Mosleys employer branding-modell. 

Empiri: Det empiriska materialet är framtaget genom intervjuer och enkäter med 

anställda på fallföretaget. 

Resultat: Resultatet av studien visar att employer branding-modellen är en 

ändamålsenlig modell som kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara 

konkurrensfördelar. Vidare ges rekommendationer till fallföretaget angående vilka 

dimensioner de bör lägga resurser på för att stärka sitt employer brand i jämförelse 

med konkurrenterna.



Abstract 

Title: An empirical examination of Simon Barrow and Richard Mosley’s employer 

branding model at a company 

Seminar date: 2012-06-01 

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) 

Authors: Cecilia Gad, Michaela Kamp and Caroline Lilja 

Advisor: Claes Svensson 

Key words: Employer branding, RBV, VRIO, competitive advantage, capabilities 

Purpose: This thesis aims to empirically examine whether Simon Barrow and Richard 

Mosley’s employer branding model serves its’ purpose and how it can be applied in 

the creation of sustainable competitive advantage according to the VRIO-criteria. 

Methodology: The study was conducted with a mixed method case study approach. 

The foundation lies in a qualitative approach complemented with a smaller, 

quantitative survey. The data collection is conducted with semi-structured interviews, 

survey questionnaires, and internal documentation provided by the case company. 

Theoretical perspectives: The study is based on the resource-based view, VRIO-

criteria, employer branding, and Barrow and Mosley’s employer branding model. 

Empirical foundation: The empirical data consists of material based on interviews and 

survey questionnaires with members of the staff at the case company. 

Conclusions: The results show that the employer branding model serves its’ purpose 

and can be useful in the creation of sustainable competitive advantage. Further, 

recommendations are given to the case company regarding which dimensions to 

assign additional resources in order to strengthen the company’s employer brand in 

comparison with its’ competitors. 
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Kapitel 1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle, med konkurrens om arbetskraft på internationell nivå, blir det allt 

viktigare för företag att attrahera och behålla kompetent personal. Företag har de 

senaste åren börjat inse att anställda kan påverka varumärket både positivt och 

negativt (Berthon, Ewing & Lian Hah, 2005). Detta är två av orsakerna till att 

employer branding har ökat i popularitet och idag används för att engagera de 

anställda i företagets kultur och strategier (Backhaus & Tikoo, 2004). Den svenska 

översättningen av employer branding är arbetsgivarvarumärken. Artiklar på svenska 

använder sig av det engelska begreppet och detta kommer även göras i vår studie. 

Ambler och Barrow definierar employer branding som: 

                                                         

“‘the package of functional, economic and psychological benefits 

provided by employment and identified with the employing 

company’, with the primary role of the employer brand being ‘to 

provide a coherent framework for management to simplify and focus 

priorities, increase productivity and improve recruitment, retention 

and commitment’.” 

(Barrow & Mosley, 2005, s. xvi) 

 

Användningen av employer branding fokuserade fram till början av 2000-talet på att 

utveckla företags externa rykte. Det interna arbetet med att öka de anställdas 
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engagemang och förändra kulturen var däremot begränsat. Fokus har skiftat och 

employer branding har utvecklats till att bli en mer integrerad strategi inom företag 

(Mosley, 2007). I dagsläget finns det forskning som visar på att ett företags employer 

brand kan leda till hållbara konkurrensfördelar genom företagets humankapital, men 

forskningen brister i att förklara hur. Humankapital innefattar de anställdas 

färdigheter, intelligens och bedömningsförmåga (Kryger Aggerholm, Esmann 

Andersen & Thomsen, 2010; Barney & Wright, 1998). Forskningen styrks av den 

resursbaserade teorin (RBV) inom strategiforskning som menar att egenskaper i ett 

företags resurser kan skapa hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991). Barney 

presenterar fyra kriterier som en resurs bör uppfylla för att kunna leda till hållbara 

konkurrensfördelar. Dessa fyra är värde, sällsynthet, imiterbarhet och den interna 

organisationen (Barney, 1995). Fortsättningsvis omnämns dessa som VRIO-

kriterierna. En hållbar konkurrensfördel definieras som:   

 

“A firm is said to have a sustained competetitve advantage when it is 

implementing a value creating strategy not simultaneously being 

implemented by any current or potential competitors and when these 

other firms are unable to duplicate the benefits of this strategy” 

(Barney, 1991, s. 102) 

 

Ett företags employer brand är en immateriell tillgång som kan mätas (Ambler & 

Barrow, 1996). För att mäta framgången av en employer branding-strategi krävs en 

modell och data som kan jämföras kontinuerligt (Parment & Dyhre, 2009). Vi har 

funnit en modell som heter The employer brand mix och är skapad av Simon Barrow 

och Richard Mosley som är kollegor på det Londonbaserade konsultföretaget People 
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in Business. De har tillsammans skrivit boken “The employer brand - bringing the 

best of brand management to people at work” (Barrow & Mosley, 2005). Att 

employer branding-modellen är skapad av två konsulter och inte tidigare har testats 

skapade ett intresse för att empiriskt pröva den. Fortsättningsvis omnämns The 

employer brand mix endast som modellen. 

 

Modellen omfattar tolv nyckeldimensioner och har översatts av oss till svenska för att 

enklare kunna appliceras i studien. Modellen är deskriptiv då Barrow och Mosley ger 

beskrivningar av de tolv nyckeldimensionerna. Vidare är den konceptuell då den ger 

förslag på hur företag kan använda sig av de olika dimensionerna i sitt employer 

branding-arbete. Modellen kan användas för att bedöma ett företags nuvarande 

employer brand genom att redogöra för vilka dimensioner som finns i företaget och 

vilka dimensioner som behöver förbättras. Upphovsmännen understryker att modellen 

inte är fullständig och menar att de valda dimensionerna är de som företag i första 

hand bör arbeta med för att skapa ett starkt employer brand (Barrow & Mosley, 2005). 

 

Modellen består av två huvudblock varav det ena fokuserar på helheten i företag, 

vilket innebär policyer. Det andra fokuserar på de praktiska aspekterna av employer 

branding. Dimensionerna som berör policy är följande: externt rykte, intern 

kommunikation, företagets ledning, värderingar och CSR, interna mätsystem samt 

stödfunktioner. De praktiska dimensionerna inkluderar rekrytering och introduktion, 

teamarbete, prestationsbedömning, lärande och utveckling, belöning och erkännande 

samt arbetsmiljö (Barrow & Mosley, 2005). 
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Figur 1 Barrow och Mosleys employer branding-modell (Barrow & Mosley, 2005). 

 
Ett mer dynamiskt perspektiv inom RBV lyfter fram förmågor, som är den svenska 

översättningen av capabilities. Förmågor syftar till organisationens kapacitet att ta till 

vara på och skapa nya konkurrensfördelar (Teece, Pisano & Shuen, 1997). De tolv 

dimensionerna i modellen kan ses som förmågor som, enskilt eller i kombination, kan 

bidra till att skapa ett employer brand utifrån företagets resurser. Genom att skapa ett 

starkt employer brand kan företaget bättre attrahera, behålla och motivera personalen. 

Detta får i sin tur effekter på företagets prestationer genom exempelvis lägre 

kostnader, ökad kundnöjdhet och bättre finansiellt resultat (Barrow & Mosley, 2005). 

 
	  

 
	  



	  
	  
	  
	  

11	  

1.2 Problematisering 
 

Forskning som visar på att employer branding kan leda till hållbara 

konkurrensfördelar brister i att beskriva hur denna process går till (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Problemet ligger i att många företag inte är medvetna om hur de kan 

använda humankapital för att skapa hållbara konkurrensfördelar (Barney & Wright, 

1998). Genom att analysera och empiriskt pröva modellens dimensioner kan det 

konstateras om och hur modellen är tillämpbar för att skapa förutsättningar för 

hållbara konkurrensfördelar genom employer branding. Prövningen kommer att ske 

med Barneys VRIO-kriterier som analysinstrument då vi upplever att dessa är tydliga, 

enkla att applicera och välanvända. För att avgöra om modellen är ändamålsenlig 

kommer följande kriterier att användas: precision, konsekvens, omfattning, enkelhet 

och fruktbarhet (Curd & Cover, 1998). 

 

Modellen är skapad av två konsulter, Barrow och Mosley, och behöver bli prövad 

empiriskt. Att modellens upphovsmän är konsulter och att den inte blivit tolkad eller 

ifrågasatt av forskare inom ämnet kan minska dess trovärdighet. Med anledning av 

detta anser vi att det finns ett behov av att pröva modellen empiriskt.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att pröva Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell 

empiriskt på ett fallföretag med VRIO-kriterierna som analysverktyg. Modellen 

kommer att prövas för att bedöma om den är användbar och hur den kan appliceras 
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för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar. Med anledning av detta 

blir studiens frågeställning: 

 

• Är employer branding-modellen ändamålsenlig och kan den användas för att 

skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-

kriterier? 

 

I det inledande kapitlet har vi i korthet tagit upp flera av de val som gjorts kring 

metod och teorier för att ge en god introduktion till studien. En djupare diskussion 

med motiveringar till dessa val kommer att föras i kommande kapitel. Nedan följer en 

översikt av uppsatsens disposition. 

 

1.4 Disposition 
	  
 

 
Figur 2 Disposition av studien 

 

Inledning 

•  Här ges en bakgrund till studien. Vidare presenteras studiens syfte och 
problemställning.  

Metod 

•  Metoddelen anger och argumenterar för de metoder som använts i 
uppsatsen. Även källkritik, analysmetod och förväntat resultat tas upp. 

Teori 

•  Här presenteras en genomgående granskning av de teorier och den 
modellen som ligger till grund för uppsatsens teoretiska referensramar. 

Empiri 

•  Här presenteras fallbeskrivningen i form av empiriskt material från 
intervjuer och enkäter med anställda på fallföretaget samt sekundärdata. 

Analys 

•  I det här kapitlet analyseras empiri mot teori och modellen för att leda till 
slutsatser. 

Resultat 

•  Avslutningsvis presenteras resultaten av studien samt rekommendationer 
till fallföretaget. 
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Kapitel 2 Metod 
 

2.1 Forskningsstrategi 
 

En forskningsstudie kan ha en deduktiv eller induktiv ansats. I den deduktiva ansatsen 

jämförs empiri och teori medan den induktiva ansatsen tar fram teorier genom att utgå 

från undersökningens empiri (Bryman & Bell, 2005). Därmed antar denna studie en 

deduktiv ansats. 

 

Studien kommer att utföras enligt en blandad metod med kvalitativ design som grund 

eftersom den syftar till att betrakta en verklig situation mer ingående. I vår studie 

innebär en blandad metod att en kvalitativ undersökning kommer att genomföras och 

kompletteras med en mindre kvantitativ enkätundersökning. Blandad metod används i 

de fall då det behövs mer underlag för resultaten och för att underlätta tolkningen av 

svaren. Genom detta tillvägagångssätt kan ett så utförligt resultat som möjligt erhållas 

(Bryman & Bell, 2005). Valet av metod anses lämpligt då studien avser att analysera 

uppfattningar hos deltagarna och förtydliga hur employer branding kan användas. 

 

Enbart en kvantitativ metod hade, på grund av studiens syfte, varit problematisk att 

genomföra då tillvägagångssättet kräver fler respondenter (Bryman & Bell, 2005). På 

fallföretaget finns det endast ett begränsat antal anställda med tillräcklig kunskap om 

employer branding. Enbart en kvantitativ studie hade därmed inte kunnat besvara 

frågeställningen. Eftersom syftet med studien dessutom är att pröva en tidigare 

obeprövad modell är en kvalitativ explorativ undersökning att föredra. På grund av 

bristande kunskap kring modellens användbarhet och hur dimensionerna ska mätas 



	  
	  
	  
	  

14	  

och utvärderas är det i dagsläget omöjligt att genomföra en omfattande kvantitativ 

undersökning. Vidare hade det vid enbart en kvalitativ metod varit svårt att 

operationalisera och analysera modellens dimensioner kopplat till VRIO-kriterierna. 

 

2.2 Undersökningsdesign 
 

En fallstudie av ett utvalt företag kommer att genomföras då intresse ligger i att 

undersöka och observera ett företags employer brand och hur detta kan leda till att 

skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar. Fallstudier besvarar hur något 

fungerar och undersöker fenomen i dess naturliga sammanhang. Tillvägagångssättet 

är vanligt förekommande när syftet är att förklara, förstå eller beskriva organisationer 

(Yin, 2009). Denna fallstudie är en ögonblicksstudie som studerar ett företag vid en 

viss tidpunkt. Nackdelar med en ögonblicksstudie, jämfört med en process-studie, är 

att det kan vara svårare att få en djupare förståelse för ämnet som studeras (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Kritik har även riktats mot fallstudier då det genom resultatet är svårt 

att utläsa kausala samband mellan variabler och omöjligt att göra empiriska 

generaliseringar från endast ett fall. Däremot är det fullt möjligt att dra slutsatser om 

teoretisk generalisering utifrån fallstudier, det vill säga huruvida modellen och 

teorierna skulle kunna vara användbara i flera olika organisationer (Yin, 2009). 

 

2.3 Val av modell och teorier 
 

Som nämndes i inledningen har employer branding ökat i popularitet och förståelsen 

har ökat beträffande att anställda kan påverka ett företags varumärke både positivt och 

negativt (Berthon et al, 2005). Employer branding är en strategi med ursprung från 

Human Resource Management (HRM) och humankapital har tidigare visats vara en 
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viktig resurs vid skapandet av förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Med detta till grund valde vi employer branding och ville 

undersöka om en modell inom ämnet kan vara användbar empiriskt. 

 

Valet av Barrow och Mosleys modell gjordes efter att ha gått igenom flertalet 

modeller inom employer branding, exempelvis John Sullivans åttastegs-modell 

(Sullivan, 2004). Vi ansåg att Barrow och Mosleys modell är enkelt uppbyggd, 

omfattande och inkluderar flera viktiga aspekter. Att modellens upphovsmän är 

konsulter och att den hittills är obeprövad såg vi som en möjlighet och en anledning 

att pröva den empiriskt. Detta är motiveringen till varför valet föll på just Barrow och 

Mosleys modell. 

 

De teorier som studien utgår från med avseende på RBV kommer främst från Barneys 

artiklar från åren 1991 och 1995. Barney har fått och bemött kritik angående sin teori 

och VRIO-kriterierna. Han menar att delar av kritiken är välgrundad men framhåller 

RBVs användbarhet eftersom teorierna är aktuella än idag och tillämpas inom flera 

olika områden såsom personal, marknadsföring och informationssystem (Barney, 

2001). Eftersom RBV använts i ett flertal studier kring humankapital och hållbara 

konkurrensfördelar anser vi den vara en lämplig teori (Wright, Dunford & Snell, 

2001). 

 

Det finns andra tillvägagångssätt än VRIO-kriterierna för att mäta hållbara 

konkurrensfördelar. Alternativa kriterier för bedömning av hållbara 

konkurrensfördelar är varaktighet, öppenhet, överförbarhet och replikerbarhet (Grant, 

1991). Det finns även andra utformningar av Barneys kriterier för att mäta hållbara 
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konkurrensfördelar, exempelvis VRIN som innefattar icke-substituerbarhet (Barney, 

1991). Valet föll på VRIO-kriterierna då dessa inkluderar aspekten intern 

organisation, vilket vi anser passande i vår studie.  

 

VRIO-kriterierna har valts som analysinstrument med anledning av att de kan 

användas för att analysera de förmågor som är önskvärda vid skapandet av ett 

employer brand. Därmed är VRIO användbart eftersom modellens tolv dimensioner 

betraktas som förmågor. Kriterierna kan även anses vara ett komplement till 

modellen, då de enligt oss underlättar den praktiska prövningen av modellen på ett 

tydligt och mätbart sätt.   

 

Vidare har Barneys bedömningsskala för konkurrensfördelar valts då den illustrerar 

hur VRIO kan användas vid skapandet av konkurrensfördelar. Barneys 

bedömningsskala hjälper till att tydliggöra framställningen av resultatet från VRIO 

vilket är till stor hjälp vid analysen. Det faktum att både VRIO-kriterierna och 

bedömningsskalan är skapade av Barney ser vi som fördelaktigt då samma 

terminologi och definitioner används.  

 

2.4 Primär- och sekundärdata 
 

Data kan delas upp i primär- och sekundärdata. Primärdata hämtas vanligen in från 

människor via intervjuer, enkäter eller observationer (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Sekundärdata är information som tidigare hämtats i andra syften, till exempel statistik 

(Bryman & Bell, 2005). Primärdata har tagits fram genom semistrukturerade 

intervjuer och enkätundersökningar med anställda på fallföretaget.  
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Sekundärdata som används består av information från fallföretagets officiella hemsida 

och intern dokumentation. De policyer och dokument som analyseras är ett urval av 

de styrdokument som leder fallföretagets verksamhet och som enligt oss anses vara de 

viktigaste för employer branding-arbetet. Policyerna berör ett flertal dimensioner från 

modellen och är en viktig del i fallföretagets arbete för att skapa en övergripande 

employer branding-strategi.  

 

Vidare är övrig information framtagen genom en litteraturstudie av böcker och 

artiklar. Böckerna kommer ifrån universitetets bibliotek och artiklarna har hämtats 

från Lunds Universitets bibliotekstjänst libguide samt sökningar på internet. De valda 

artiklarna kommer från etablerade och erkända journaler vilka därigenom bedöms 

vara lämpliga. Nyckelord som använts i sökningarna har varit employer branding, the 

resource-based view, VRIO, sustainable competitive advantage och capabilities. 

 

2.5 Val av fallföretag 
 

Vid valet av fallföretag utgick vi ifrån de uppsatta urvalskriterierna geografisk närhet, 

företagets storlek och konkurrens. Främst prioriterades ett företag i närheten av Lund 

för att underlätta möjligheten till intervjuer. Även företagets storlek var viktigt för att 

inte försvåra datainsamlingen och öka chansen till att skapa ett helhetsperspektiv. 

Slutligen efterfrågades ett företag med befintlig konkurrens för att möjliggöra en 

jämförelse med konkurrenterna. Personalenheter vid tre företag kontaktades varav 

möte hölls med två av dem. Efter mötena bestämde vi oss för det företag som bäst 

stämde överens med urvalskriterierna. Från det valda företaget möttes vi av stor 
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öppenhet kring information och ett genuint intresse för att vidareutveckla deras 

employer brand. Det valda fallföretaget är Lunds Energikoncernen. 

Lunds Energikoncernen har i dagsläget ingen uttalad employer branding-strategi men 

den har varit under utveckling i flera år. Till personalavdelningen anställdes nyligen 

en person vars arbetsuppgift är att konkretisera företagets employer brand. I dagsläget 

står koncernen inför en generationsväxling vilket är en av orsakerna till att 

kompetensförsörjning är av extra stor vikt (Informationsenheten på Lunds 

Energikoncernen, 2011). 

 

2.6 Val av respondenter 
 

För att skapa en bild av Lunds Energikoncernens nuvarande employer brand kommer 

fyra respondenter att intervjuas och därefter få svara på en kompletterande enkät. 

Urvalet har gjorts på basis av ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005). Vår 

kontaktperson, Henrik Beijer-Olsen, är anställd på Lunds Energikoncernens 

personalavdelning. Henrik har valt ut lämpliga respondenter efter önskemål från oss. 

För att skapa en rättvisande bild ville vi att respondenterna skulle ha olika 

erfarenhetsgrad, olika positioner och ha kommit i kontakt med employer branding i 

varierande omfattning. 

 

2.7 Intervjuer och enkäter 
 

Insamling av data från Lunds Energikoncernen kommer att ske i två steg; 

semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning. Tillvägagångssättet med 

semistrukturerade intervjuer och kompletterande enkäter har valts efter att en 
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testintervju genomförts där frågorna i enkäten ställdes muntligen. Ett pilottest 

rekommenderas alltid för att undersöka att både den valda metoden och frågorna 

fungerar väl (Bryman & Bell, 2005). Under testintervjun tappade respondenten 

engagemang och fokus då den tog lång tid att genomföra. Med anledning av detta 

utformades istället en enkät som komplement till frågorna i intervjuerna. I 

intervjuerna och enkäterna har dimensionen företagets ledning operationaliserats till 

att istället kallas för koncernens ledning för att anpassas till fallstudien. Däremot 

kommer företagets ledning användas i rubriker då strukturen utgår från modellens 

dimensioner.  

 

Under de semistrukturerade intervjuerna kommer respondenten att få svara på öppna 

frågor och beskriva hur varje dimension från modellen ser ut inom Lunds 

Energikoncernen i jämförelse med deras konkurrenter, se bilaga 1. Semistrukturerade 

intervjuer är vanligt förekommande vid kvalitativa metoder, då avsikten är att erhålla 

respondenternas uppfattningar. Tillvägagångssättet medför flexibilitet i form av 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan leda till ett mer utförligt och detaljerat 

resultat (Bryman & Bell, 2005). Intervjuerna kommer att utföras av två personer för 

att få en bättre uppfattning av situationen och ta in mängden information. För att 

möjliggöra transkribering kommer intervjuerna att spelas in digitalt. Detta är vanligt 

vid kvalitativa studier för att möjliggöra en detaljerad och noggrann analys (Bryman 

& Bell, 2005). Under intervjuerna kommer en person att ansvara för att ställa frågor 

medan den andra kommer att ansvara för digital inspelning och att föra anteckningar. 

Intervjuerna kommer att genomföras i respondenternas naturliga miljö i Lunds 

Energikoncernens lokaler för att de ska känna sig bekväma i situationen (Trost, 1997).  
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Datainsamlingen består även av en kompletterande enkät som respondenterna får fylla 

i på egen hand. De som genomför intervjuerna kommer att vara närvarande för att de 

ska kunna svara på eventuella frågor kring enkäten. Enkäten kommer att inledas med 

en förklaring av syftet med studien och en kort bakgrund till employer branding. 

Respondenten kommer även att få information gällande anonymitet och enkätens 

upplägg. Enkäten består av en matris med fyra slutna frågor där varje fråga fokuserar 

på ett kriterie i analysverktyget VRIO. I frågorna kommer svarsalternativen vara 

samma för alla tolv dimensioner och består av en sexsiffrig skala där ett är lägst och 

sex är högst. Anledningen till att en sexsiffrig skala kommer att användas är för att 

respondenten ska tvingas ta ett aktivt val och inte kunna välja det svarsalternativ som 

är i mitten. I matrisen kommer respondenterna att ombes bestämma var Lunds 

Energikoncernen hamnar på den sexsiffriga skalan jämfört med organisationens 

konkurrenter. Se matrisen i bilaga 2. 

 

En avgränsning har gjorts till att studera den arbetskraft som har kompetens och 

intresse av att arbeta inom energibranschen. En jämförelse med Lunds 

Energikoncernens konkurrenter kommer att göras eftersom det anses otillräckligt att 

mäta ett företags prestationer utan att relatera till dess konkurrenter (Parment & 

Dyhre, 2009). 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 
 

Begrepp som mäter huruvida studien har trovärdighet är reliabilitet och validitet. Det 

råder delade meningar bland dagens forskare om reliabilitet och validitet är viktiga 

begrepp vid kvalitativ undersökningsmetod och fallstudier. De kriterier som anses ha 
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störst betydelse vid en fallstudie är intern validitet och generaliserbarhet. Det 

empiriska resultatet kan inte generaliseras till att gälla för alla andra företag. Däremot 

kan en teoretisk generalisering göras, då modellens och teoriernas användbarhet i 

andra företag kan diskuteras utifrån studiens resultat. Syftet med att använda en 

kombination av metoder är att stärka både studiens interna validitet och 

generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.8.1 Intern reliabilitet 
 

Med intern reliabilitet menas att de som utför studien uppfattar och tolkar insamlad 

data på samma sätt (Bryman & Bell, 2005). Denna studie har tre författare varav två 

kommer att vara med vid intervjutillfällena. För att öka den interna reliabiliteten 

kommer inte intervjupersonerna att bytas ut vid intervjuerna. Eftersom intervjuerna 

kommer att spelas in och anteckningar kommer att föras minskas risken för att 

skillnader skulle kunna uppstå mellan författarnas tolkningar. Utformningen av 

matrisen kommer att öka tydligheten och underlätta svarshanteringen då de slutna 

svarsalternativen kommer att vara förkodade (Bryman & Bell, 2005). 

Tillvägagångssättet för analysen av resultatet från enkäterna är noggrant beskrivet och 

kommer att kunna replikeras.  

 

2.8.2 Extern reliabilitet 
 

Vid en fallstudie kan det vara problematiskt att fastställa reliabiliteten då en verklig 

situation varierar över tid. Med reliabilitet menas att utslagen för en undersökning är 

desamma vid upprepade tillfällen (Bryman & Bell, 2005). I denna studie är 
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reliabiliteten låg eftersom fallstudien görs på ett företag som är under förändring 

(Informationsenheten på Lunds Energikoncernen, 2011). 

	  

2.8.3 Intern validitet 
 

Med validitet menas att analysinstrumenten mäter det som är avsett att mätas. Intern 

validitet mäter om det som observeras i studien är förenligt med de teorier som ligger 

till grund för studien (Bryman & Bell, 2005). De öppna intervjufrågorna kommer att 

formuleras utifrån employer branding-modellens tolv dimensioner. Detta kommer att 

ge utrymme för respondentens uppfattning vilket eventuellt kommer kunna minska 

studiens interna validitet. Däremot kommer det semistrukturerade tillvägagångssättet 

möjliggöra att intervjuerna kan genomföras med ett flertal personer på samma sätt. 

Frågorna i enkäten kommer att vara uppbyggda enligt RBVs VRIO-kriterier och i 

svarsmatrisen kommer dessa att kopplas samman med modellens dimensioner. Alla 

respondenterna kommer att få svara på exakt samma frågor i enkäten, vilket innebär 

att det inte kommer att existera några skillnader i formulering orsakad av den som 

ställer frågorna som kan påverka svaret (Bryman & Bell, 2005). Enkäten kommer att 

fyllas i direkt efter intervjun då de två som genomför intervjuerna kommer att vara 

närvarande för att kunna svara på eventuella frågor. Detta i syfte att minska risken för 

missförstånd, bortfall och garantera att rätt person har fyllt i enkäten. Den 

kompletterande enkäten är till för att stärka studiens interna validitet. 

 

2.8.4 Extern validitet 
 

Extern validitet i studien syftar till generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005). 

Resultatet kan generaliseras för att uppfatta mönster, frambringa teorier och dra nytta 



	  
	  
	  
	  

23	  

av tidigare teorier som referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Studien kan visa på teoretisk generalisering eftersom den 

kan hitta mönster i hur arbetet med employer branding kan skapa förutsättningar för 

hållbara konkurrensfördelar. Fallstudien på Lunds Energikoncernen kan påvisa hur 

andra företag kan använda sig av modellen men då utifrån deras egna förmågor. 

Tillämpningen av en blandad metod är dessutom vanlig vid fallstudier för att öka 

generaliserbarheten av resultaten (Bryman & Bell, 2005). 

 

 2.9 Källkritik 
 

I denna studie kommer de anställda på fallföretaget att ge sin uppfattning av hur 

koncernens employer branding-arbete fungerar. Denna källa är subjektiv då den 

enbart utgår från de anställdas syn på organisationen. Det är därför viktigt att kritiskt 

granska informationen. Studien bygger även på vetenskapliga artiklar från erkända 

journaler inom ämnena strategic management och marknadsföring vilket styrker 

artiklarnas trovärdighet. Källan som sekundärdata hämtas ifrån kan vara ofullständig, 

vinklad och göra tveksamma urval. Därmed är ett kritiskt förhållningssätt vitalt när 

materialet analyseras för att minska subjektiviteten (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

2.10 Analysmetod 
 

Efter insamlingen av data ska materialet analyseras. I en analys bearbetas det 

insamlade materialet systematisk så att det blir användbart och lättare att förstå. Detta 

kommer att göras för att data ska kunna kopplas till studiens problemställning. Vid 

förståelse kan slutsatser och konsekvenser dras av resultatet (Backman, 2008). 
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2.10.1 Fallstudiens analysmetod 
 

För att möjliggöra en analys kommer insamlad primärdata bearbetas var för sig. 

Resultatet från intervjuerna kommer att tas fram genom transkribering med öppen 

kodning för att identifiera relevanta begrepp inom respektive dimension. Detta 

tillvägagångssätt är lämpligt då öppen kodning innebär en “process som går ut på att 

bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data” (Bryman & Bell, 

2005, s. 450). Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas genom att 

svarsalternativen i den sexsiffriga skalan omvandlas och placeras in i Barneys 

bedömningsskala av konkurrensfördelar. Bedömningsskalan kommer att användas för 

att analysera om en förmåga leder till en konkurrensfördel och består av tre 

kategorier (ja, likvärdig och nej) (Barney & Wright, 1998), se figur 3. Resultaten 

kommer att delas in under kategorierna enligt följande; ja (5-6), likvärdigt 

konkurrensläge (3-4) och nej (1-2). Därmed kommer vi få svar på vilken av de 

konkurrerande effekterna respondenterna anser att varje dimension hamnar på. Vi 

kommer att presentera varje respondents svar enskilt för att kunna diskutera och 

utvärdera skillnaderna och likheterna i svaren.  

 

Efter bearbetning av intervjuerna och enkäterna kommer en analys av hela fallet göras 

då de empiriska resultaten vävs samman med sekundärdata och teorier. För att 

analysera och avgöra om Lunds Energikoncernen har förmågor inom employer 

branding som kan anses skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar används 

VRIO-kriterierna som analysverktyg. För att en förmåga ska anses utgöra en hållbar 

konkurrensfördel måste alla VRIO-kriterier vara uppfyllda (Barney, 1995). VRIO-

kriterier utgör även grunden i Barneys bedömningsskala för konkurrensfördelar som 
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analysen är uppbyggd kring (Barney & Wright, 1998). Genom att föra in det 

sammanslagna resultatet från alla enkäter kommer vi att kunna konstatera vilken 

konkurrerande effekt som respektive dimension i employer branding-modellen 

hamnar på.  

 

Ett starkt resultat innebär att en dimension enligt Barneys bedömningsskala har fått ett 

sammanslaget resultat från alla fyra enkäterna som angränsar till en övre 

konkurrerande effekt. Exempelvis har de dimensioner som hamnat på ett likvärdigt 

konkurrensläge med ett starkt resultat haft ja på fler kriterier än värde hos en eller 

flera respondenter. Anledningen till att dimensionen inte blir en tillfällig 

konkurrensfördel är för att den saknar tillräckligt många ja på övriga kriterier.  

 

 

Figur 3 Bedömningsskala konkurrensfördelar (Barney & Wright, 1998) 

 

2.10.3 Kritiska faktorer vid analys 
 

En kritisk faktor i analysen kommer att vara huruvida intervjuerna kommer att 

generera tillräckligt material för att kodningsprocessen ska kunna genomföras. 

Genom kodning kan dessutom kontexten gå förlorad då fokus ligger på begreppsnivå. 
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Ytterligare en utmaning kopplat till metoden ligger i att vi undersöker 

respondenternas egna subjektiva upplevelser. Vid intervjuer föreligger en risk att 

respondenten ger svar som anses vara socialt önskvärda istället för enligt deras egen 

uppfattning (Bryman & Bell, 2005), vilket vi kommer att ta i beaktning. 

 

En kritisk faktor ligger även i hur bedömning görs angående om modellen är 

ändamålsenlig och om det finns någon mening i att tillämpa den empiriskt. Kriterier 

för en användbar modell eller teori är precision, konsekvens, omfattning, enkelhet och 

fruktbarhet (Curd & Cover, 1998).  Precision syftar till vilken grad modellen passar 

med empirin. Graden av precision avgörs av hur många problem modellen löser samt 

vikten av dessa problem. Konsekvens består av två aspekter, intern och extern. Den 

interna aspekten innebär att studien måste vara logiskt konsekvent till modellen. 

Extern konsekvens betyder att modellen inte får gå emot några andra utomstående 

accepterade modeller. Omfattning speglar hur långt konsekvenserna av modellen går 

utöver vad som initialt var ämnat att förklaras. Detta knyter an till 

generaliserbarheten, det vill säga om modellen kan förklara fenomenet även i andra 

företag. Enkelheten berör antalet antaganden som görs. Den modell med minst antal 

antaganden anses vara den enklaste modellen. Slutligen innebär fruktbarhet hur 

lovande modellen verkar (Curd & Cover, 1998). I bedömningen av ovan nämnda 

kriterier för vad som utgör en användbar modell kommer resultat från litteraturstudie, 

enkätundersökning, intervjuer och interna dokument kombineras i en sammanfattande 

analys. 
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2.11 Förväntat resultat 
 

Vi förväntar oss att studien kommer att besvara om modellen är användbar i de fall 

företag behandlar dimensionerna som förmågor. Vidare förmodas studien svara på om 

modellen kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar 

och ett stark employer brand. Vi förväntar oss även att få svar på om modellen är 

heltäckande och användbar utifrån Curd och Covers kriterier. 

 

Med studien hoppas vi kunna tillföra tankar och nya insikter om employer branding-

modellen. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna bidra med rekommendationer 

till Lunds Energikoncernen om hur de bör använda modellen för att förstärka sitt 

employer brand och skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar. 

 



Kapitel 3 Teori 
 

 

Studiens teoretiska grund har sin utgångspunkt inom strategiforskning och därigenom 

resursbaserad teori. Employer branding är en strategi som har sitt ursprung i human 

resource management och har i ett fåtal studier tidigare analyserats utifrån 

resursbaserad teori (Wright et al, 2001). I kapitlet presenteras inledningsvis RBV för 

att skapa en förståelse kring hur teorin kan appliceras på employer branding. 

 

3.1 Resursbaserad teori (RBV) 
 

Resursbaserad strategiforskning har vuxit fram som kritik mot teorier kring industriell 

organisation (IO) som har sin grund inom neoklassisk nationalekonomi. Michael 

Porters teorier anses vara de mest omtalade inom IO-skolan och bygger på 

antaganden att lönsamhet styrs av branschstruktur och att företag varken kan påverka 

villkoren inom branschen eller sitt eget resultat. Dessa antaganden har sedan 1980-

talet kritiserats för att skapa en allt för statisk bild av strategi där endast företags 

förmåga att anpassa sig till yttre faktorer förklarar lönsamhet (Eneroth, 1997). Att 

förstå olikheter mellan företag och uppkomsten av konkurrensfördelar har länge 

intresserat forskare inom strategiområdet. Tidiga teorier inom RBV har fokuserat på 

att studera och skapa verktyg för att analysera hot och möjligheter i företags yttre 

miljö (Barney, 1995). Det resursbaserade perspektivet har utvecklats som ett 

komplement till tidigare teorier och fokuserar på att undersöka företags interna 

styrkor och svagheter (Barney, 1995). Målsättningen med resursbaserad 

strategiforskning är att ”förklara hur långsiktiga konkurrensfördelar kan skapas 
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genom att organisationers interna resurser mobiliseras och sätts samman på ett mer 

effektivt sätt” (Eneroth, 1997). En konkurrensfördel definieras som något som över 

tiden ger upphov till en, jämfört med konkurrenterna, överlägsen och varaktig 

lönsamhet för ett företag (Porter, 1991). 

 

Tidiga teorier inom resursbaserad strategiforskning menar att resurser kan köpas och 

säljas på strategiska faktormarknader där perfekt konkurrens råder (Eneroth, 1997).  

Barney ställer sig kritisk till detta och påpekar att vid perfekt konkurrens skulle aldrig 

någon överlägsen och varaktig lönsamhet kunna uppstå och därigenom inga 

konkurrensfördelar. Barney gör däremot ett antagande om heterogenitet gällande 

resurser för att konkurrensfördelar ska kunna skapas. Han anser att det finns olika 

typer av resurser som genom strategier utnyttjas på olika sätt av företag. Barney gör 

även ett antagande kring immobilitet för att förklara hur resurser som inte är enkelt 

flyttbara kan skapa barriärer, vilket gör konkurrensfördelar svårare att imitera 

(Barney, 1991). Ett företags resurser kan delas upp i följande kategorier; finansiella, 

fysiska, mänskliga och organisatoriska. Resurstyperna är olika lätta och svåra att köpa 

på marknaden men kan alla bidra till att skapa långsiktiga konkurrensfördelar om de 

uppfyller vissa kriterier (Barney, 1995). 

 

3.2 Dynamiskt perspektiv på RBV 
 

Under årens gång har resursbaserad strategiforskning utvecklats och blivit en bredare 

teori. En sammanställning av all forskning inom området har visat att teoretiska 

influenser till RBV kan delas in i tre huvudkategorier och kommer från “main stream 

strategy research”, “organizational economics” och “industrial organizational 
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analysis” (Mahoney & Pandian, 1992). Från att inledningsvis ha fokuserat på att 

undersöka företags redan befintliga resurser har RBV utvecklats mot ett mer 

dynamiskt perspektiv. För att kunna bygga hållbara konkurrensfördelar krävs även att 

företag är medvetna om de förmågor som är nödvändiga för att utveckla och använda 

resurser (Teece et al, 1997). Förmågor, den svenska översättningen av capabilities, 

definieras som: 

 

“The term 'capabilities' emphasizes the key role of strategic 

management in appropriately adapting, integrating, and 

reconfiguring internal and external organizational skills, resources, 

and functional competences to match the requirements of a 

changing environment.” 

(Teece et al, 1997, s. 515) 

 

Ofta nämns resurser och förmågor i samma kontext. Dessa två termer kan åtskiljas 

genom att “Capabilities, in contrast, refer to a firm’s capacity to deploy resources, 

usually in combination, using organizational processes, to effect a desired end” (Amit 

& Schoemaker, 1993, s. 35). Förmågor betraktas som tillgångar beroende av 

människor och blir därigenom företagsspecifika tack vare företags unika 

sammansättning av humankapital. Ofta är det en lång och tidskrävande process för 

organisationer att utveckla dessa förmågor. Det resursbaserade perspektivet är under 

kontinuerlig utveckling och kan knappast ses som en felfri teori (Eneroth, 1997). 
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3.3 VRIO 
 

För att analysera om en förmåga kan utgöra en källa till en hållbar konkurrensfördel 

används VRIO-kriterierna som analysinstrument. VRIO är en förkortning av värde, 

sällsynthet, imiterbarhet och den interna organisationen (Barney, 1995).  

Värde skapas genom att företagets förmågor förbättrar effektiviteten, skapar 

möjligheter eller neutraliserar hot (Barney, 1991). Detta kan exempelvis ske via att 

värde adderas genom lägre kostnader. En förmågas värde kan variera på grund av 

förändringar i branschstrukturen och teknologisk utveckling. Det är därför viktigt att 

kontinuerligt undersöka vilka av företagets förmågor som skapar extra värde (Barney, 

1995). 

 

Sällsynthet innebär att förmågan måste vara sällsynt förekommande bland nuvarande 

och framtida konkurrenter. Innehas en förmåga av fler konkurrenter är det svårt att 

skapa en konkurrensfördel. En förmåga som tillför extra värde men som även 

konkurrenterna besitter skapar inte en hållbar konkurrensfördel (Barney, 1995). 

 

Att en förmåga är icke-imiterbar innebär att förmågan inte kan kopieras av 

konkurrenter (Barney, 1991). Imitation kan ske genom att en konkurrent bygger och 

skapar en identisk kopia eller ett substitut till förmågan. Ett substitut betyder att en 

konkurrent skapar en förmåga som uppfyller samma funktion och därigenom ersätter 

den ursprungliga förmågan. Det finns tre attribut som kan påverka ifall det är lönsamt 

för en konkurrent att försöka imitera ett annat företags förmågor. Dessa är social 

komplexitet, historiska skäl och vikten av små beslut. Social komplexitet innefattar 

bland annat ett företags kultur, kontakter och rykte. Företagets historia påverkar hur 
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företaget har formats av tidigare beslut och erfarenheter. Ofta nämns de stora besluten 

som företag tar, däremot är det de små vardagliga besluten som oftast är svåra att 

imitera och som kan leda till konkurrensfördelar (Barney, 1995). 

 

Den interna organisationen utgör det sista kriteriet och undersöker om företagets 

förmågor organiseras på ett sätt som gör dem konkurrenskraftiga (Barney, 1995). 

Detta kan till exempel ske genom kontrollsystem, belöningssystem och hur rapporter 

hanteras. Ett företag kan inneha en förmåga som skapar värde, är sällsynt och svår att 

imitera men om förmågan inte organiseras på rätt sätt inom företaget kan den inte 

skapa förutsättningar för en hållbar konkurrensfördel (Barney & Wright, 1998). 

 

3.3.1 Barneys bedömningsskala 
 

Barneys bedömningsskala är användbar för att illustrera hur VRIO-kriterierna kan 

tillämpas för att analysera om en förmåga leder till en konkurrensfördel (Barney & 

Wright, 1998). Enligt Barney är en förmåga som skapar värde, är sällsynt, svår att 

imitera och organiseras på ett bra sätt en hållbar konkurrensfördel. En förmåga är en 

temporär konkurrensfördel när den skapar värde och är sällsynt fast inte svår att 

imitera. Konkurrenter kommer då att försöka imitera denna förmåga om den kan leda 

till en konkurrensfördel, vilket med tiden leder till det likvärdiga konkurrensläget. Om 

en förmåga är värdefull men inte sällsynt är den varken en konkurrensfördel eller 

missgynnande, den går därmed under kategorin likvärdigt konkurrensläge. Att 

konkurrerande företag besitter förmågan betyder inte att den är oanvändbar. Det 

betyder endast att den inte är en hållbar konkurrensfördel. En förmåga som inte 

besitter något av VRIO-kriterierna är en konkurrensnackdel. Med konkurrensnackdel 
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menas de förmågor som inte skapar värde och enligt Barney ska företag överge dessa 

(Barney & Wright, 1998).  

 

3.4 Kritik mot RBV 
 

RBV har mottagit kritik från bland annat Priem och Butler som har uppmärksammat 

några viktiga synpunkter på den resursbaserade teorin. Den första är att teorin är 

tautologisk. Priem och Butler påpekar att Barneys definition av en konkurrensfördel 

är när en resurs skapar värde och är sällsynt, samtidigt som att värde och sällsynthet 

är något som ligger till grund för en konkurrensfördel. Detta kallar de för ett cirkulärt 

resonemang som uppfyller sig själv. Den andra kritiken är att olika sammansättningar 

av resurser kan generera samma eller liknande värde till företag. Detta innebär att 

företag har samma möjlighet att skapa konkurrensfördelar av olika resurser, vilket gör 

att konkurrensfördelen inte är sällsynt eller svår att imitera. Priem och Butler anser 

även att produktmarknaden får lite fokus i Barneys artikel och att det är marknadens 

omgivning som påverkar om ett företags resurs är värdefull. När den 

konkurrensutsatta miljön förändras ändras även värdet på företagets resurser och detta 

kan inte RBV påverka. De menar därmed att RBV förenklar den strategiska analysen 

med ett implicit antagande om heterogena och orörliga produktmarknader. Slutligen 

anser Priem och Butler att RBV-teorin har begränsad normativ förmåga. Detta 

underbygger de med fyra aspekter som begränsar användbarheten. För det första är 

attributen av resurserna, som genererar strategiska fördelar och hållbara 

konkurrensfördelar, inte mottagliga för manipulation. Nästa aspekt säger att kontexten 

där teorin appliceras inte är specificerad. Vidare är definitionen av resurser för 
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allomfattande och slutligen är teorin statisk och inte dynamisk (Priem & Butler, 

2001). 

 

Barney har bemött denna kritik och anser att delar av den är välgrundad. Däremot 

menar han att den resursbaserade teorin fortfarande är användbar och det faktum att 

den ännu används inom flera olika områden bekräftar just detta (Barney, 2001). Trots 

kritiken är RBV en vedertagen och empiriskt accepterad teori. 

 

3.5  RBV, human resource management och employer branding 
 

Trots att området Human Resource Management (HRM) inte har sitt ursprung inom 

strategiforskning har RBV varit en teori som tydligt påverkat dess utveckling. Den 

främsta anledningen till detta är att det resursbaserade perspektivet har bidragit till att 

ändra fokus inom strategilitteraturen från externa faktorer till interna resurser som 

källa till konkurrensfördelar. RBV har på så vis stärkt HRMs uppfattning om att 

människor är strategiskt viktiga för en organisations framgång. De anställda har satts i 

fokus genom att RBV har förklarat hur även humankapital kan vara en tänkbar källa 

till hållbara konkurrensfördelar (Wright et al, 2001). Detta har också gjort teorin 

användbar för att förstå personalavdelningens roll i organisationer (Barney & Wright, 

1998). 

 

Genom att applicera VRIO-kriterierna på tekniker och policyer inom HRM framgår 

tydligt att dessa på egen hand inte räcker för att skapa konkurrensfördelar eftersom de 

lätt kan imiteras av konkurrenter. Det som krävs är en engagerad, talangfull och 

motiverad personalstyrka som besitter förmågor som är nödvändiga för att utveckla 
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och använda företagets övriga resurser (Teece et al, 1997). För att uppnå detta kan 

employer branding ses som ett ramverk för strategiskt personalarbete. För att skapa 

hållbara konkurrensfördelar använder och marknadsför företag sitt employer brand i 

syfte att attrahera kompetent humankapital och motivera de anställda till att arbeta i 

linje med organisationens mål (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

3.6 Employer branding 
 

Konceptet employer branding, att marknadsföra sig som arbetsgivare, har vuxit fram 

under en längre tid men vikten av varumärken har varit känd sedan medeltiden 

(Ambler & Barrow, 1996). Det finns både likheter och skillnader mellan ett företags 

produktvarumärke och deras employer brand. En skillnad ligger i att 

produktvarumärket främst är riktat externt medan företagets employer brand spelar en 

viktig roll både internt och externt. En annan skillnad är att employer branding är 

direkt kopplat till den anställdes identifiering med företagets varumärke (Backhaus & 

Tikoo, 2004). De fördelar som ett företags employer brand erbjuder arbetstagaren är 

desamma som konstaterades på medeltiden; funktionella, ekonomiska och 

psykologiska. Den funktionella aspekten består av utveckling och användbarhet av 

arbetet, den ekonomiska av materiella eller monetära belöningar och den 

psykologiska av känslor som tillhörighet och syfte (Ambler & Barrow, 1996). 

 

Synen på anställning har förändrats med tiden och det är centralt att förstå dessa 

förändringar för att lyckas bygga ett framgångsrikt employer brand. Det har blivit allt 

viktigare bland anställda att få erkännande för sitt arbete och att ha en balans mellan 

arbete och privatliv. Samtidigt är yngre generationer inte lika lojala mot sina 
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arbetsgivare utan vill skaffa sig så mycket erfarenhet som möjligt på arbetsmarknaden 

(Barrow & Mosley, 2005). En annan anledning till förändringen i lojaliteten bygger 

på att företag har ökat sina nedskärningar, börjat outsourca mer och kräver mer 

flexibilitet från de anställda. Lojalitet bygger numera på ett utbyte mellan träning och 

utbildning mot prestation och flexibilitet (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Employer branding har utvecklats till att bli en integrerad strategi inom företag med 

målsättningen att attrahera, motivera och behålla företagets nuvarande samt 

potentiella anställda (Sullivan, 2004). Strategin innebär att företaget skapar en tydlig 

bild, både intern och externt, av hur företaget skiljer sig från sina konkurrenter och 

gör sig själva till en mer åtråvärd arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är 

viktigt att ledningen är involverad i företagets employer branding-arbete och att 

kontinuerlig information från ledningen till de anställda ligger till grund för strategin 

(Barrow & Mosley, 2005). För att ett företags employer brand ska vara framgångsrikt 

krävs det att hela företaget har ett gemensamt fokus, då detta påverkar företagets 

kultur och identitet (Parment & Dyhre, 2009; Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Nivån av engagemang ökar med den anställdas position inom företaget. I många fall 

förekommer lägst engagemang bland anställda vars arbete innefattar kontakt med 

kunder. Därmed har employer branding stor potential att ha en positiv påverkan bland 

de anställda och skapa engagemang som leder till kundnöjdhet (Ambler & Barrow, 

1996). De största fördelarna med ett fungerande employer brand är möjligheten till 

bättre finansiella resultat och ökad kundnöjdhet genom lägre kostnader i form av 

framgångsrik rekrytering, bibehållande av anställda och minskad sjukfrånvaro 

(Barrow & Mosley, 2005). 
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Det finns tre grundläggande orsaker till varför employer branding kommer förbli 

viktigt för företag att arbeta med. Den första är att organisationer har insett att de inte 

kan ta engagemang och lojalitet hos sina medarbetare för givet längre. Den andra är 

att employer branding fungerar som en effektiv kommersiell bro som knyter samman 

HRM, intern kommunikation och marknadsföring. Slutligen har det visat sig att 

arbetet med employer branding har ett bestående värde på marknaden (Barrow & 

Mosley, 2005). 

 

3.7 Employer branding-modellen 

 
Employer branding-modellen kan enligt Barrow och Mosley användas för att 

undersöka hur ett företag arbetar med de tolv dimensionerna som tillsammans kan 

bidra till att skapa ett starkt employer brand. Modellen består av två huvudblock där 

det ena blocket fokuserar på helheten av företaget och det andra på de praktiska 

aspekterna av employer branding. Enligt Barrow och Mosley är de tolv 

dimensionerna de mest relevanta inom employer branding. Varje enskilt företag måste 

besluta vilka dimensioner de ska fokusera på och vilka dimensioner som kommer att 

hjälpa dem att attrahera och behålla personal. Samtidigt bidrar modellen till att 

differentiera företag från dess konkurrenter (Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.1 Externt rykte 
 

Externt rykte innebär hur företaget uppfattas och vilken bild personer utanför 

organisationen har av företaget. Som arbetsgivare är det viktigt att ha ett bra externt 

rykte då den arbetssökande påverkas av detta. Det bidrar även till att medarbetarna 
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känner stolthet och status över att arbeta på företaget och de blir därmed en viktig 

resurs för företagets externa marknadsföring. Genom god intern kommunikation kan 

de anställda tillsammans med företaget påverka ryktet som skapas, både internt och 

externt. Det är därmed viktigt att personalen får information om alla betydelsefulla 

händelser inom företaget, såväl positiva som negativa. Slutligen är det centralt att de 

anställdas syn på företaget tas i beaktande vid utveckling av det externa ryktet 

(Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.2 Intern kommunikation 
 

Intern kommunikation inkluderar all kommunikation som sker mellan anställda på 

företaget för att skapa en gemensam förståelse. All intern kommunikation beskriver 

någonting, exempelvis speglar den organisationens värderingar. Intern 

kommunikation berör också hur informationsspridning hanteras och till vilka 

informationen skickas. Det är viktigt att den interna kommunikationen är enhetlig och 

att mängden information sprids så att den inte överväldigar de anställda. Även 

feedback och uppföljning är vitalt för att säkerställa att meddelanden mottagits och 

uppfattats av den anställda på det avsedda sättet (Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.3 Företagets ledning 
 

Dimensionen företagets ledning behandlar hur ledningen inom företaget agerar efter 

företagets värderingar. Företagets ledning är en viktig och kritisk dimension eftersom 

ledarnas agerande avgör företagets trovärdighet och styr företagets värderingar. Ett 

bra ledarskap symboliseras av att ledningen är medveten om att de ska leva efter 
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företagets värderingar och employer brand. Enligt flera studier ses företagets ledning 

som den viktigaste komponenten gällande de anställdas engagemang och arbetsinsats. 

Detta då en positiv uppfattning om ledningens arbete kan skapa en önskvärd relation 

mellan den anställda och företaget (Barrow & Mosley, 2005). När företagets ledning 

fortsättningsvis behandlas i uppsatsen avses Lunds Energikoncernens ledning. 

 

3.7.4 Värderingar och CSR 
 

Värderingar och CSR visar vilka åsikter som företaget prioriterar samt vilket 

samhällsansvar det tar. CSR, det vill säga ansvarsfullt företagande, är något som har 

ökat i popularitet de senaste åren. Undersökningar visar att det existerar ett positivt 

samband mellan företag som aktivt arbetar med CSR och företag som arbetstagare 

finner attraktiva. De två aspekterna inom CSR som är mest relevant för både 

personalen och ett företags employer brand är de anställdas möjlighet till balans 

mellan arbete och privatliv samt mångfald. Ovan nämnda aspekter motiverar 

personalen att prestera bättre och om dessa inte fungerar väl kan de anställda uppleva 

stress som påverkar företaget negativt (Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.5 Interna mätsystem 
 

Interna mätsystem uppskattar hur de anställda på företaget presterar i syfte att mäta 

effektiviteten. Med interna mätsystem visar arbetsgivaren att de anställdas 

prestationer är betydelsefulla. En undersökning visar, enligt Barrow och Mosley, att 

organisationer som aktivt arbetar med employer branding och mäter prestationer hos 

de anställda uppnår effektivare resultat. Mätningarna kan till exempel göras genom 
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balanserade styrkort. Om företaget sedan publicerar och agerar på mätningarnas 

resultat motiverar detta de anställda (Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.6 Stödfunktioner 
 

Stödfunktioner omfattar det interna stöd som finns för personalen inom företaget, 

exempelvis när en anställd behöver få information snabbt. Dimensionen kan vara 

kritisk och svårast att uppnå inom employer branding eftersom den grundas i 

företagets kultur och ställer krav på kommunikation mellan olika avdelningar. En 

konsekvens som kan uppstå om stödfunktioner inte fungerar är att de anställda känner 

sig bortprioriterade och undervärderade, vilket kan skapa oengagemang. Det stöd som 

de anställda får från företaget kan reflektera den bild som ges externt och är därför en 

viktig dimension när företag vill skapa ett starkt employer brand (Barrow & Mosley, 

2005). 

 

3.7.7 Rekrytering och introduktion 
 

Dimensionen rekrytering och introduktion belyser hur företagets rekryteringsprocess 

ser ut och hur nyanställda introduceras i företaget, dess kultur och värderingar. 

Rekrytering är en process då företaget eftersträvar att anställa en person som uppfyller 

företagets krav och passar in på de värderingar som verksamheten har. Arbetsgivaren 

ser ofta nyanställning som en affär och att det är viktig att den nyanställde kan sprida 

företagets employer brand vidare till kunder. Introduktionen av den nyrekryterade 

skapar en värdefull möjlighet för arbetsgivaren att visa vad som förväntas av den 
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anställde och vilka värderingar som existerar inom företaget (Barrow & Mosley, 

2005). 

 

3.7.8 Teamarbete 
 

Teamarbete berör hur företagets anställda arbetar i grupp och hur ledningen av 

teamarbete sker. Det är viktigt för företaget att ha en öppen och tillförlitlig arbetsplats. 

Kvaliteten på ledarskapet har en viktig roll vid den anställdes upplevelser av 

företagets employer brand. Detta kräver engagemang och utveckling samt träning av 

ledarskapet. Om inte teamarbetet fungerar kan det på sikt ses som en svaghet i 

företagets employer brand gällande tillförlitlighet och hållbarhet (Barrow & Mosley, 

2005). 

 

3.7.9 Prestationsbedömning 
 

Prestationsbedömning handlar om hur ett företags värderingar är integrerade i 

företaget och hur de anställdas handlingar och prestationer grundas i värderingarna. 

Efter bedömningen utvecklas en djupare förståelse bland de anställda då de får insikt 

om hur värderingarna påverkar deras arbete. Därmed är det viktigt att de anställda vet 

vad som förväntas av dem och hur detta utvärderas och bedöms (Barrow & Mosley, 

2005). 
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3.7.10 Lärande och utveckling 
 

Med lärande och utveckling menas hur företaget arbetar med att utveckla de 

anställdas kompetens inom företaget och deras respektive arbetsområden. Genom 

lärande och utveckling ökar företagets förmåga att attrahera arbetstagare och behålla 

en hög nivå av engagemang bland de anställda. I en undersökning utsågs 

utvecklingsmöjligheter till den näst högsta drivkraften för engagemang hos 

medarbetare. En annan studie visade att lärande och utveckling påverkar huruvida de 

anställda känner sig involverade och uppskattade. Före detta anställda är också viktiga 

för employer branding-strategin då de förmedlar hur de utvecklades under sin tid på 

företaget. Om ett företag kan namnge tidigare anställda som lyckats karriärmässigt 

påverkar detta deras employer brand positivt (Barrow & Mosley, 2005). 

 

3.7.11 Belöning och erkännande 
 

Belöning och erkännande berör hur företaget visar uppskattning för de anställdas 

prestationer och kan vara av monetär, icke-monetär och psykosocial form. I denna 

dimension är det av stor vikt att vara konkurrenskraftig eftersom belöning och 

erkännande påverkar om personalen känner sig uppskattade. Erkännande och främst 

uppskattning är en kritisk faktor kopplad till den anställdes motivation. Samtidigt är 

erkännande det lättaste och mest direkta sättet att visa att medarbetarens prestationer 

är betydelsefulla för företaget (Barrow & Mosley, 2005). 
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3.7.12 Arbetsmiljö 
 

Dimensionen arbetsmiljö berör både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på ett 

företag. Arbetsmiljö har en viktig påverkan på hur anställda arbetar och den är därför 

viktig i kommunikationen av ett företags employer brand. Företag med ett starkt 

employer brand lägger mycket kraft på att skapa en arbetsmiljö som reflekterar 

företagets kärnvärderingar och personlighet (Barrow & Mosley, 2005). 
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Kapitel 4 Empiri 
 

4.1 Fallstudie Lunds Energikoncernen 
 

Lunds Energikoncernen grundades år 1907 och har sedan dess arbetat med 

elförsörjning till sina kunder. Under årens gång har verksamheten växt och antalet 

kunder uppgår idag till 290 000. Lunds Energikoncernen är främst verksam i södra 

Sverige inom ett område från Ystad till Nynäshamn. Koncernen består av sexton 

mindre bolag, till exempel Ringsjö Energi, KREAB Energi och Höörs Energi. Ägarna 

till koncernen är huvudsakligen de fyra kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och 

Lomma. Koncernens huvudkontor är placerat i Lund. Koncernens arbete omfattar 

elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, 

belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Lunds Energikoncernens affärsidé är 

“att vara ett lokalt förankrat alternativ för de som vill ha bra service och närhet till sin 

energileverantör”. För att uppnå sin affärsidé har Lunds Energikoncernen personal 

och kundservice på samtliga orter och personal från de olika bolagen finns 

representerade i koncernens styrelse (http://www.lundsenergi.se/Press/Om-

oss/Koncernen/). 

 

4.1.1 Lunds Energikoncernens policyer 
 

Lunds Energikoncernen har under årens gång arbetat fram ett flertal policyer som 

återspeglar de värderingar som koncernen strävar att arbeta efter. Dessa policyer berör 

hela koncernens personalstyrka på cirka 400 personer 

(http://www.lundsenergi.se/Press/Om-oss/Koncernen/). Policyerna omfattar bland 
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annat arbetet med sponsring, jämställdhet- och mångfald, information, HR och 

arbetsmiljö.  

 

Koncernens sponsringspolicy syftar till att öka kännedomen om koncernens 

varumärken och förstärka deras profil som det nära, omtänksamma och engagerade 

företaget på den lokala marknaden. Därmed ska sponsring direkt eller indirekt bidra 

till att utveckla koncernens lokala affärsverksamhet genom idrott, kultur och miljö 

(Sponsringspolicy för Lunds Energikoncernen AB, 2012).  

 

Organisationen arbetar efter en jämställdhets- och mångfaldspolicy som verkar för att 

skapa en arbetsplats med dynamisk mångfald, vilket ska bidra till att göra Lunds 

Energikoncernen till en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och potentiella 

medarbetare. Syftet är även att skapa goda förutsättningar för en bra balans mellan 

arbete och privatliv (Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Lunds Energikoncernen 

AB, 2012).  

 

För att koncernens interna och externa kommunikation ska fungera har koncernen 

arbetat fram en informationspolicy. Denna fastställer att informationen inom 

organisationen ska vara snabb, lättillgänglig och korrekt, både internt och externt. 

Informationsspridningen ska bidra till att öka förtroendet mellan ledning och 

medarbetare och ska främst ske genom koncernens intranät (Informationspolicy för 

Lunds Energikoncernen AB, 2012).  

 

En av de viktigaste aspekterna som lyfts fram i Lunds Energikoncernens HR-policy är 

målsättningen att koncernen ska ses som en attraktiv arbetsgivare. Detta vill 
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koncernen uppnå genom ständig professionell utveckling, attraktiva belöningssystem 

och en företagskultur med värderingar som möjliggör utveckling för både de anställda 

och koncernen. I HR-policyn fastställs att engagemang och motivation från 

medarbetarna är förutsättningar för att koncernen ska lyckas vara en attraktiv 

arbetsgivare. Vidare ska ledarna vara tydliga i sin kommunikation och vara goda 

förebilder (HR-Policy för Lunds Energikoncernen AB, 2011).  

 

Lunds Energikoncernen har även en arbetsmiljöpolicy som säger att koncernen ska 

skapa en företagskultur som möjliggör utveckling för de anställda. Anställdas åsikter 

och tankar gällande arbetsmiljö ska uppmärksammas och framföras på till exempel 

avdelningsmöten (Arbetsmiljöpolicy för Lunds Energikoncernen AB, 2012).  

 

4.1.2. Lunds Energikoncernens värdeord SKAPA och FAST 
 

Lunds Energikoncernen arbetar främst efter de två värdeorden SKAPA och FAST. 

SKAPA står för ständig utveckling, kundnära, affärsmässiga, professionella och 

attraktiva. Koncernen strävar efter att de anställda ska vara medskapande och känna 

samhörighet. De söker alltid efter förbättringar och arbetar med att skapa ett öppet 

och flexibelt klimat som leder till utveckling. Ett viktigt mål för koncernen är att de 

anställda ska känna arbetsglädje på jobbet då det påverkar kulturen och 

attraktionskraften (Press- och informationsenheten på Lunds Energikoncernen). FAST 

är koncernens ledarfilosofi som står för föredöme, affärsmässighet, ständig utveckling 

och tydlighet. Organisationen strävar efter att uppnå ett professionellt ledarskap där 

cheferna är föredömen för de anställda. Som ledare inom Lunds Energikoncernen är 
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det viktigt att vara engagerad, ödmjuk och ha förmågan att visa vägen. Det är viktigt 

att ledaren är tydlig i sin kommunikation och bra på att ge feedback (Marknad, 2009). 

 

4.1.3 Lunds Energikoncernens hållbarhetsredovisning 
 

År 2011 genomförde Lunds Energikoncernen sin första hållbarhetsredovisning enligt 

befintliga riktlinjer från GRI (Global Reporting Initiatives) 

(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-

Guidelines.pdf). Redovisningen omfattar alla dotterbolag och all verksamhet inom 

koncernen. En sammanfattande beskrivning av detta nya steg mot ett långsiktigt 

hållbarhetsarbete ges av koncernchefen Sylvia Michel: 

 

“Ett effektivt och bra hållbarhetsarbete handlar inte bara om 

klimatansvar även om det är en betydande del, inte minst i 

energibranschen. Det innebär även att säkerställa en god arbetsmiljö 

för alla medarbetare, förebygga arbetsskador, värna om jämställdhet 

och mångfald, vårda relationerna till lokalsamhället och inte minst att 

ställa krav på och ta ansvar för de leverantörer vi arbetar med.” 

 

Avsikten är att genomföra hållbarhetsredovisningen årligen och förhoppningsvis 

kommer resultaten hjälpa Lunds Energikoncernen att avgöra vilka prioriteringar och 

åtgärder som behöver vidtas i arbetet med att skapa långsiktig hållbarhet 

(Informationsenheten på Lunds Energikoncernen, 2011). 

 



	  
	  
	  
	  

48	  

4.2 Respondenternas uppfattning av Lunds Energikoncernens employer 
brand 
 

I nedanstående del av kapitlet kommer studiens resultat från intervjuerna och 

enkäterna presenteras. Employer branding-modellens dimensioner kommer att 

presenteras var för sig och likheter samt skillnader i respondenternas svar kommer att 

lyftas fram. Däremot har vi valt att inte presentera vem som sagt vad från intervjuerna 

för att kunna upprätthålla fullständig anonymitet i uppsatsen. 

 

Respondenterna från Lunds Energikoncernen anger i studien att organisationens 

främsta konkurrenter gällande arbetskraft är de regionala energibolagen E.ON, 

Skånska Energi, Öresundskraft, Landskrona Energi och Sysav. Konkurrensen om 

arbetskraft har i fallstudien begränsats till att gälla personer som har kompetens och 

intresse av att arbeta inom energibranschen.  

 

4.2.1 Externt rykte 
 

Det som främst lyfts fram under intervjuerna är att Lunds Energikoncernens externa 

rykte präglas av sitt kommunala ägande. Enligt respondenterna kan en kommunal 

organisation uppfattas sakna utvecklingsmöjligheter i jämförelse med större 

privatägda bolag. Koncernens tydliga lokala förankring är något som lyfts fram i 

positiv bemärkelse. Andra nyckelord som uppmärksammats är framåtanda, trygghet 

och högt till tak. När det gäller externt rykte görs framförallt en jämförelse med 

konkurrenten E.ON som anses ha större attraktionskraft men samtidigt upplevs ha en 

stelare, mer hierarkisk organisation. Alla respondenter är i enkätundersökningen eniga 

om att Lunds Energikoncernens externa rykte är i ett likvärdigt konkurrensläge. 
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Dimensionen får ett starkt resultat på det likvärdiga konkurrensläget då två 

respondenter dessutom anser att koncernens externa rykte är svårt att imitera. 

Däremot är det endast en person som anser att arbetet med externt rykte är väl 

organiserat på ett sätt som gör dimensionen konkurrenskraftig. 

 

4.2.2 Intern kommunikation 
 

Den interna kommunikationen sker främst genom koncernens intranät, via mail och 

stora möten. En förbättrad version av intranätet är under utveckling, vilket 

respondenterna hoppas kommer att leda till bättre tillgänglighet. Informationsflödet 

inom koncernen anses vara relativt gott, men trots planerade förbättringar av 

intranätet efterfrågas en mer personlig kommunikation mellan de anställda. All 

information upplevs inte som lättillgänglig och intranätet används i varierande grad av 

medarbetarna. Respondenterna anser att Lunds Energikoncernen har lika stor fördel 

av sin interna kommunikation som konkurrenterna har. Att dimensionen inte är 

sällsynt har lyfts fram av en respondent och en annan menar att koncernens interna 

kommunikation inte är svår att imitera. Den enda jämförelse som görs mot 

konkurrenterna är att E.ON är ganska duktiga på att kommunicera och syns mycket. 

 

4.2.3 Företagets ledning 
 

Lunds Energikoncernens ledningsarbete uppfattas som professionellt vilket enligt 

respondenterna är viktigt för trovärdigheten. Trots koncernens storlek på cirka 400 

anställda drivs den i storbolagsform och inga funktioner upplevs saknas bland 

respondenterna. Beträffande koncernledningen nämns bland annat att det råder en 
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informell stämning där anställda blir hörda och får ta eget ansvar. Enligt 

respondenterna vore det önskvärt att ledningen föregick med ännu bättre föredöme i 

arbetet med verksamhetens värderingar och mer öppenhet från deras sida efterfrågas. 

Det kommunala ägandet och dess inflytande nämns i intervjuerna som något som 

skiljer Lunds Energikoncernen från dess konkurrenter. I övrigt anser tre av 

respondenterna att koncernens ledningsarbete är likvärdigt med konkurrenternas 

enligt Barneys bedömningsskala. En person anser däremot att dimensionen utgör en 

källa till en tillfällig konkurrensfördel. 

 

 4.2.4 Värderingar och CSR 
 

Det råder delade meningar kring i vilken omfattning Lunds Energikoncernens 

verksamhet är värderingsstyrd. Organisationen arbetar efter en värdegrund som kallas 

SKAPA som är väl förankrad inom bolaget. Dessa värderingar anses inte vara unika 

av respondenterna men de genomsyrar allt koncernen gör, från rekrytering till 

utveckling. Alla respondenter tycker att värderingarna är bra och anser att de är enkla 

att arbeta efter. De berättar att koncernen arbetar i syfte att vara nära, omtänksam och 

engagerad. Detta framgår även tydligt i koncernens sponsringspolicy 

(Sponsringspolicy för Lunds Energikoncernen AB, 2012). Lunds Energikoncernens 

arbete med värderingar och CSR bedöms vara lika mycket av en konkurrensfördel för 

koncernen som för deras konkurrenter. Dimensionen fick ett starkt resultat då två 

personer svarade att den är både mer värdefull för och bättre organiserad inom Lunds 

Energikoncernen än hos konkurrenterna. 
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Balans mellan arbete och privatliv är något som fungerar bra, då de anställda arbetar 

mycket fritt och kan välja att arbeta hemifrån. Lunds Energikoncernens arbete med 

CSR är påbörjat men mycket arbete återstår. Organisationen arbetar med sponsring 

till lokala föreningar och miljöfrågor står ofta i fokus. Koncernen har inlett ett arbete 

med att årligen upprätta en hållbarhetsredovisning vilket kommer leda till att det blir 

lättare att jämföra med konkurrenter. Lunds Energikoncernen skiljer sig genom att 

den har ett flertal varumärken och konkurrenterna endast har ett. Det nämns att E.ON 

publicerar sina värderingar externt vilket innebär att de syns mycket utåt. 

 

4.2.5 Interna mätsystem 
 

Lunds Energikoncernen arbetar med kompetensutveckling genom utvecklingssamtal 

och uppföljningssamtal en gång om året. Utöver detta genomförs även 

medarbetarundersökningar och ledarenkäter. Dessa fungerar väl men det är sällan som 

resultatet syns. Under intervjuerna framkom en uppfattning om att koncernen anses 

ligga före konkurrenterna i sitt arbete med utvecklingssamtal enligt de medarbetare 

som slutat och sedan kommit tillbaka till koncernen. Direkta mätningar av prestation 

genomförs endast avseende ledarna och säljarna inom organisationen. Enligt 

enkätundersökningen finns en viss oenighet kring dimensionen då två personer har 

angivit interna mätsystem som en konkurrensnackdel i jämförelse med 

konkurrenterna samtidigt som två har svarat att koncernen ligger likvärdigt med 

konkurrenterna. 

 

4.2.6 Stödfunktioner 
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De anställda som arbetar på koncernkontoret fungerar som stödfunktioner till de andra 

bolagen inom koncernen. Dessa funktioner mäts och anses fungera ganska väl. Det 

existerar en generell uppfattning om att kollegorna ställer upp för varandra, men 

ibland råder det oklarheter om varifrån inom organisationen hjälpen ska komma. I 

vissa situationer ser avdelningar och bolag främst till sin egen del istället för till 

koncernen som helhet. I jämförelse med konkurrenterna anser tre av respondenterna 

att Lunds Energikoncernen ligger på samma nivå gällande hur stödfunktioner kan 

bidra till att skapa konkurrensfördelar. En person menar dock att dimensionen utgör 

en konkurrensnackdel. 

 

4.2.7 Rekrytering och introduktion 
 

Lunds Energikoncernens rekryteringsprocess inleds med att en behovsanalys 

genomförs och därefter sätts en kravprofil upp. Tjänster annonseras alltid ut internt i 

god tid innan de publiceras externt. Intervjuerna sker med den ansvarige chefen för 

avdelningen och i mån av tid tillsammans med personalavdelningen. Det framkom ett 

förslag om att använda sig mer av sociala medier som en alternativ kanal vid 

rekrytering för att modernisera processen.  

 

Den koncernövergripande introduktionen är tre dagar och inkluderar möten med 

nyckelpersoner, kundvårdsprogram och en busstur till de olika 

produktionsanläggningarna. Det är avdelningschefen som har det största ansvaret vid 

upplärning och till hjälp finns ett flertal checklistor. Den senaste tiden har koncernen 

satsat mer resurser på introduktionsfasen. E.ON anses ha andra möjligheter vid 

rekrytering och introduktion eftersom det är ett större företag. Generellt anses Lunds 
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Energikoncernen ha en väl fungerande rekryteringsprocess som är lika mycket av en 

fördel för koncernen som för deras konkurrenter. Två personer anser dessutom att 

dimensionen får höga resultat när det gäller att vara både värdefull och internt 

organiserad på ett konkurrenskraftigt sätt. 

 

4.2.8 Teamarbete 
 

Arbetet inom koncernen sker mycket i projektform. Koncernen anses ha skickliga 

projektledare som är duktiga på att plocka ut lämplig kompetens till projektgrupperna. 

Det genomförs noggrann dokumentation av projekten där både syfte och bakgrund 

inkluderas. Inom projekten sker arbetet i en öppen miljö och på samma villkor för 

alla. Det framkom att koncernen ibland brister i sammanfattning och uppföljning av 

projekt. Tre av respondenterna bedömer att Lunds Energikoncernens teamarbete 

ligger på samma nivå som konkurrenternas när det gäller att skapa 

konkurrensfördelar, men att de är bättre på att organisera teamarbetet. En person 

menar däremot att dimensionen är en hållbar konkurrensfördel. 

 

4.2.9 Prestationsbedömning 
 

Prestationsbedömning är något som Lunds Energikoncernen inte arbetar strukturerat 

med. Det finns viss ekonomisk uppföljning med bonusutdelning till de bolag som når 

förutbestämda mål. En del prestationsbedömningar uppfattas som snedvridna mellan 

bolagen då de har olika höga mål och förutsättningarna för att nå dessa mål är olika. 

Det framkom även att koncernen behöver mäta tydliga mål och följa upp dessa bättre 

i större utsträckning. Enkätundersökningen visar en stor oenighet mellan 
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respondenterna kring dimensionen. En respondent svarade inte på dimension 

angående prestationsbedömningar i fråga två till fyra därmed har vi fått ett bortfall, se 

bilaga 3. Två personer ansåg att dimensionen ligger på samma nivå som hos 

konkurrenterna medan en person angav i enkäten att den är en konkurrensnackdel. 

 

4.2.10 Lärande och utveckling 
 

För personalen inom Lunds Energikoncernen finns det stora möjligheter till 

utveckling både tidsmässigt och ekonomiskt. De anställda ansvarar för sin egen 

utveckling och får komma med förslag och motiveringar till behov av 

vidareutbildning. Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplever att 

koncernen har blivit mer restriktiv med utbildning den senaste tiden. Trots detta anser 

tre av respondenterna att lärande och utveckling i dagsläget utgör en tillfällig 

konkurrensfördel i koncernens employer brand. De menar att dimensionen inte är svår 

att imitera, vilket skiljer dem från den person som uppfattar lärande och utveckling 

som en hållbar konkurrensfördel. 

 

4.2.11 Belöning och erkännande 
 

Beträffande erkännande upplevs Lunds Energikoncernen vara skicklig och detta är 

något som koncernen arbetar med frekvent genom exempelvis intranätet. Det finns 

många förmåner för de anställda och ett monetärt bonussystem. Koncernen har ett 

kretsloppstänk där vinsten ska gå tillbaka till ägarna, det vill säga kommunerna och 

dess invånare. Personalen som arbetar inom Lunds Energikoncernen känner sig 

uppmärksammade som individer, medan de har en uppfattning om att anställda på 
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E.ON är mer anonyma för varandra eftersom det är ett större bolag. Resultatet från 

enkäten visar att det finns skilda meningar om dimensionens konkurrerande effekt. 

Tre personer anser att arbetet med belöning och erkännande ligger på samma nivå 

som hos konkurrenterna varav en person har angivit ett starkt resultat. Den fjärde 

personen anser däremot att Lunds Energikoncernen har en hållbar konkurrensfördel i 

dimensionen i jämförelse med konkurrenterna. 

 

4.2.12 Arbetsmiljö 
 

Den fysiska arbetsmiljön upplevs vara väldigt bra med fräscha kontor även om det 

framkom att en viss förbättring behöver göras. Lunds Energikoncernen arbetar med 

att säkerställa den fysiska arbetsmiljön genom exempelvis skyddsronder. Den 

psykosociala arbetsmiljön uppfattas som skiftande och stress är något som stundtals 

påverkar personalen. Generellt upplevs atmosfären vara avslappnad, 

omhändertagande och omtänksam. Även gällande arbetsmiljön finns det skilda 

uppfattningar bland respondenterna. Två personers bedömningar motsvarar att 

dimensionen utgör en hållbar konkurrensfördel. Samtidigt bedömer en tredje person 

arbetsmiljön som en tillfällig konkurrensfördel och den fjärde menar att den är ganska 

likvärdig konkurrenternas nivå. 
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Kapitel 5 Analys 
 

5.1 Analys av Lunds Energikoncernens employer brand 
 

Analysen av Lunds Energikoncernens employer branding-arbete görs utifrån den 

teoretiska bakgrunden, employer branding-modellen och det empiriska materialet från 

fallstudien. För att analysera och avgöra om Lunds Energikoncernen har förmågor 

inom employer branding som kan anses skapa förutsättningar för hållbara 

konkurrensfördelar används VRIO-kriterierna som analysverktyg. VRIO står för 

värde, sällsynthet, imiterbarhet och den interna organisationen. För att en förmåga ska 

anses vara en hållbar konkurrensfördel måste alla dessa kriterier vara uppfyllda 

(Barney, 1995). Dessa kriterier utgör även grundstommen i Barneys bedömningsskala 

som avgör vilken konkurrerande effekt respektive förmåga hamnar på (Barney & 

Wright, 1998), se figur 3. En sammanställning av resultaten presenteras i bilaga 4. 

 

Analysens struktur är, till skillnad från tidigare kapitel, uppbyggd enligt Barneys 

bedömningsskala. Analysen går från att diskutera de dimensioner som anses vara 

minst fördelaktiga för Lunds Energikoncernen till de som anses vara de viktigaste 

konkurrensfördelarna.   

 

5.1.1 Konkurrensnackdel 
 

En förmåga som inte uppfyller något av VRIO-kriterierna är en konkurrensnackdel 

(Barney & Wright, 1998). Enligt enkätundersökningen var det ingen av 
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dimensionerna som klassificerades som en konkurrensnackdel då de uppfyllde minst 

ett av kriterierna. Däremot visar resultatet från enkätundersökningen att 

dimensionerna interna mätsystem och stödfunktioner ligger på gränsen till att vara 

konkurrensnackdelar. 

 

5.1.2 Likvärdigt konkurrensläge 
 

Om en förmåga är värdefull men inte sällsynt är den varken en konkurrensfördel eller 

missgynnande, den går därmed under kategorin likvärdigt konkurrensläge. Att 

konkurrerande företag besitter förmågan betyder inte att den är oanvändbar, bara att 

den inte är en hållbar konkurrensfördel (Barney & Wright, 1998). De dimensioner 

inom employer branding-modellen som enligt RBV kan anses vara värdefulla men 

inte sällsynta är interna mätsystem, stödfunktioner, externt rykte, intern 

kommunikation, företagets ledning, värderingar och CSR, rekrytering och 

introduktion, teamarbete, prestationsbedömning samt belöning och erkännande. 

 

5.1.2.1 Interna mätsystem 
 

Dimensionen interna mätsystem visar att arbetsgivaren anser att de anställdas 

prestationer är relevanta (Barrow & Mosley, 2005). Eftersom koncernen i dagsläget 

inte arbetar med denna dimension enligt modellens definition kan den inte leda till en 

konkurrensfördel enligt RBV. De intervjusvar som respondenterna gav under denna 

dimension anser vi passar bättre in under värderingar och CSR samt lärande och 

utveckling. Anledningen till att två personer angivit interna mätsystem som en 

konkurrensnackdel i jämförelse med konkurrenterna samtidigt som två har svarat att 
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koncernen ligger lika med konkurrenterna. Detta antar vi beror på att respondenterna 

har haft olika aspekter berörande intern kommunikation i åtanke när de svarat på 

frågan. 

 

5.1.2.2 Stödfunktioner 
 

Stödfunktioner inkluderar det interna stöd som finns för de anställda inom företaget, 

exempelvis när en anställd behöver få information snabbt (Barrow & Mosley, 2005). 

Under intervjuerna framgick det att stödfunktionerna fungerar väl inom koncernen 

och därmed känner sig de anställda inte bortprioriterade eller undervärderade, vilket 

enligt Barrow och Mosley kan bli en konsekvens om stödfunktioner inte fungerar 

(Barrow & Mosley, 2005). Ibland uppfattas det existera murar mellan de olika 

avdelningarna och bolagen, vilket enligt modellen ses som ett hinder för att kunna 

skapa ett starkt employer brand. Vi anser att stödfunktioner är en viktig del av 

koncernens employer brand. Samtidigt skapar de inte förutsättningar för hållbara 

konkurrensfördelar då stödfunktioner inte är svåra att imitera. Eftersom en person 

uppfattar dimensionen som en konkurrensnackdel trots att fullgoda stödfunktioner 

finns inom koncernen behövs större tydlighet för att dimensionen helt ska kunna 

anses ligga på samma nivå som konkurrenterna. 

 

5.1.2.3 Externt rykte 
 

I modellen förklaras externt rykte som bilden personer utanför organisationen har av 

företaget (Barrow & Mosley, 2004). Under intervjuerna upplevs en stolthet hos 

respondenterna när de pratar om Lunds Energikoncernens externa rykte. Detta är en 
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styrka då den anställdas tillfredställelse med sin anställning kan ses som en viktig del 

i företagets externa marknadsföring (Barrow & Mosley, 2005). Den kommunala 

stämpeln som respondenterna nämner kan upplevas som hämmande för potentiella 

arbetstagare. För att ryktet ska vara rättvisande är detta något som koncernen behöver 

arbeta med. Resultatet från enkäterna visar att externt rykte är på samma 

konkurrerande effekt som konkurrenterna enligt Barneys skala och angränsar till att 

vara en tillfällig konkurrensfördel. Vi menar att Lunds Energikoncernen kan skapa en 

tillfällig konkurrensfördel gentemot E.ON genom att tydligare kommunicera sin 

lokala förankring och individfokus. Samma sak gäller gentemot de mindre aktörerna 

inom energibranschen, till exempel Skånska Energi och Landskrona Energi, men 

fokus bör då ligga på att lyfta fram utvecklingsmöjligheter och värderingar. 

Koncernen skulle behöva förtydliga hur arbetet för att skapa ett attraktivt externt rykte 

är organiserat inom verksamheten, oavsett vilken konkurrent som avses.   

 

5.1.2.4 Intern kommunikation 
 

Enligt Barrow och Mosley kan en organisation genom en väl fungerande intern 

kommunikation uppnå gemensam förståelse för företagets verksamhet (Barrow & 

Mosley, 2005). Den interna kommunikationen inom Lunds Energikoncernen 

uppfattas vara god men är inte alltid så lättillgänglig som deras policy fastställer att 

den ska vara (Informationspolicyn för Lunds Energikoncernen, 2012). Med ett nytt 

intranät finns förhoppningen att den interna kommunikationen kommer att bli mer 

lättillgänglig och därmed förbättras ytterligare. Dimensionen intern kommunikation är 

något som enligt RBV inte kan anses vara unik i jämförelse med de konkurrerande 

företagen inom energibranschen. Resultatet från enkätundersökningen visar heller inte 
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att det finns någon potential för dimensionen att kunna utvecklas till att bli en 

konkurrensfördel.   

 

5.1.2.5 Företagets ledning 
 

I modellen speglar företagets ledningsarbete organisationens värderingar och 

employer brand samtidigt som det har förmågan att engagera de anställda (Barrow & 

Mosley, 2005). Detta är något som ledningen ska göra enligt koncernens policy för att 

vara en attraktiv arbetsgivare (HR-Policy för Lunds Energikoncernen AB, 2011). 

Däremot framkom det under intervjuerna att Lunds Energikoncernens ledning skulle 

kunna vara bättre förebilder gällande att spegla företagets värderingar och på så vis 

engagera de anställda mer. Resultatet från enkäterna visar att Lunds Energikoncernen 

i dagsläget har ett likvärdigt konkurrensläge. En respondent betraktar koncernlednings 

arbete som en tillfällig konkurrensfördel. Vi anser att om koncernen arbetar med 

större öppenhet från ledningens sida och följer det som står i HR-policyn kan 

dimensionen bli en tillfällig konkurrensfördel och blir därmed lönsam att satsa på.  

 

5.1.2.6 Värderingar och CSR 
 

I modellen är möjlighet till balans mellan arbete och privatliv samt mångfald de 

viktigaste aspekterna inom värderingar och CSR (Barrow & Mosley, 2005). 

Koncernens jämställdhets- och mångfaldspolicy verkar för just detta. Policyn 

konstaterar att dessa aspekter kan bidra till att göra Lunds Energikoncernen till en 

attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och potentiella medarbetare (Jämställdhets- 

och mångfaldspolicy för Lunds Energikoncernen AB, 2012). Resultatet från 
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intervjuerna visar att koncernen lyckas bra med att skapa mångfald och balans mellan 

arbete och privatliv. Organisationen arbetar efter en värdegrund som är väl förankrad 

och som medarbetarna anser är bra, enkel att arbeta efter men knappast är unik enligt 

RBV. Konkurrenten E.ON arbetar mycket med att publicera sina värderingar externt, 

vilket även Lunds Energikoncernen skulle kunnat göra i större utsträckning för att 

skapa en klarare bild av vilka värderingar organisationen står för. Vi bedömer att det 

arbete koncernen har inlett med en årlig hållbarhetsredovisning kan hjälpa till att 

underhålla och utveckla deras arbete med CSR. Dimensionen kommer troligtvis aldrig 

att bli en källa till konkurrensfördel då värderingsgrunden enligt 

enkätundersökningens resultat inte kan anses vara unik. Enligt Barrow och Mosley 

kan däremot arbetet med CSR göra koncernen till en mer attraktiv arbetsgivare och 

motivera de anställda att prestera bättre (Barrow & Mosley, 2005). 

 

5.1.2.7 Rekrytering och introduktion 
 

Enligt Barrow och Mosley har företaget som mål med rekryteringen att anställa en 

person som uppfyller företagets krav och stämmer in på de värderingar som 

verksamheten har. Introduktionen av de nyanställda skapar en värdefull möjlighet för 

arbetsgivaren att visa vad som förväntas av den anställde och vilka värderingar som 

existerar inom företaget (Barrow & Mosley, 2005). Koncernens rekrytering- och 

introduktionsprocess är omfattande i och med intervjustegen, checklistorna och 

studieresan som görs. De anställer enligt värderingar, visar tydligt vad som förväntas 

av den anställda och på senare tid har koncernen lagt ner mer resurser på 

introduktionsfasen. Detta bidrar till att skapa ett starkt employer brand. Vi anser att 

det främst är introduktionen av nyanställda som har möjlighet att skilja Lunds 
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Energikoncernen ytterligare från sina konkurrenter. Rekrytering och introduktion fick 

ett starkt resultat då två av respondenterna har uppfattningen att dimensionen är mer 

värdefull och bättre internt organiserad än motsvarande process hos konkurrenterna. I 

likhet med respondenterna menar vi att dimensionens konkurrenskraft ligger på 

samma nivå som konkurrenternas, det vill säga på ett likvärdigt konkurrensläge. 

 

5.1.2.8 Teamarbete 
 

I modellen innebär teamarbete hur företagets anställda arbetar i grupp och hur 

ledningen av teamarbetet sker. Om inte teamarbetet fungerar kan det på sikt ses som 

en svaghet i företagets employer brand gällande tillförlitlighet och hållbarhet (Barrow 

& Mosley, 2005). I intervjuerna lyfts de kompetenta projektledarna fram, vilket är 

viktigt då teamledarskap påverkar den anställdes upplevelse av Lunds 

Energikoncernens employer brand. Koncernens arbete med projekt kan utifrån RBV 

anses vara värdefullt. Organisationen arbetar väl utifrån modellen vilket bekräftas av 

höga resultat i enkäterna kring organisering av arbetet. Vi anser inte att teamarbete 

kommer att bli en konkurrensfördel då det är svårt att skapa unika teamarbeten 

förutom i vissa specifika projekt. Anledningen till att en person uppfattar dimensionen 

som en hållbar konkurrensfördel antar vi är att denna person arbetar på en avdelning 

där projektarbete är vanligare än inom den övriga organisationen. 

 

5.1.2.9 Prestationsbedömning 
 

Barrow och Mosley menar att prestationsbedömning innefattar hur ett företags 

värderingar är integrerade i företaget och de anställdas handlingar. Det är viktigt att 



	  
	  
	  
	  

63	  

de anställda har kunskap om vad som förväntas av dem och hur utvärdering sker 

(Barrow & Mosley). I dagsläget arbetar koncernen inte strukturerat och direkt med 

prestationsmätning av samtliga anställda, då endast ledarnas och säljarnas prestationer 

mäts. De nyanställda ges information om vad som förväntas av dem genom 

introduktion i början av sin anställning. Värderingarna är tydligt kommunicerade 

internt och enligt de anställda lätta att arbeta efter. Däremot görs inga mätningar för 

att följa upp prestationer vilket tillsammans med tydligt uppsatta mål är viktigt för 

koncernens framgång enligt modellen. Enligt RBV och respondenterna har 

dimensionen inte potential att utvecklas till en tillfällig konkurrensfördel. Vi förmodar 

att oenigheten i enkätsvaren kommer sig av att det inte finns någon uttalad policy 

kring prestationsmätning inom koncernen och på grund av det har respondenterna 

tolkat in olika delar under dimensionen. 

 

5.1.2.10 Belöning och erkännande 
 

Barrow och Mosley anser att det är viktigt för företag att arbeta med belöning och 

erkännande genom uppskattning för att ses som en attraktiv arbetsgivare (Barrow & 

Mosley, 2005). De anställda inom Lunds Energikoncernen känner sig uppskattade och 

de får frekvent erkännande från cheferna. Modellen konstaterar att detta är det lättaste 

och mest direkta sättet för arbetsgivare att ge anställda uppmärksamhet, visa att deras 

prestationer är värdefulla och motivera dem (Barrow & Mosley, 2005). Koncernens 

HR-policy fokuserar främst på belöningssystem som incitament vilket inte går i 

riktlinje med Barrow och Mosleys modell. Koncernens HR-policy säger att ledningen 

ska agera som goda förebilder och engagera medarbetarna för att koncernen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare (HR-Policy för Lunds Energikoncernen AB, 2011; Barrow & 
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Mosley, 2005). Enligt Barneys bedömningsskala visar resultatet från enkäterna att 

belöning och erkännande är en dimension som inte kan anses tillräckligt unik för att 

utgöra en tillfällig konkurrensfördel i jämförelse med konkurrenterna. Däremot kan en 

satsning på detta öka Lunds Energikoncernens attraktionskraft. Det splittrade 

resultatet från enkätundersökningen skulle enligt vår mening kunna vara en indikation 

på att olika avdelningar arbetar på annorlunda sätt med belöning och erkännande. 

Detta avspeglar sig i respondenternas bedömningar och dimensionen är viktig för 

employer branding-modellen som helhet. Om dimensionen underhålls kommer den 

troligtvis att stanna kvar på samma nivå och vara lika mycket av en fördel för Lunds 

Energikoncernen som för deras konkurrenter. 

 

5.1.3 Tillfällig konkurrensfördel 
 

En tillfällig konkurrensfördel skapar värde, är sällsynt men är inte svår att imitera. 

Företagets konkurrenter kommer försöka att imitera förmågan om den kan leda till en 

hållbar konkurrensfördel och med tiden hamnar då förmågan tillbaka i det likvärdiga 

konkurrensläget (Barney & Wright, 1998). Resultatet visar att dimensionerna lärande 

och utveckling samt arbetsmiljö är tillfälliga konkurrensfördelar för Lunds 

Energikoncernen. 

 

5.1.3.1 Lärande och utveckling 
 

Lärande och utveckling innebär hur företag arbetar med att utveckla den kompetens 

som finns bland de anställda inom deras respektive arbetsområde (Barrow & Mosley, 

2005). Koncernens HR-policy konstaterar att organisationen ska arbeta för en 
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företagskultur som möjliggör utveckling av de anställda på individnivå och för 

koncernen som helhet (HR-policy för Lunds Energikoncernen AB, 2011). Detta 

stämmer överens med de anställdas uppfattning om koncernens höga ambitionsnivå 

gällande utveckling och att individen ansvarar för sitt eget lärande. Enligt modellen 

ökar lärande och utveckling företagets förmåga att attrahera arbetstagare och behålla 

en hög nivå av engagemang bland de anställda (Barrow & Mosley, 2005). 

Dimensionen är även viktigt för att skapa lojalitet i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Numera anses lojalitet uppstå som ett resultat av ett utbyte mellan 

träning och utbildning från arbetsgivarens sida och prestation samt flexibilitet i 

gengäld från arbetstagaren (Backhaus & Tikoo, 2004). I dagsläget utgör dimensionen 

en tillfällig konkurrensfördel enligt det sammanslagna resultatet. I 

enkätundersökningen framgår det att två av respondenterna anser att dimensionen är 

en källa till en hållbar konkurrensfördel. Vi anser att koncernen bör kommunicera 

möjligheterna till lärande och utveckling tydligare i sitt employer brand. Detta kan 

leda till att dimensionen blir en hållbar konkurrensfördel, framför allt gentemot de 

mindre konkurrenterna i branschen. 

 

5.1.3.2 Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljön är viktig i kommunikationen av ett företags employer brand och berör 

både de fysiska och psykosociala aspekterna. Enligt modellen lägger företag med ett 

starkt employer brand ner mycket kraft på att skapa en arbetsmiljö som reflekterar 

företagets värderingar och personlighet (Barrow & Mosley, 2005). Koncernens 

arbetsmiljöpolicy nämner endast att företagskulturen ska möjliggöra utveckling 

(Arbetsmiljöpolicy för Lunds Energikoncernen AB, 2012). Lunds Energikoncernen 
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satsar däremot på sin arbetsmiljö och atmosfären på arbetsplatsen uppfattas som 

avslappnad, omhändertagande och omtänksam. För att skapa ett starkt employer 

brand kan koncernen tydliggöra sambandet mellan arbetsmiljön och organisationens 

värderingar, vilket skulle främja kreativitet och engagemang bland de anställda. I 

dagsläget visar det sammanslagna resultatet från enkätundersökningarna att Lunds 

Energikoncernens arbetsmiljö utgör en tillfällig konkurrensfördel trots splittrade 

åsikter. Om koncernen lyckas med att ständigt förbättra dimensionen finner vi att 

Lunds Energikoncernens arbetsmiljö kan förbli en tillfällig konkurrensfördel. 

 

5.1.4 Hållbar konkurrensfördel 
 

Om en förmåga skapar värde, är sällsynt, svår att imitera och organiseras på ett bra 

sätt är den en hållbar konkurrensfördel (Barney & Wright, 1998). I dagsläget har 

Lunds Energikoncernen inga dimensioner som lever upp till samtliga VRIO-kriterier 

och därmed skapar hållbara konkurrensfördelar. Däremot upplever vi att en dimension 

har potential att bli hållbar och rekommendationer kring hur koncernen ska ta sig dit 

kommer att presenteras i nästkommande kapitel. 
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Kapitel 6 Resultat 
 

6.1 Diskussion av resultat 
 

Studiens syfte har varit att pröva om Barrow och Mosleys employer branding-modell 

är ändamålsenlig och om den är användbar för att skapa förutsättningar för hållbara 

konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-kriterier. Detta har gjorts genom en fallstudie 

på Lunds Energikoncernen.  

 

För att svara på om employer branding-modellen är en ändamålsenlig modell används 

Curd och Covers kriterier precision, konsekvens, omfattning, enkelhet och fruktbarhet 

(Curd & Cover, 1998). Eftersom empirin har samlats in med utgångspunkt i modellen 

och studien har anpassats därefter finns det en hög grad av precision. Vi anser även att 

precisionen är hög då modellen uppmärksammar flera viktiga problem inom employer 

branding och kan bidra till lösningar för företaget. Vi menar att modellen är 

konsekvent både internt och externt då vi inte stött på några logiska motsättningar i 

jämförelse med empirin eller andra utomstående modeller om employer branding. 

Modellens omfattning är tillräcklig då den i studien har förklarat det som var tänkt 

initialt. Utifrån studiens resultat tycker vi att modellen är heltäckande. Den skulle 

däremot kunna vara tydligare i uppdelning och förklaring av dimensionerna då 

Barrow och Mosleys modell uppfattas av oss som deskriptiv och konceptuell. 

Fallföretaget som modellen applicerats på har i dagsläget ingen uttalad employer 

branding-strategi. Detta har inte inneburit något problem för att uppnå resultat i 

studien. Utifrån detta kan en slutsats dras att modellen är användbar på företag som 
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arbetar med employer branding på olika sätt och har kommit olika långt i sitt arbete. 

Modellen kan därmed betraktas ha en hög nivå av teoretisk generalisering. Enklare 

former av employer branding-modeller med färre dimensioner existerar men vi anser 

att de inte är lika omfattande. Samtidigt upplevs modellen inte vara för komplicerad 

då den varit enkel att applicera på fallföretaget. Med utgångspunkt i de ovanstående 

kriterierna bedömer vi modellen vara fruktbar. Detta bekräftas av studiens resultat 

som visar att vissa av modellens dimensioner är användbara för att skapa 

förutsättningar för tillfälliga och hållbara konkurrensfördelar. 

 

RBV har fungerat väl som analysverktyg i studien. Detta grundas i att det finns 

tydliga definitioner av analysverktygen vilket har underlättat arbetets gång och 

analysen av data. Eftersom RBV inte är en branschspecifik teori och kan appliceras på 

företag av varierande storlek är den användbar även utanför fallstudien. Detta medför 

en hög grad av teoretisk generalisering. En aspekt inom Barneys bedömningsskala av 

konkurrensfördelar har fungerat mindre bra sett till kopplingen med Barrow och 

Mosleys modell. Enligt Barney ska en förmåga som bedöms som en 

konkurrensnackdel överges av företaget. Barrow och Mosley anser å andra sidan att 

alla tolv dimensioner måste fungera minst lika bra i jämförelse med konkurrenterna 

för att företaget ska lyckas skapa ett starkt employer brand. 

 

I linje med vårt förväntade resultat har vi fått bekräftelse på att modellen är användbar 

för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar om dimensionerna ses 

som förmågor. Genom att använda Barneys bedömningsskala av konkurrensfördelar 

kan modellen visa vilka dimensioner företaget bör satsa på för att uppnå en högre 

konkurrerande effekt.  
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I inledningen och problemställningen argumenterade vi för att det finns forskning som 

visar att employer branding kan skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar, 

men att den brister i att förklara hur. Vi tycker att studien har bidragit med att visa att 

employer branding-modellen kan vara användbar i skapandet av hållbara 

konkurrensfördelar. Dessutom har vi bidragit till forskningen genom att visa att det 

finns ett behov av ett komplement till Barrow och Mosleys employer branding-

modell. Vi anser att vårt val av VRIO-kriterierna som analysinstrumentet fungerade 

väldigt väl som komplement till modellen. Med VRIO gjordes modellen mer 

användbar och det blev tydligare var koncernen står i förhållande till sina 

konkurrenter. Utan ett komplement menar vi att studien enbart hade genererat ett 

resultat som hade visat vad koncernen gör inom varje dimension. Därmed hade 

resultatet varit missvisande då det inte hade framgått om arbetet inom dimensionen 

gör dem konkurrenskraftiga. Då employer branding används för att attrahera och 

behålla personal är det viktigt att modellen kan visa var företag står i förhållande till 

sina konkurrenter. Detta för att de ska kunna använda modellen i sitt employer 

branding-arbete och bli konkurrenskraftiga som arbetsgivare.  

 

6.2 Tillbakablick på studien 
 

Under studiens gång har vi lärt oss vikten av att börja med metodavsnittet då 

skapandet av det är en lång process. Tillvägagångssätten inom metoddelen behöver 

omarbetas flera gånger för att generera ett bättre resultat. När vi ser tillbaka på våra 

tidigare metoddelar hittar vi flera problem som hade kunnat leda till ett missvisande 

resultat. Det var fördelaktigt att få igång tankeprocessen tidigt, vilket ledde till att vi i 

slutändan kunnat sammanställa en genomarbetad studie.  
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Under arbetets gång har vi noga planerat studiens upplägg vilket har resulterat i god 

framförhållning. Vi har insett vikten av att lägga ner tid på att utforma intervjuguiden 

och enkäten på ett tydligt sätt så att de inte missuppfattas av respondenterna. Trots 

detta stötte vi på ett antal bekymmer. Ett problem som uppstod under intervjuerna och 

i enkätsvaren var svårigheten i att avgöra till vilken grad respondenten tog hänsyn till 

jämförelsen med konkurrenterna vilket vi instruerat. Detta kan grundas i bristande 

kunskaper om konkurrenterna. Ett annat problem var att respondenterna misstolkade 

innebörden av prestationsbedömning och interna mätsystem. Detta medförde att de 

gav svar på en dimension som egentligen tillhörde en annan. Därmed har vi fått göra 

en avvägning kring var svaren bör höra hemma enligt modellens definition av 

dimensionerna. En brist i studien var även att svaren från intervjuerna angående 

dimensionen gällande CSR ofta fokuserade på miljö och samarbete. Aspekterna kring 

mångfald och balans mellan arbete och privatliv som nämns i Barrow och Mosleys 

beskrivning gavs väldigt lite utrymme. 

 

6.3 Rekommendationer till Lunds Energikoncernen 
 

I dagsläget tyder mycket på att employer branding kommer att vara fortsatt viktigt för 

företag att fokusera på. Genom att arbeta med employer branding kan företag skapa 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna vilket kan öka lönsamheten. Employer 

branding kan även möjliggöra samarbete mellan avdelningar på ett effektivt sätt, öka 

kundnöjdheten och leda till lägre kostnader gällande rekrytering (Barrow & Mosley, 

2005). Utifrån studien har vi kommit fram till ett antal rekommendationer som kan 

hjälpa Lunds Energikoncernen i deras arbete med employer branding.  
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Enligt Barrow och Mosley måste varje enskilt företag besluta vilka dimensioner de 

ska fokusera på för att hjälpa dem att attrahera och behålla anställda (Barrow & 

Mosley, 2005). Vi anser att Lunds Energikoncernen bör arbeta mot att alla 

dimensioner hamnar på minst ett likvärdigt konkurrensläge för att lyckas skapa ett 

starkt employer brand. Resultatet från undersökningen visar att dimensionerna 

värderingar och CSR samt belöning och erkännande är något som organisationen 

arbetar väldigt bra med i dagsläget då båda ligger på ett stark likvärdigt 

konkurrensläge. Dessa dimensioner har ännu inte potential att kunna bli 

konkurrensfördelar då de inte kan anses vara unika. Trots detta är de uppskattade av 

personalen och viktiga delar i employer branding-arbetet. Vi rekommenderar därför 

Lunds Energikoncernen att fortsätta arbeta med och utveckla dessa dimensioner. 

 

Dimensionerna externt rykte och företagets ledning har enligt undersökningen 

möjlighet att utvecklas till att bli tillfälliga konkurrensfördelar. Vi anser att koncernen 

behöver förtydliga hur arbetet med att skapa ett externt rykte är organiserat och hur de 

vill att koncernen ska uppfattas. I kommunikationen utåt mot potentiella anställda 

menar vi att Lunds Energikoncernen bör framhäva sina fördelar gentemot 

konkurrenterna tydligare. Vi anser även att Lunds Energikoncernen skulle kunna nå 

den högre konkurrenseffekten genom att arbeta med större öppenhet kring ledningens 

arbete. 

 

Barrow och Mosley argumenterar för att företag med ett starkt employer brand lägger 

ner mycket arbete på arbetsmiljön (Barrow & Mosley, 2005). Lunds 

Energikoncernens arbete med arbetsmiljön fungerar väldigt väl men vi anser inte att 

dimensionen kan bli en hållbar konkurrensfördel. Däremot är det centralt att 
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koncernen lägger ner resurser på att underhålla och ständigt förbättra den goda 

arbetsmiljön för att lyckas skapa ett starkt employer brand. 

 

Utifrån studiens resultat har koncernen i dagsläget inga hållbara konkurrensfördelar. 

Den dimension som kan leda till hållbara konkurrensfördelar gentemot Lunds 

Energikoncernens konkurrenter är lärande och utveckling. Denna dimension utgör 

den näst högsta drivkraften för engagemang och den påverkar även huruvida de 

anställda känner sig involverade och uppskattade (Barrow & Mosley, 2005). Vi fick 

uppfattningen från respondenterna att det finns möjlighet för lärande och utveckling 

både tidsmässigt och ekonomiskt. Genom dimensionen har koncernen potential att 

utmärka sig i jämförelse med konkurrenterna och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi 

rekommenderar därför Lunds Energikoncernen att satsa mer resurser på denna 

dimension som ett led i att skapa ett starkare employer brand.  

 

Slutligen rekommenderar vi Lunds Energikoncernen att skapa en tydlig employer 

branding-strategi som kommuniceras väl inom organisationen. Enkätundersökningen 

visar att arbetet med den interna organisationen måste förbättras genomgående inom 

alla dimensioner. Enligt Barneys bedömningsskala måste varje dimension alltid ha 

stöd i organisationen för att kunna skapa en konkurrerande effekt. Detta är viktigt för 

att alla medarbetare ska engageras och ha ett gemensamt fokus vilket i sin tur gör 

koncernens employer brand framgångsrikt (Parment & Dyhre, 2009). Det är även 

centralt att koncernen kontinuerligt följer upp sitt employer branding-arbete för att 

kunna utvecklas och göra sitt employer brand starkare. Vi bedömer att detta är ett 

vinnande koncept för att koncernen ska kunna stå sig i den hårda konkurrensen om att 

attrahera, motivera och behålla attraktiv arbetskraft.   
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6.4 Förslag till framtida forskning 
 

Som nämndes tidigare har studien påvisat att ett komplement behövs till Barrow och 

Mosleys employer branding-modell för att den ska bli användbar vid undersökning av 

konkurrensfördelar. Däremot har det uppstått nya frågeställningar som kan besvaras i 

vidare forskning. Vi anser att det behövs ytterligare forskning om fler alternativa 

komplement än VRIO för att mäta företags konkurrerande effekt och för att avgöra 

vilket av dessa komplement som är mest användbart. Det behövs även forskning som 

genererar en generell guide med praktiska tips om hur employer branding och 

modellen kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar.  

 

För att kunna få en mer övergripande och rättvisande bild över hur Lunds 

Energikoncernens employer brand ser ut hade det krävts att fler intervjuer genomförts 

inom koncernen. Ett annat sätt att nå detta resultat hade varit genom att göra en mer 

omfattande kvantitativ studie där potentiella anställdas bild av Lunds 

Energikoncernen undersökts. För att få en bättre förståelse av hur koncernens 

employer brand står sig gentemot konkurrenternas hade det varit fördelaktigt att 

genomföra en likvärdig undersökning hos en av koncernens konkurrenter.  
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Bilagor 
	  

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du jobbat på Lunds Energikoncernen? 

2. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden jobbar du med?  
 
3. Vilka anser du är Lunds Energikoncernens tre största konkurrenter gällande 
arbetskraft? 
 
4. Beskriv hur Lunds Energikoncernen uppfattas utåt som arbetsgivare och jämför 
med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
5. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med intern kommunikation och jämför 
med era tre främsta konkurrenter. Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
6. Beskriv hur Lunds Energikoncernens ledning arbetar och jämför med era tre 
främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
7a. Beskriv de värderingar som Lunds Energikoncernen arbetar efter och jämför med 
era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
7b. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med CSR och jämför med era tre främsta 
konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
8. Beskriv hur Lunds Energikoncernen mäter och följer upp de anställdas prestationer 
och jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
9. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med stödfunktioner för de anställda och 
jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
10. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med rekrytering och introduktion av 
nyanställda och jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och 
skillnader? 
 
11. Beskriv hur teamarbete fungerar på Lunds Energikoncernen och jämför med era 
tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
 
12. Beskriv hur Lunds Energikoncernen kopplar prestationsbedömning av de 
anställda till företagets värderingar och jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad 
ser du för likheter och skillnader? 
 
13. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med lärande och personalutveckling och 
jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
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14. Beskriv Lunds Energikoncernens arbete med belöning och erkännande till de 
anställda och jämför med era tre främsta konkurrenter? Vad ser du för likheter och 
skillnader? 
 
15. Beskriv Lunds Energikoncernens arbetsmiljö och jämför med era tre främsta 
konkurrenter? Vad ser du för likheter och skillnader? 
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Bilaga 2 Enkätundersökning gällande Lunds Energikoncernens employer 
brand 

 
Employer branding är en strategi för att skapa en tydlig bild, både inom och utanför 
organisationen, av hur företaget skiljer sig från sina konkurrenter när det gäller att 
attrahera samt behålla anställda. Employer branding berör tolv olika områden och 
syftar till att göra företaget till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 
Syftet med enkäten är att undersöka anställdas uppfattningar av Lunds 
Energikoncernens employer brand. Resultatet från enkätundersökningen och 
intervjuerna kommer att analyseras för att ta reda på om Lunds Energikoncernens 
employer branding-arbete skapar hållbara konkurrensfördelar.  
 
Enkäten har totalt fyra frågor som berör alla tolv områdena inom employer branding. 
Vi ber dig läsa frågorna noggrant och svara enligt din egen uppfattning på samtliga 
frågor, vilket innebär totalt 48 kryss. Alla svar hanteras med konfidentialitet. Du har 
möjlighet att vara anonym i det publicerade materialet och du kommer få ta del av 
undersökningens resultat. 
 
NAMN: 
 
POSITION: 
 
 
Fråga 1   
 
I vilken grad påverkar nedanstående områden att Lunds Energikoncernen 
framgångsrikt kan attrahera, motivera och behålla personal i jämförelse med era tre 
främsta konkurrenter? 
 

  
 Påverkar                                       
 lite        

Påverkar 
mycket 

  1 2 3 4 5 6 
Företagets bild utåt             
Intern kommunikation             
Koncernens ledning             
Värderingar & CSR             
Interna mätsystem av 
prestationer             
Stödfunktioner             
Rekrytering & introduktion             
Teamarbete             
Prestationsbedömning 
utifrån värderingar             
Lärande & utveckling             
Belöning & erkännande             
Arbetsmiljö             
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Fråga 2  
 
Hur unikt anser du att Lunds Energikoncernens employer branding-arbete är i 
jämförelse med koncernens tre främsta konkurrenter? 
 

  
  Mycket      

mindre unikt       

Mycket 
mer 
unikt   

  1 2 3 4 5 6 
Företagets bild utåt             
Intern kommunikation             
Koncernens ledning             
Värderingar & CSR             
Interna mätsystem av 
prestationer             
Stödfunktioner             
Rekrytering & introduktion             
Teamarbete             
Prestationsbedömning 
utifrån värderingar             
Lärande & utveckling             
Belöning & erkännande             
Arbetsmiljö             

 
 
Fråga 3  
 
Hur svårt är det för koncernens tre främsta konkurrenter att ta efter Lunds 
Energikoncernen och arbeta på liknande sätt gällande nedanstående områden?  
 

  
 Mycket                   
 lätt       

Mycket 
svårt 

  1 2 3 4 5 6 
Företagets bild utåt             
Intern kommunikation             
Koncernens ledning             
Värderingar & CSR             
Interna mätsystem av 
prestationer             
Stödfunktioner             
Rekrytering & introduktion             
Teamarbete             
Prestationsbedömning 
utifrån värderingar             
Lärande & utveckling             
Belöning & erkännande             
Arbetsmiljö             
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Fråga 4  
 
Hur är Lunds Energikoncernens arbete organiserat inom de tolv områdena jämfört 
med era tre främsta konkurrenter för att koncernens resurser ska kunna utnyttjas till 
sin fulla potential?  
 

  
 Mycket                                       
 dåligt       

Mycket 
bra 

  1 2 3 4 5 6 
Företagets bild utåt             
Intern kommunikation             
Koncernens ledning             
Värderingar & CSR             
Interna mätsystem av 
prestationer             
Stödfunktioner             
Rekrytering & introduktion             
Teamarbete             
Prestationsbedömning 
utifrån värderingar             
Lärande & utveckling             
Belöning & erkännande             
Arbetsmiljö             

  
 
Tack för att du svarat på frågorna! 
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Bilaga 3 Respondenternas svar på enkäterna efter kategorisering 
 
 
Respondent 1 

     
      
Dimension V R I O 

Konkurrerande 
effekt 

Externt rykte lika lika ja lika lika 
Intern kommunikation lika nej lika lika lika 
Koncernens ledning ja lika lika lika lika 
Värderingar och CSR ja lika lika ja lika (stark) 
Interna mätsystem lika lika lika lika lika 
Stödfunktioner lika lika lika lika lika 
Rekrytering och 
introduktion ja lika nej lika lika 
Teamarbete ja lika nej lika lika 
Prestationsbedömning lika X X X saknas 
Lärande och utveckling ja ja nej lika tillfällig 
Belöning och erkännande ja lika nej lika lika 
Arbetsmiljö ja lika nej ja tillfällig 

 
        

 Respondent 2         
 

      
Dimension V R I O 

Konkurrerande 
effekt 

Externt rykte ja lika lika ja lika (stark) 
Intern kommunikation ja lika lika ja lika (stark) 
Koncernens ledning ja lika lika ja lika (stark) 
Värderingar och CSR ja lika lika ja lika (stark) 
Interna mätsystem lika lika lika lika lika 
Stödfunktioner lika lika lika ja lika 
Rekrytering och 
introduktion ja lika lika ja lika (stark) 
Teamarbete lika lika lika ja lika 
Prestationsbedömning ja lika lika ja lika (stark) 
Lärande och utveckling ja ja ja ja hållbar 
Belöning och erkännande ja lika lika ja lika (stark) 
Arbetsmiljö ja ja ja ja hållbar 
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Respondent 3 

      
Dimension V R I O 

Konkurrerande 
effekt 

Externt rykte ja lika ja lika lika (stark) 
Intern kommunikation lika lika nej lika lika 
Koncernens ledning lika lika lika lika lika 
Värderingar och CSR lika lika lika lika lika 
Interna mätsystem nej ja nej lika nackdel 
Stödfunktioner lika lika nej lika lika 
Rekrytering och 
introduktion lika lika lika ja lika 
Teamarbete lika lika lika ja lika 
Prestationsbedömning lika lika lika lika lika 
Lärande och utveckling ja ja nej ja tillfällig 
Belöning och erkännande lika lika lika lika lika 
Arbetsmiljö lika lika ja lika lika 
 
         

 Respondent 4         
 

      
Dimension V R I O 

Konkurrerande 
effekt 

Externt rykte ja lika lika lika lika 
Intern kommunikation ja lika lika lika lika 
Koncernens ledning ja ja lika lika tillfällig 
Värderingar och CSR lika lika lika nej lika 
Interna mätsystem nej nej nej nej nackdel 
Stödfunktioner nej nej nej nej nackdel 
Rekrytering och 
introduktion lika lika lika lika lika 
Teamarbete ja ja ja ja hållbar 
Prestationsbedömning lika nej nej nej nackdel 
Lärande och utveckling ja ja lika lika tillfällig 
Belöning och erkännande ja ja ja ja hållbar 
Arbetsmiljö ja ja ja ja hållbar 
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Bilaga 4 Sammanställning av enkätsvar efter kategorisering 
 

Dimension Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 
Dimensionen 

idag 
Dimensionens 
potential 

Externt rykte 
 

lika 
 

lika 
(stark) 

lika 
(stark) 

lika 
 

lika (stark) 
 

tillfällig 
 

Intern 
kommunikation 

lika 
 

lika 
(stark) 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

Koncernens 
ledning 

lika 
 

lika 
(stark) 

lika 
 

tillfällig 
 

lika (stark) 
 

tillfällig 
 

Värderingar och 
CSR 

lika 
(stark) 

lika 
(stark) 

lika 
 

lika 
 

lika (stark) 
 

lika 
 

Interna mätsystem 
 

lika 
 

lika 
 

nackdel 
 

nackdel 
 

lika/nackdel 
 

lika 
 

Stödfunktioner 
 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

nackdel 
 

lika/nackdel 
 

lika 
 

Rekrytering och 
introduktion 

lika 
 

lika 
(stark) 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

Teamarbete 
 

lika 
 

lika 
 

lika 
 

hållbar 
 

lika 
 

lika 
 

Prestations-
bedömning 

 X 
 

lika 
(stark) 

lika 
 

nackdel 
 

lika 
 

lika 
 

Lärande och 
utveckling 

tillfällig 
 

hållbar 
 

tillfällig 
 

tillfällig 
 

tillfällig 
 

hållbar 
 

Belöning och 
erkännande 

lika 
 

lika 
(stark) 

lika 
 

hållbar 
 

lika (stark) 
 

lika 
 

Arbetsmiljö 
 

tillfällig 
 

hållbar 
 

lika 
 

hållbar 
 

tillfällig 
 

tillfällig 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


