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Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Richard Ek som bidragit till stöd och intressanta 

infallsvinklar till vår undersökningsprocess. Dessutom är vi tacksamma för Malin Espersson och din 

slutgiltiga konsultation. Tack till konsultbolaget där vi genomförde studien, för ert engagemang och 

förtroende att få tillgång till ert företag. Vi vill även tacka våra anhöriga som varit stort stöd genom 

skrivprocessen. 

Ett stort tack! 

  

Irma Leijon & Matilda Schön 

Lund, Maj 2018 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företagskultur och intern Employer Branding 

samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. De frågeställningar som studien 

grundas på är: 

  

·    Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett svenskt konsultbolag? 

·   Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att behålla och utveckla 

personalen? 

  

För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som 

forskningsdesign. Fallstudien har genomförts på ett konsultbolag där datainsamlingen skett i form 

av observation, dokumentanalys samt intervjuer. Studien har använt två huvudsakliga teoretiska 

begrepp, dessa är företagskultur och intern Employer Branding. Teorierna kompletteras med 

underkategorier som utgörs av företagsidentitet, decentralisering, extern Employer Branding, 

metoder och mätning för intern Employer Branding samt intern marknadsföring. 

  

Slutsatserna blir att företagskulturen uppfattas som trivsam och positiv och att den till stor del 

avspeglar företagets vision och värderingar. Fallstudien ger även svar på den andra frågeställningen 

då ett flertal verktyg råder för att gynna sin personal och attrahera nya medarbetare. Kulturen som 

råder gör arbetsplatsen attraktiv för anställda och det råder stor uppmuntran till medarbetarnas 

utveckling. I slutsatsen återkommer vi även till vårt syfte som vi uppfyller genom att se att 

företagskultur och intern Employer Branding samspelar men även hur de gör det. 

 

Nyckelord: Företagskultur, företagsidentitet, teamwork, varumärkesidentitet, decentralisering, 

intern Employer Branding, extern Employer Branding, implementering av intern Employer 

Branding, värderingar, varumärke   
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1. Inledning 

I avsnittet presenterar vi inledningsvis bakgrunden till det valda fenomen vi undersöker samt varför 

vi anser det är intressant. Följt av bakgrunden introducerar vi problemdiskussionen där de 

huvudsakliga teoretiska perspektiven presenteras. Dessa delar ligger till grund för 

problemformuleringen och undersökningens syfte och frågeställningar. I slutet av avsnittet redogör 

vi för platsen där vi genomfört undersökningen samt uppsatsens disposition och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Employer Branding-arbete syftar till att stärka företagets arbetsgivarvarumärke och målet är att 

framställas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetssättet har genom åren blivit mer centralt inom 

organisationer och kartläggningar av attraktiva arbetsgivare genomförs ständigt av ett flertal aktörer. 

Academic Work som gör en undersökning i samarbete med Kantar Sifo samt Universum är två 

exempel och undersökningarna har visat sig ge liknande resultat. En av de viktigaste egenskaperna 

hos en attraktiv arbetsplats är att ha en bra chef med ett bra ledarskap (Academic Work 2017). En 

bra chef beskrivs i sammanhanget som “coachande, lyhörd, engagerad och sympatisk och bidrar med 

stöttning och utveckling”. Företagskultur är dessutom något som värderas högt hos arbetsgivare 

enligt de två undersökningarna. Kulturen som är en grundpelare inom organisationen påverkar 

varumärket inifrån och visar sig genom Employer Branding-arbete (Parment et al. 2017). Positivt 

klimat på arbetsplatsen är en viktig faktor för att organisationen ska anses vara tilltalande (Angelöw 

2002). Dessutom är det viktigt att det finns utrymme till både personlig och karriärmässig utveckling 

internt samt att det finns chans till att kunna påverka sina arbetsuppgifter och dess innehåll. Jeanette 

Svanqvist (1994) menar att utbildning av personal som leder till kompetensutveckling också ökar 

attraktiviteten hos en arbetsgivare. Attraktiva arbetsplatser har länge kännetecknats som 

organisationer med låg personalomsättning men studier har visat att det idag också handlar om 

organisationer med hög personalomsättning (Parment et al. 2017). Den teoretiska förståelsen för 

företagskultur och hur företag strävar efter att framstå som attraktiva arbetsgivare leder diskussionen 

vidare till hur Employer Branding och företagskultur samspelar i praktiken.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Ur ett historiskt perspektiv har företagskultur varit en grund och ett fenomen som format 

organisationer och skapat en enhetlig uppfattning om företagets existens. Vad som anses som trivsam 
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företagskultur kan tyckas vara en tolkningsfråga eftersom den skiljer sig mellan olika företag. 

Företagskultur innefattar metoder, idéer och värderingar som förknippas med organisationen. 

Kulturen inom en organisation utmärks av det rådande klimatet (Alvehus & Jensen 2015). 

Företagskultur har därför en central roll för organisationens funktion och en viktig del för att förstå 

hur organisationen fungerar. Ett företags identitet kan betecknas genom medarbetarnas uppfattning 

av vad företaget står för (Axelsson & Agndal 2012). Företagsidentitet kan även beskrivas som 

organisationens kärna vilket gör det viktigt för organisationsutvecklingen (Gioia, Schultz & Corley 

2000). 

  

Tidigare forskning har kretsat mycket kring företagskultur och dess egenskaper. Vi finner även 

tidigare forskning som handlat om attraktiva arbetsgivare och hur Employer Branding tillämpas för 

att utveckla attraktiviteten. Genom sökning efter tidigare forskning som berör sambandet mellan 

företagskultur och intern Employer Branding kommer vi fram till att det finns ett begränsat utbud. 

Studien vi har hittat som kommer närmast vår undersökning är The Construction of Brand Culture 

Based on Corporate Culture skriven av Yuekun Yang (2010). Studien beskriver att företagskultur 

ligger till grunden för utvecklingen av varumärkeskultur men nämner inte hur företagskulturen 

påverkar arbetsgivarvarumärket och diskuterar således inte Employer Branding. Mary Jo Hatch och 

Majken Schultz (2003) diskuterar även sambandet mellan företagskultur och varumärkeskultur samt 

ett ömsesidigt förhållande mellan dem. Varumärkets budskap behöver vara väl förankrad i företagets 

kultur för att stärka varumärket både inåt och utåt (Aaker & Joachimsthaler 2000). 

  

Vi vill därför undersöka huruvida det råder komplexitet i att få företagskultur och intern Employer 

Branding att samverka. Målet är att undersökningen ska visa förhållningssättet mellan företagskultur 

och intern Employer Branding genom att analysera hur de samspelar, om begreppen överlappar 

varandra samt om det tycks vara problematiskt att arbeta parallellt med dem båda. Vi vill fördjupa 

oss och bidra till ett redan existerande forskningsområde med fokus på hur företagskulturen kan 

styras i syfte att locka framtida individer samt behålla nuvarande personal. 

  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur företagskultur och intern Employer Branding 

samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. 
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För att kunna operationalisera syftet har vi valt att rikta oss mot konsultbolag. Individer ställer idag 

större krav på vad de förväntar sig av arbetsgivare (Parment et al. 2017). Attraktiva arbetsgivare och 

recensioner av arbetsplatser blir allt mer centralt för företagsutveckling på arbetsgivarmarknaden 

(Loxi, u.å.). Den moderna tidens arbetstagare kan beskrivas som nytänkande och hungriga individer 

som ställer krav på bland annat flexibilitet och frihet från sina arbetsgivare (Nilsson 2018). 

Konsultbranschen har uppmärksammat detta och konsultbolagen arbetar ständigt med att följa med 

i arbetstagarnas ökade kravställningar, allt för att framstå som den attraktiva arbetsgivaren som 

attraherar och behåller personal (Nilsson 2018). 

  

Det sägs att det råder kompetensbrist inom konsultbolag, enligt Joakim Arstad Djurberg på 

ComputerSweden kan det dock snarare handla om arbetsgivares oförmåga att få sin personal att 

stanna kvar (2017). Arstad Djurberg menar att konsultbolagen borde överväga att lägga mer resurser 

på att attrahera personal och få kompetensen att stanna kvar i organisationen. Det faller naturligt att 

många anställda lägger större delen av sin arbetstid ute hos kunder vilket gör det svårt att få till 

sammanhållning och känslan av tillhörighet på den givna organisationen. Fredrik won Esser som är 

näringspolitisk expert på IT och telekombolagen kommenterar att det är viktigt att lyckas med 

skapandet av personalpolitiken (Arstad Djurberg 2017). För många arbetsgivare råder det enligt won 

Esser svårighet att lyckas med marknadsföringen av sina arbetsplatser och att implementera känslan 

av tillhörighet och att vilja känna lojalitet. Ett konsultföretag som är inriktat på försäljning och 

marknadsföring är därför i behov av anställda som delar företagets värderingar och säljtänk. Vi finner 

därmed branschen intressant att göra vår undersökning på. 

  

Våra frågeställningar blir följande: 

  

·     Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett svenskt konsultbolag? 

·    Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att behålla och utveckla 

personalen? 
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1.4 Konsultbolaget 

Vi kommer benämna arbetsplatsen vi gjorde fallstudien på som “konsultbolaget” under hela 

uppsatsen istället för dess riktiga namn. Konsultbolaget arbetar i korta drag med att hjälpa andra 

företag med sin försäljning och marknadsföring. Konsultbolagets konsulter jobbar åt kunder men är 

positionerade i bolagets lokaler. Konsultbolaget har ungefär 70 stycken anställda och över 90 % av 

dem är universitetsstudenter som arbetar deltid som där arbetstiderna anpassas efter individens 

studier. Företaget där vi valt att göra undersökningen på har kontor på flera platser men det utvalda 

kontoret ligger i Sverige.   

  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på två huvudsakliga teoretiska begrepp, företagskultur och intern Employer 

Branding som kommer återkomma i uppsatsens innehåll. Under företagskulturen kommer teorier om 

företagsidentitet, varumärkeskultur och decentralisering att diskuteras. Under intern Employer 

Branding kommer extern Employer Branding, metoder och mätning för intern Employer Branding, 

och intern marknadsföring diskuteras. Tillsammans ska alla delbegrepp hjälpa till att forma hur 

empirin sedan analyseras efter att datainsamlingen gjorts. Empirin kommer att kopplas samman med 

analysen för att tydligare kunna göra direkt koppling till de olika datainsamlingarna och få en 

tydligare helhetsbild. Empiri och analys ska sättas i tydlig relation till de teoretiska begreppen. 

  

1.6 Avgränsning 

Vi gjorde endast undersökningen på ett företag och på ett av deras kontor med en mindre andel av 

de anställda. Det blir alltså fokus på en utvald medarbetargrupps tolkningar. Vi kommer att fokusera 

på interna processer som berör företagskulturen, ledningens arbete för att få sin personal att trivas 

samt hur de gör för att locka nya kandidater. Vi avgränsar oss även teoretiskt genom att fokusera på 

intern Employer Branding snarare än extern och genom datainsamlingen kommer interna processer 

och strategier vara det centrala. 
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2. Metod 

  

2.1 Forskningsdesign och ansats 

Eftersom vi ville undersöka hur ett enskilt konsultföretags företagskultur utvecklas och hur den 

samspelar med internt Employer Branding-arbete, valde vi att genomföra en fallstudie. Genom 

fallstudien kunde vi som Saunders, Lewis & Thornhill (2009) beskriver göra en djupgående 

undersökning av ett fenomen inom det specifika fallföretaget. Fallstudier kännetecknas bland annat 

av undersökningar som utformas så att de ska kunna identifiera vad som händer samt kunna urskilja 

påverkande faktorer (Saunders et al. 2009). Genom att undersöka företagskulturen hos en enskild 

organisation kunde dess identitet och tydliga beteendemönster urskiljas (Alvehus 2013). 

  

Vi valde att göra en kvalitativ studie där de anställdas tolkningar blir det centrala i 

empiriinsamlingen. Genom undersökningen urskiljs hur de anställda tolkar och uppfattar 

företagskulturen och dessa uppfattningar sätts i relation till företagets uttalade värderingar och 

internpolicys. Enligt Michael Quinn Patton (1980) består kvalitativ datainsamling av specificerade 

beskrivningar av situationer, samspel och observationer samt av individers citat rörande erfarenheter, 

åsikter och attityder. För att förstå fenomenet valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med ett 

fåtal anställda och komplettera dessa med dokumentanalys av interna dokument och hemsidan samt 

observation. 

  

2.2 Urval 

En avgörande aspekt i forskningsprojektet var att få kontakt och tillgång till ett företag där vi kunde 

genomföra studien. Vi började med att kontakta ett flertal företag men det fanns inte utrymme och 

tid för vår undersökning. Tillslut fick vi kontakt med konsultbolaget där vi sedan genomförde 

studien. När vi väl fick kontakt och tillgång så var företaget välkomnande och de var tillmötesgående 

till att dela med sig av interna dokument. Vi gjorde alltså det första urvalet då vi valde 

fallstudieföretaget.  

  

Med intervjuer som datainsamlingsteknik innebar det att vi inledningsvis behövde avgöra vilka 

personer inom företaget som skulle intervjuas (Merriam 1994). Därför gjordes sedan urvalet av 
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intervjupersoner. Målinriktade urval av respondenter är avgörande för att säkerställa att 

informationen som framställs är önskvärd och användbar (Merriam 1994). Alvehus (2013) beskriver 

hur urvalet är viktigt för kvalitativ forskning och genom att intervjua en heterogen grupp kan vi få 

en bredare förståelse för verkligheten i företaget. Vi planerade att intervjua anställda med olika 

anställningsformer, både konsulter, Consultant Managers, personer i ledningsgruppen och 

rekryteringspersonal. Efter att ha tagit den första kontakten med en av cheferna på företaget valde vi 

att kontakta en av de anställda konsulterna varpå konsulten ställde upp på en intervju. Vår inställning 

till den första intervjun var att den skulle ge en preliminär vägledning för våra intervjufrågor och vårt 

upplägg. Efter första intervjun hade vi fått en introduktion av hur en av de anställda ser på 

företagskulturen och organisationen. Inställningen att det första intervjun skulle bidra till att vi 

hittade andra nyckelpersoner att intervjua (Merriam 1994) men även vilka frågor som skulle vara 

intressanta att ställa under följande intervjuer. 

  

Inte förrän vi var igång och intervjuade kunde vi urskilja hur pass detaljerade svaren blev och hur 

många intervjuer vi behövde genomföra för att få tillräckligt med datainsamling (Alvehus 2013). Vår 

ingång var att vi skulle genomföra sju intervjuer. När vi hade genomfört sex intervjuer upplevde vi 

att svaren upprepade sig. I samband med den sjunde intervjun gjorde vi den första observationen på 

konsultbolaget. Under observationen kom vi på fler frågor att ställa och därför valde vi att genomföra 

ytterligare tre intervjuer. Intervjuer hölls slutligen med tre med personer i ledningsgruppen, fyra 

konsulter, en personalansvarig, en Consultant Manager samt en före detta personalansvarig som 

precis sagt upp sig. Efter att ha genomfört de tio intervjuerna upplevde vi en mättnad i den empiriska 

insamlingen, det vill säga att fler intervjuer inte hade tillfört annan information som berikat vår 

undersökning mer (Bryman 2011). Vi valde därför att inte genomföra fler intervjuer. 

  

2.4 Utformande av intervjuguide 

Vi valde att hålla djupgående intervjuer då vi ville komma åt de anställdas tolkningar av hur 

företagskulturen ser ut. Vi valde att skapa två olika intervjumallar, en för de anställda och en för 

ledningsgruppen där båda var av semistrukturerade slag. Fokus hamnade under de anställdas 

intervjuer på deras uppfattningar. Intervjuerna med ledningsgruppen kretsade kring hur de 

implementerar företagskulturen hos sin personal. För att genomföra intervjuerna på bästa sätt 
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funderade vi över hur frågorna ställdes. Frågorna formulerades på ett semistrukturerat sätt som både 

gav struktur i intervjuerna samtidigt som det gav intervjupersonen möjlighet att reflektera fritt. 

  

2.5 Genomförande av intervjuer 

Vi båda uppsatsskrivare medverkade under samtliga intervjuer för att underlätta upptagning av vad 

som sades och kunde tolkas under intervjun. Intervjuerna inleddes med en orientering vilket betyder 

att vi berättade om intervjupersonens situation, syftet med uppsatsen samt en avstämning om 

intervjupersonen skulle ha några frågor eller funderingar innan intervjun startade (Kvale och 

Brinkmann 2009). Intervjuerna har utförts på olika platser beroende på vad som passat svarspersonen 

bäst och huruvida vi fått tillgång till ett ostört rum eller inte. När vi inte haft någon ostörd plats har 

vi istället suttit utomhus vilket försvårat transkriberingen och dessutom lett till viss distraktion för 

både intervjuperson och oss som intervjuare. Två av intervjuerna med anställda konsulter 

genomfördes utomhus under de anställdas lunchraster, vilket var ett avslappnat sätt att genomföra 

intervjuerna på. En intervju genomfördes via videosamtal, eftersom hen hade svårt att få till ett 

personligt möte på grund av fullspäckat schema. Detta ledde till att intervjun fick ske på kvällstid 

utanför hens arbetstid. En intervju genomfördes i dennes bostad eftersom det passade personen bäst. 

De övriga intervjuerna genomfördes i ett av konsultföretagets konferensrum. Intervjuerna spelades 

in av oss båda skribenter för att säkerställa att vi skulle ha tillgång till korrekta ljudfiler inför 

transkriberingen och analyseringen av data. Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna, vi 

delade upp intervjuerna och transkriberade fem intervjuer var. Transkriberingen gjordes direkt efter 

genomförd intervju för att säkerställa en så väl genomförd transkribering som möjligt. Efter 

transkriberingen analyserades och tolkades materialet av oss båda tillsammans. 

  

Precis som Johan Alvehus (2013) belyser är användning utav intervjuer vid kvalitativ forskning ett 

sätt att förstå hur en annan människa tänker och känner kring ett ämne eller en specifik händelse man 

vill veta mer om. Det är dock viktigt att tänka på att intervjuerna inte endast medför positiva aspekter. 

Svaren i intervjuerna är inte absoluta sanningar utan handlar om respondentens tolkning av 

verkligheten, det är på så sätt viktigt att det framgår tydligt vems verklighet som beskrivs (Alvehus 

2013). Då syftet med uppsatsen till stor del handlar om att få fram de anställdas tolkning av den 

interna företagskulturen (och hur den stämmer överens med interna dokument) ser vi inte deras 
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tolkningar som ett hinder utan som deras perspektiv på verkligheten. Även om de anställda och 

ledningen skulle ha olika uppfattningar är resultatet av intresse för analysen. 

  

2.6 Observation av företaget 

Observation är en av de primära källorna för information under en fallstudie (Merriam 1994). Vi 

observerade på företaget under två förmiddagar som tillsammans utgjorde åtta timmars observation. 

Anledningen till att vi valde att komplettera intervjuerna med observation var att få en bättre 

förståelse inom ramen för företagskultur och organisationens sätt att jobba och utveckla den. I förväg 

valde vi att rikta in oss på vissa saker som vi skulle observera och planerade således observationen 

efter det (Merriam 1994). Under genomförandet registrerande vi det som observerades systematiskt 

(Merriam 1994). Vi valde att båda två skulle anteckna observationen var för sig och sammanställde 

sedan bådas anteckningar för att få observationen så utförlig som möjligt. Sedan jämförde vi 

tolkningarna för att se om någon av oss hade iakttagit något annorlunda eller missat någonting. 

Observationen genomfördes efter en struktur där vi ville se hur kontorsmiljön såg ut, hur de anställda 

agerar inom miljön och hur det dagliga arbetet kan förstås för en utomstående observatör. Detta fokus 

hölls genomgående under observationen. 

  

Under första observationstillfället presenterade vi oss kort och förklarade att vi var på företaget i 

syfte att samla empiriskt material till vår undersökning. Under observationen satte oss sedan främst 

tysta bredvid de som var inne på jobbpasset och gick runt och observerade. Under det andra 

observationstillfället gjorde vi ingen närmare presentation av oss mer än att vi såg till så att samtliga 

medarbetare på kontoret var medvetna om att vi var där och vad vi höll på med. Båda 

observationstillfällena genomfördes samtidigt som vi båda antecknade och satte oss sedan med och 

diskuterade vad vi sett och utvecklade våra anteckningar. Under observationen på företaget var vi 

konstant medvetna om att vår uppfattning av vad som sker är subjektivt, vilket enligt Merriam (1994) 

är en kritisk punkt och som måste beaktas. 

  

2.7 Dokumentanalys 

Dokumentanalyser används inom fallstudier som ett komplement till intervjuer och observationer 

(Merriam 1994). Intervjuer och observationer genomförs utifrån externa element som appliceras på 
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den interna sociala miljön som fallet studerar. Interna dokument har skapats utifrån andra motiv än 

för forskningsändamål och ses därför som färdiga informationsrika källor. Analys av dokument 

bidrar med empiri som sätts i samband med empirin från intervjuerna och observationerna (Merriam 

1994). Ett dokument i denna bemärkelse är skriftliga källor som analyseras. De dokumenten som vi 

har analyserat är ett internt dokument kring varumärket. Vi har även analyserat konsultbolagets 

offentliga hemsida för att studera vilka språkliga formuleringar som används och vad som står kring 

värderingar och kultur överlag. Som ett tillägg har vi även fått gå med i bolagets interna 

Facebookgrupp, där informell information delas som inte direkt är kopplad till arbetet. 

  

Under analysen av dokumenten uppmärksammade vi vad som var viktigt för vår undersökning som 

även Alvehus (2013) redogör vikten av. Detta för att undvika insamling av empiriskt material som 

inte stödjer arbetet med frågeställningarna som ska undersökas. De dokument som vi analyserat har 

genomgått urval där vi säkerställt så de har de kriterier som Bryman (2004) pekar på, det vill säga 

att de inte har producerats i syfte att genomgå social undersökning samt att dem är relevanta för vår 

undersökning. En anledning till valet att genomföra dokumentanalys är att dokument ger 

undersökningen en stadig empirisk grund inom förståelsen för vårt problem och frågeställning 

(Merriam 1994). 

  

2.8 Kombination av datainsamlingstekniker 

Efter några intervjuer med olika respondenter med olika befattningar upplevde vi som tidigare nämnt 

en mättnad. Vi ansåg då att studien skulle bli rikare och få mer tyngd genom att komplettera 

intervjuerna med analys av interna dokument och observation av arbetsplatsen för att få djupare 

förståelse och fler perspektiv. Genom att kombinera alla tre och jämföra dem med tidigare teorier 

tydliggörs huruvida insamlad empiri matchar tidigare teori (Yin 2008). Precis som Bryman (2011) 

motiverar har vanligtvis kvalitativa undersökningar specifika fokusområden. Ett fenomen kan 

dessutom vara svårt att urskilja i praktiken vid en observation om det inte sker regelbundet eller är 

vanligt förekommande. Kvalitativ fallstudieteknik byggs i stort sett upp genom kvalitativ information 

som samlas in genom intervjuer, olika dokument och observationer (Merriam 1994). Vi valde därför 

att använda oss av dessa tre typer av datainsamlingstekniker eftersom det anses vara en styrka i 

fallstudieforskningen att använda sig utav flera tekniker (Merriam 1994).  Precis som Alvehus (2013) 

hävdar skapar kombination av datainsamlingstekniker chansen till att få en bättre och mer fixerad 
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bild av det objekt som studeras samtidigt som det också kan skapa förvirring. Vi ansåg dock att 

datainsamlingen inte nödvändigtvis behövde röra sig om motsatser utan också kunde fylla funktionen 

av att styrka det material som kommit fram i intervjuerna. 

  

2.9 Studiens tillförlitlighet 

Huruvida resultatet stämmer överens med den verklighet som råder har att göra med inre validitet, 

det vill säga om studien mäter det vi tror att vi mäter (Merriam 1994). Vi tolkar empirin utifrån våra 

erfarenheter vilket gör att det blir vår uppfattning av verkligheten. Som redan nämnt är 

intervjupersonernas tolkningar inga absoluta sanningar men det ger ett perspektiv på mänskligt 

beteende och i detta fall synen på det företag som studeras. Genom att koppla empiriska data till 

tidigare forskning görs studien till viss del generaliserbar (Merriam 1994). Generaliseringen 

möjliggörs inom den population som fallstudien genomförs på. Observationerna och 

dokumentanalyserna förstärker empirin från intervjuerna och ger enligt vår mening tydligare 

förståelse för den givna verkligheten. 

  

2.10 Analys av datainsamling 

Kodning av det empiriska materialet gjordes via en datastyrd teknik (Kvale & Brinkmann 2009). 

Efter en sammanställning av samtliga transkriberingar läste vi båda skribenter igenom materialet och 

analyserade det tillsammans. Analysen av datainsamlingen inleddes genom att plocka fragment ur 

transkriberingarna (Rennstam & Wästerfors 2015) som berörde delar då diskussionen kretsade kring 

företagets kultur och intern Employer Branding samt företagsidentitet. Vi startade med söka i 

transkriberingarna efter ord som vi kopplar till undersökningens teoretiska huvudbegrepp. Sökorden 

hittades i det transkriberade materialet och kopierades ut som fragment och placerades i ett eget 

dokument. Genom granskning, analysering och tolkning av de stycken vi plockade ut från 

transkriberingarna växte ordningen successivt fram för hur vi skulle strukturera upp våra teman. 

Teman kan växa på olika sätt men i den här fallstudien valdes de ut utifrån en relation mellan de 

teoretiska huvudbegreppen och de ämnen intervjupersonerna valde att fördjupa sig inom. Vi 

applicerade sedan kodningen på dokumentanalysen samt observationerna som utgjorde resterande 

del av vår empiri. Detta gjordes genom att söka på liknande ord som under analysen av 
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transkriberingarna. Resultatet av det samlade, kodade materialet låg sedan till grund för de tre 

tematiska områden som empirin delades in i. 

2.11 Etik 

Inom fallstudier är etiska frågor centrala och det finns flera aspekter att ta hänsyn till (Merriam 1994). 

Under planeringen av fallstudien hade vi kontakt med en av företagets delägare. Hen gav oss tillgång 

till företaget och godkände att vi fick genomföra vår undersökning hos dem. Vi tillämpade 

konfidentialitetskravet på undersökningen och informerade även fallföretaget om detta (Merriam 

1994). Genom delägaren fick vi därför ett godkännande att genomföra observation på företaget samt 

att på egen hand kontakta anställda för intervjuer. Det är viktigt att kunna hantera etiska 

förhållningssätt och inte överträda överenskommelser (Alvehus 2013). Företaget samt 

intervjupersonerna hanterades genom undersökningen med anonymitet som också är viktigt inom 

fallstudier (Merriam 1994). Vi lät intervjupersonerna själva bestämma över sin medverkan och deras 

personuppgifter behandlas enligt konfidentialitetskravet (Bryman 2011). Vi informerade under 

intervjuerna samt inledningsvis under observationen att det bara är vi som skribenter samt vår 

handledare som kommer ta del av intervjuinspelningarna. Detta gör att vi inte kommer referera i 

rapporten till material vi använder från företagets hemsida och interna dokument vi fått tillgång till. 

Intervjupersonerna fick även information om att de har möjlighet att ta del av materialet innan 

publicering om de skulle ha synpunkter på transkribering eller hur vi analyserat deras intervjuer. Om 

något inte skulle kännas rätt för intervjupersonen finns då möjlighet för den medverkande att ändra 

eller stryka delar. Konsultbolaget samt intervjupersonerna är i vår undersökning helt anonyma. Vi 

har valt att inte benämna några personer med deras namn och inte heller konsultbolaget. Vi har även 

valt att skriva hen i transkriberingarna och vid beskrivningarna av datainsamlingarna i empirin för 

att anonymisera intervjupersonerna. Platsen där kontoret ligger har vi valt att benämna Sverige, för 

att inte avslöja vilken stad det rör sig om. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer två begrepp vara utgångspunkten vilka är företagskultur och 

Intern Employer Branding. Företagskultur handlar kortfattat om den kulturella struktur som råder 

inom organisationen. Employer Branding kan förklaras som ett arbetssätt och fenomen då Human 

Resources och marknadsföring kopplats samman. Intern Employer Branding är således inriktat på 

det interna arbetet kring mänskliga resurser och hur arbetsgivarvarumärket uppfattas internt av 

organisationen. Dessa begrepp kommer teoretiseras både enskilt och i relation till varandra med stöd 

av underliggande begrepp som av relevans hör till den teoretiska diskussionen. Begreppen 

återkopplas till företagskulturen och hur dess värderingar lyckas förmedlas både internt och externt. 

Förståelsen för varumärket och hur en anställd identifierar sig med det kan ha stor påverkan för intern 

Employer Branding och de kan fylla funktionen till att behålla personal och locka ny. 

  

3. 1 Företagskultur 

Företagskultur är en generell term för organisatoriska idéer och metoder, om arbetsgruppens 

medvetenhet samt värderingar och beteenden. Enligt Yuekun Yang (2010) karaktäriseras och formas 

kulturen genom företagets produktion och dagliga verksamhet och målet är att det accepteras och 

efterföljs av samtliga anställda. Företagskultur ses enligt Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin 

Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke och Ingemar Torbiörn som en avspegling av de 

värderingar och grundidéer som företagets grundare och ledning besitter (2012). Kultur inom företag 

ska enligt Mats Alvesson och Stefan Sveningsson (2012) inte konstrueras genom exempelvis 

beteenden, sedvanor och sociala strukturer utan snarare genom analys av hur enskilda personer inom 

en organisation tänker och värderar realiteten. Detta bekräftar även Henning Bang (1999) genom att 

säga att det är svårt att veta vilken verklighetsuppfattning som råder på en arbetsplats. Alvesson och 

Sveningsson (2012) beskriver att företagskultur inte bör ses genom hur saker görs inom 

organisationen utan genom hur förhållningssättet ser ut till det som görs och hur integreringen av 

detta ser ut. Företagskultur syftar till att beskriva organisationens utmärkande egenskaper (Aronsson 

et al. 2012). 

  

Beroende på vilket forskningsfokus som tillämpas så skiljer sig begreppsförklaringarna på 

företagskultur åt. Här följer fyra exempel på hur företagskultur kan definieras. Terrance Deal och 

Allan Kennedy (1982) beskriver företagskultur som sättet någonting utförs på i den rådande 
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organisationen. Yngve Carlsson (1984) förklarar begreppet som de normer, verklighetsuppfattningar 

och värderingar som råder inom en specifik grupp. Edgar H. Schein (1985) väljer en längre 

beskrivning där en grupps förmåga att hantera interna integrationsproblem likväl som externa 

anpassningsproblem definierar begreppet. Antaganden för att hantera dessa problem har växt fram 

internt och är accepterad till den grad att de lärs ut som ramverk till gruppens nya medlemmar. 

Solveig Aamot och Hans C Sørhaug (1980) väljer istället att beskriva företagskultur som ett system 

där kategoriseringar och värderingar blivit gemensamt. 

  

Den som leder en grupp har en central roll i utvecklingen av medarbetarskapet som företaget strävar 

efter (Kilhammar & Ellström 2015). Vidare argumenterar skribenterna för att sättet att leda måste 

vara kompatibelt med medarbetarnas intressen. Det handlar således om att anpassa ledarskapet efter 

den givna gruppen för att det ska möjliggöras för kulturen att bli djupt rotad. De idéer och 

uppfattningar som ingår i en organisationskultur avspeglas på dess anställda, risken finns att 

nyanställda som inte introduceras på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt tenderar att bli kortvariga 

på företaget (Alvesson & Sveningsson 2012). Organisationskulturen är alltså centralt för om 

personalen väljer att stanna kvar eller gå vidare i karriären hos annan arbetsgivare. 

  

Företagskultur är alltså ett begrepp som kan definieras på så olika sätt beroende på situation och vem 

som blir tillfrågad. Det viktiga är att förstå dess komplexitet, att det skapas utifrån ett sammanhang 

och att det inte finns någon absolut sanning för vad fenomenet innebär. Även om det belyser fenomen 

som skapas i en organisation handlar det inte bara om aspekter som berör arbetet i direkt form utan 

vad som sker i lunchrummet, sätt att uttrycka sig på eller något annat utmärkande för en viss 

organisation. 

  

3.1.1 Företagsidentitet 

Inom varumärkesutveckling är profil och image intressanta aspekter som kan beskriva hur 

intressenter uppfattar företaget. I princip alla företag arbetar för att styra företagsidentiteten och det 

blir således en stor del av skapandet av varumärket (Axelsson & Agndal 2012). Medarbetarna är 

viktiga för ett företags varumärkesutveckling och profilering. Enligt Axelsson och Agndal (2012) 

betecknas identitet som de värden som medarbetarna uppfattar att företaget står för. Det är inte 

självklart att medarbetarnas uppfattning av företagsidentiteten stämmer överens med företagets 

image och detta kan i sin tur påverka uppfattningen hos företagets kunder. 
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Identitet inom organisationer står enligt Gioia, Schultz och Corley (2000) för kärnan och den 

särskiljande karaktären hos en organisation. Man kan säga att identitet blivit som en social process 

där individen vill hitta svar på vem den är (Alvehus & Jensen 2015 ). Identiteten hos en individ är 

precis som kulturen föränderlig, den är skiftar beroende på vilka samband och situationer den står 

inför. Organisationsidentitet kan ses som något instabilt och förändringsbenäget och därför kan 

identiteten anpassas för att åstadkomma förändring (Gioia et al. 2000). Identitet är ett centralt 

begrepp i diskussionen om organisationsutveckling eftersom det kan ge insikt i organisationernas 

och deras medlemmars karaktär och beteende (Gioia et al. 2000). Organisationskulturen utvecklar 

företagsidentiteten (Alvehus & Jensen 2015). I många fall kopplas stark företagskultur ihop med 

framgång. Viktigt att poängtera är att kulturen är i ständig förändring beroende på hur den styrs av 

de individer som är i den. Vilka människor som representerar arbetsplatsen utgör därmed en stor del 

av hur företagskulturen sedan formas och i vilken förändring den går åt. Det är därför viktigt att 

kartlägga vilka grupper som råder på arbetsplatsen och vilka eventuella hinder som finns för att 

implementera en kultur som alla anställda kan och vill stå bakom (Alvehus & Jensen 2015). 

  

Kartläggning av grupper på arbetsplatsen blir viktigt då dagens arbete ofta är uppbyggt av grupper 

som ändras beroende på vilken uppgift som råder för tillfället (Edmondson 2012). Amy Edmondson 

menar således att det är viktigt att träna samspelet av de anställda och deras 

kommunikationsfärdigheter för att alla typer av gruppkonstellationer ska kunna fungera, något som 

hon valt att kalla teaming. Teaming handlar inte bara om att få samarbetet att fungera utan att också 

planera, strukturera och anpassa den till det givna sammanhanget. Teaming tar alltså teamwork steget 

längre och gör det till ett mer strategiskt arbete. 

  

När det kommer till en individs förmåga att identifiera sig med eller ifrån företagskulturen har 

arbetsplatsen en central funktion (Aronsson et al. 2012 och Yang 2010). Aronsson et al. (2012) 

beskriver att genom fysisk närvaro på en arbetsplats påverkas individen av normer och arbetssättet 

symboliserar företagets kultur. Detta gör att företaget kan kontrollera de anställdas beteenden och 

prestationer av dem som är fysiskt närvarande på arbetsplatsen när de uppmärksammar de 

företagskulturella symbolerna. 
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Företagskulturen är grunden till varumärkeskulturen då 85% av varumärket består av företagets 

värderingar, kunskap och kultur (Yang 2010). För att förstå ett varumärke på ett korrekt sätt krävs 

en förståelse för företagskulturen (Yang 2010). Företagets idéer och visioner för företagskulturen 

avspeglas i det dagliga arbetet, servicen och dess utförande samt genom indirekt inverkan på 

kunderna (Yang 2010). Företagskultur och varumärkeskulturen är även sammankopplade genom de 

anställdas uppfattning och förmedling av hur kulturen är uppbyggd (Yang 2010). Varumärkeskultur 

innebär även att både de anställda inom ett företag samt kunderna bildar sig en personlig uppfattning 

kring varumärket. En förstärkning av den interna varumärkeskulturen görs med stöd av 

företagskulturen och genom fokus på anställdas utveckling (Yang 2010). Studier har kunnat visa en 

ökad förståelse för att företagets varumärke påverkar synlighet, igenkänning och rykte vilket skiljer 

sig från vanlig produktmarknadsföring (Hatch & Schultz 2001). 

  

3.1.2 Decentralisering 

Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal och Lars Lindkvist redogör för att en decentraliserad organisation 

först och främst handlar om frihet under ansvar (2014). Decentralisering menar de enligt 

motivationsforskning gör att många individer jobbar mer och effektivare när möjligheten ges att 

kunna påverka sina egna arbetssituationer. Genom att fler anställda får vara med och fatta beslut blir 

beslutsprocessen snabbare och arbetsbelastningen mindre på ledningen. De personer i en 

organisation som rör sig närmast det givna problemet har med sannolikhet den bästa lösning på ett 

uppkommande problem. Slutligen möjliggör decentralisering för flera individer att undersöka hur de 

fungerar i beslutssituationer vilket kan synliggöra vilka som passar för internrekryteringar till högre 

befattningar i ledarroller. 

  

Decentralisering kan också innebära nackdelar eller snarare att fördelar i en centraliserad 

organisation försvinner. Genom att beslut fattas högt upp i organisationen tas dem med sannolikhet 

av de med mest erfarenhet och har störst inblick i de organisatoriska utmaningarna (Bakka et al. ). 

Det blir dessutom lättare för ledningen att få organisationen i den tänkta riktningen när det är tydligt 

hur uppgifterna är koordinerade, det vill säga vem som har vilket ansvarsområde. Det är lättare att 

uppnå intern kontroll och jämn kvalitet i processer genom tillämpandet av en centraliserad struktur 

(Baldwin, Irani & Love 2001). Att använda sig utav decentralisering vid samma situation associeras 

istället till ineffektivitet (Schulman, Lusk, Dunleavy & Harmer 1999). 
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3.2 Intern Employer Branding 

Employer Branding är ett begrepp som vuxit sig stort under senare år och några av de första att 

uppmärksamma det var Tim Ambler och Simon Barrow år 1996, detta när de beskrev Employer 

Branding som ett sammanslag av Human Resource (HR) och varumärkesutveckling (1996). För 

företag som strävar efter att uppfattas som attraktiva arbetsgivare är Employer Branding-arbetet en 

central del (Alvehus & Jensen 2015). 

  

MacLaverty et al. skriver i sin studie “Internal Branding best practises study”, utgiven av Canadian 

Marketing Association (2007) hur intern Employer Branding kan definieras och användas. 

Maclaverty et al. (2007) börjar med att förklara begreppet varumärke som något som har blivit 

definierat av kunderfarenhet. Med den här vetskapen kan det ses som naturligt att företag lägger stort 

fokus på varumärkesupplevelsen för att upprätthålla de varumärkeslöften som råder. Vad gäller 

begreppet intern Employer Branding handlar det i korta drag om strategiska processer som finns för 

att anpassa och ge de anställda makten till att kunna leverera tillfredsställande servicemöten 

(MacLaverty et al. 2007). Vidare beskrivs att dessa processer bland annat inkluderar 

internkommunikation, ledarskapsträning, utvecklingsstöd och belöningssystem men även aspekter 

som rekryteringsmetoder och hållbarhetsfaktorer. 

  

Vem har då ansvar för ett företags interna Employer Branding? I studien MacLaverty et al. (2007) 

genomförde hade inga av de tillfrågade företagen en specifik person som ansvarade över området. 

Ofta rör det sig om brist på vem som bär ansvaret då det handlar om så många olika typer av uppgifter 

som har flera funktioner. Studien visar att det brukar sluta med att företagen delegerar hela 

ansvarsområdet till marknadsavdelningen då denna avdelning vanligtvis anses vara den mest 

involverade i samspelet mellan företag och kund. Human Resources-avdelningen och 

ledningsgruppen brukar också vara nära involverad vid arbetet av intern Employer Branding. 

Ansvaret för arbetet hamnar på en hel avdelning snarare än på en enskild individ. 

  

I studien “The Importance of Recruitment in Job Choice: A Different Way of Looking” av Sara L. 

Rynes, Robert D. Bretz och Barry A. Gerthart (1990) redogörs för att Employer Brand-bilden snarare 

formas efter frontpersonalens handlingar än av arbetsgivarens granskade rekryteringsaktiviteter och 

material. Att servicepersonalen på den vägen har möjlighet att påverka kundens uppfattning av 

företaget som arbetsplats kan ses som något mer eller mindre självklart. Det är viktigt att personalen 
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därmed medverkar i upprätthållandet av varumärkesimagen. Parment et al. (2017) beskriver att för 

att hålla personalen involverad är kommunikation en stor del av arbetet med intern Employer 

Branding. Arbetsgivarvarumärket behöver enligt författarna förankras internt för att skapas och 

efterlevas av hela organisationen. Kultur och värderingar behöver kommuniceras till de anställda för 

att de ska kunna agera ambassadörer för arbetsgivaren (Parment et al. 2017). Carley Foster, 

Khanyapuss Punjaisri och Ranis Cheng (2010) redogör i sin studie för att alla anställda i en 

organisation behöver veta hur företagets varumärkesvärderingar ser ut. På så sätt stärks även de 

anställdas emotionella engagemanget för varumärket och uppskattning för arbetsrollerna bland 

personalen ökar. 

  

Arbetsgivare som misslyckas med att förmedla verksamhetens Employer Branding-löften till ny 

personal riskerar att påverka framtida rekryteringar negativt och skapa en högre personalomsättning 

(Schein, refererad i Foster et al. 2010). Kommunikationsunderlag som beskriver företagets vision, 

värderingar och kultur är enligt Parment et al. (2017) viktiga för att lyckas förmedla innehållet av 

dem till organisationens anställda. Författarna belyser att uppdaterade dokument samt passion från 

ledningens sida är viktigt för att kunna argumentera för varför individer ska jobba kvar inom 

organisationen (2017). Tydligt kommunikationsunderlag som från ledningen tydligt kommuniceras 

till de anställda är viktigt både för att de anställda ska känna tillhörighet till organisationen samt för 

att de anställda ska ha resurser som behövs för att representera företaget externt (Parment et al. 2017). 

  

Bosse Angelöw (2002) menar att ett arbete som medför ett gott samvete och ett positivt klimat på 

arbetsplatsen är viktiga faktorer för att organisationen ska anses vara tilltalande av de anställda. 

Jeanette Svanqvist (1994) beskriver att utbildning av personal som leder till kompetensutveckling 

också ökar attraktiviteten hos en arbetsgivare. Det är viktigt att utrymme finns till både personlig och 

karriärmässig utveckling internt samt att det finns chans till att kunna påverka sina arbetsuppgifter 

och dess innehåll (Angelöw 2002). Studier har även gjorts kring uppskattning och Mattias Åteg, Ann 

Hedlund och Bengt Forsén (2004) menar i deras studie att det inte bara handlar om att göra ett bra 

arbete och att få uppskattning av sina medarbetare, det handlar också om att uppskatta sin egen 

prestation. Avancemang och förnyade arbetsuppgifter tillsammans med känslan av självständighet 

och inflytande i organisationen kan skapa hopp om framtiden för de anställda (Åteg et al. 2004). 
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Utvecklingen av organisationers arbete för att skapa starka varumärken har enligt David A. Aaker 

och Erich Joachimsthaler (2000) fått starkare strategisk utformning och betydelse. Genom att 

ledningen strategiskt väljer att bygga varumärket med kundens intressen i fokus så stärks förståelsen 

för en effektivare och mer konsekvent identitet inom företaget (Aaker & Joachimsthaler 2000). 

Strategin för varumärkesuppbyggnaden bör influeras av företagets strategiska vision samt 

företagskulturen. Aaker och Joachimsthaler (2000) menar på att det är viktigt att varumärket inte 

lovar något som sedan företagets strategier inte kommer hålla, detta för att undvika tomma ord och 

förlorad trovärdighet.        

  

3.2.1 Extern Employer Branding                                      

För att få en helhetsbild av Employer Branding är förståelsen för hur intern och externt Employer 

Branding-arbete samspelar viktigt eftersom de påverkar varandra. För att lyckas etablera Employer 

Branding-arbetet externt krävs att det först etableras internt (Parment et al. 2017), det kan således ses 

som att det interna arbetet är grunden och avspeglas i det externa.  Enligt Richard Mosley (2014) kan 

man döma ett företag utifrån vilken personal företaget är kapabel till att behålla. I framgångsrika 

företag som lyckas med både internt och externt Employer Branding-arbete menar alltså Mosley 

lyckas attrahera och behålla kompetent personal.  Det brukar exempelvis handla om att företaget har 

kunnat erbjuda lön och uppskattning som är bättre än andra företag som arbetstagaren haft i åtanke. 

 

3.2.2 Metoder och mätning för intern Employer Branding 

Serviceföretag ser ofta de anställda som deras primära kunder och marknadsför sig därför internt mot 

dem (Ambler 2000). Genom tydlig intern marknadsföring gentemot anställda kan detta i sin tur leda 

till att de anställda tar hand om de externa kunderna på ett sätt som organisationen vill (Rucci et al. 

1998 refererad i Ambler 2000). Enligt Ambler (2000) blir den interna marknadsföringen således 

viktigare än den externa marknadsföringen och därför är det lämpligt med metoder som används 

explicit till den interna marknadsföringen. Ambler (2000) ger exempel på hur företag kan mäta 

innovationssmöjligheterna för företaget. Genom att mäta och analysera de anställdas och hela 

organisationens förståelse för strategi, företagskultur och resultat kan innovationssmöjligheterna 

urskiljas. MacLaverty et al. (2007) menar att ett företags huvudsakliga utmaning med intern 

Employer Branding brukar vara att omvandla företagsvärderingar till företagsbeteenden. Av den 

anledningen finns en mängd implementeringstekniker för att möjliggöra tydlig koppling. Exempel 
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på implementeringstekniker är intern kommunikation, belöningar till anställda och fokus på 

ledarskapsutveckling (MacLaverty et al. 2007). Många företag tycks se det som en utmaning att 

vidareutveckla det interna Employer Branding-arbetet. Medarbetarundersökningar som mäter trivsel 

kan ge bekräftelse för hur väl det interna Employer Branding-arbetet implementerats inom 

organisationen. Trivsel visar ofta på att de anställda känner tillhörighet till företaget och därför kan 

mätning av personaltrivsel vara att rekommendera (Parment et al. 2017). 

  

3.2.3 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring har enligt Christian Grönroos (2008) utvecklats från att enbart handla om 

aktiviteter som syftat till att förstärka personalens arbetsmoral och attityder till en djupare förståelse 

för hur idén kan påverka övriga delar inom organisationen. Intern marknadsföring har kommit att bli 

en betydande faktor för att förstå hur externa kunder ser på företaget (Grönroos 2008). Företagets 

egna personal får genom intern marknadsföring förståelse för innehållet i den externa 

marknadsföringen. Detta är avgörande för att personalen ska acceptera och känna samhörighet till 

företagets affärsidé och arbetssätt (Grönroos 2008). Detta kan således ses som att företagets egna 

personal är de primära kunderna och en viktig infallsvinkel inom detta är att all personal har kunskap 

om företagets grundläggande värderingar (Axelsson & Agndal 2012). Den interna marknadsföringen 

fungerar således som en grund till intern Employer Branding, eftersom de båda har egenskaper som 

påverkar organisationen i ett samspel av både internt och externt arbete. 

  

3. 3 Förhållande mellan de teoretiska utgångspunkterna 

Presentationen ovan av begreppen företagskultur, identitet, intern Employer Branding samt 

varumärkeskultur visar på dess individuella funktioner. Begreppen har centrala och särskilda 

funktioner inom organisationer. Genom att analysera de teoretiska infallsvinklarna i relation med 

varandra finner vi det intressant att undersöka om det finns ömsesidigt förhållande mellan teorierna 

och hur detta i så fall ser ut. Varumärkeskulturen är enligt studier en naturlig förlängning av 

företagskulturen och har ett behov av intern förankring inom organisationen genom 

identitetsskapande. Genom att sätta varumärkeskultur och identitet i relation till varandra skapas en 

ingång till en diskussion kring hur ett företags anställda identifierar sig med varumärket samt hur 

ledningen arbetar för att styra detta. Inom organisationer ses de anställda ofta som de primära 



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 24 

kunderna och därför är internt arbete betydelsefullt för att få de anställda att trivas och stanna kvar. 

Internt Employer Branding-arbete syftar till att stärka den interna uppfattningen kring varumärket 

och ge de anställda goda förutsättningar för att representera varumärket på det sätt som ledningen 

önskar. Genom detta är internt Employer Branding-arbete en stor påverkningsfaktor gällande hur de 

anställda identifierar sig med varumärkeskulturen och således med företagskulturen.   
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4. Empiri och analys 

I det här kapitlet presenteras empirin som tagits fram ur intervjuerna, dokumentanalyserna samt 

observationerna på konsultbolaget. Det empiriska materialet har sammanställts och genom kodning 

har tre empiriska teman valts ut. Det första området som kommer att behandlas är Den “peppiga” 

arbetsplatsen, där stämningen och strukturen på organisationen utifrån perspektiven laganda, 

uppmuntran och yrkesroller redovisas och analyseras. Det andra området är Vision och värderingar 

- i teori och praktik, där vi redovisa för hur konsultbolaget, ledningen och de anställda beskriver och 

förstår bolagets vision och värderingar. Det tredje området är Kamratrekrytering- “vårt absolut bästa 

rekryteringsverktyg” som diskuterar hur personalen motiveras, utvecklas och uppmuntras till att 

locka dit ny personal. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av empirin analyseras i relation 

till den teoretiska referensramen. Förhållandet mellan företagskultur och intern Employer Branding 

sätts i samspel med hjälp av det empiriska materialet och det kommer även diskuteras med stöd från 

identitetsteori samt förståelsen för varumärkeskultur. Relationen mellan den teoretiska diskussionen 

och det empiriska materialet skapar sammanhanget som slutligen kommer ligga till grund för hur 

syftet med uppsatsen uppfylls samt hur frågeställningarna kommer kunna besvaras. 

  

4.1 Den “peppiga” arbetsplatsen 

Konsultbolaget använder sig utav olika team beroende på vilka projekt som företaget fått in för 

tillfället och arbetar alltså utifrån de moderna, flexibla arbetsgrupperna som Edmonson (2012) 

redogör för. Inom teamen tycks det råda god sammanhållning och fokus på gruppens framgång 

snarare än den enskilda individens. 

  

“[...] den kulturen av vänskap, teamwork man ställer upp för varandra det är jätteviktigt 

för mig och att man trivs med varandras sällskap” (COO) 

  

“Det är ju väldigt bra stämning mellan alla liksom, man sitter ju i samma rum, ibland 

med de som är i ens projekt och ibland med helt andra så man får verkligen vara med 

alla” (Konsult) 

  

Det handlar dessutom mycket om att ge beröm och visa uppskattning till varandras arbete. Att detta 

är en stor del av kulturen märktes av vid första observationen av ett uppstartsmöte vilka hålls två 
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gånger per arbetsdag av en Consultant Manager, personen som har övergripande ansvar för 

konsulterna. Denna gång delades en kaffekopp ut med skriften “Master” på som efter en motivering 

tilldelades en konsult som gjort extra bra ifrån sig och visat prov på teamwork och energi som smittat 

av sig på de andra i teamet. Tanken med koppen är att den ska bäras av konsulten till nästa vecka då 

det blir dags att kora en ny vinnare. Efter att priset delats ut började resterande personal på uppstarten 

att applådera sin kollega och gratulera till den goda insatsen. 

  

Vid en annan observation som gjordes i fikarummet tutade det till på två stora TV-skärmar varpå det 

står att ett möte blivit bokat av en konsult och de som är inne i rummet uppmärksammar snabbt 

händelsen. Någon minut senare kommer konsulten upp till fikarummet som lyckats genomföra 

mötesbokningen och blir direkt gratulerad av sina kollegor. Att ta tillfällen som dyker upp till att 

peppa varandra är något alla medarbetare som ställt upp på intervjuer tagit upp på olika sätt. 

  

“Ja man försöker ju peppa varandra så får man ha dåliga dagar [...] då försöker alltid folk 

att liksom “jo men kom igen” och liksom peppar en” (Konsult) 

  

Det handlar alltså enligt konsulten om att peppa varandra oavsett om man presterat bra eller faktiskt 

har haft en tuff dag. Det tycks snarare uppmuntras till transparens från både ledningens och 

konsulternas håll om hur stora som små saker fungerar i företaget och för den enskilda individen. 

  

“Vi är liksom alltid in-it-together” (Konsult) 

  

På så sätt har konsultbolaget lyckats etablera teamwork och den funktion som Edmondsons (2012) 

kallar teaming utan att ha använt sig ett strategiskt, resurskrävande sätt att implementera det på. 

Precis som Aronsson et al. (2012) redogör för kan fysisk närvaro på arbetsplatsen möjliggöra för att 

företagskulturella symboler etableras hos de anställda. Visuella symboler på konsultbolagets 

arbetsplats så som att det ska vara positiv stämning, laganda och öppenhet har blivit djupt rotade och 

efterlevs av samtlig personal. 

  

Att det råder öppenhet är alltså inte någonting som bara ledningen uppmuntrar konsulterna till utan 

även någonting som ledningen på sätt och vis lever ut själva. Under de dagliga uppstarterna 

kommuniceras information ut som berör organisationen på stora och mindre plan. Veckomejl skickas 
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även ut som informerar om förklaringar då företaget exempelvis har en finansiell svacka. Alla får på 

så sätt känna sig mer delaktiga i vad som händer. Men hur skapas då den här stora lagkänslan och 

starka sammanhållningen inom teamen? Under flera intervjuer nämns att det finns en kvartsrast 

under ett fyratimmarspass där anställda går till fikarummet och hinner prata av sig. Då finns tillfälle 

till att prata om privatliv eller kanske om ett jobbigt telefonsamtal som precis ägt rum och dessutom 

äta knäckebröd och dricka kaffe. Rasten stärker sammanhållningen och då många inte äter lunch på 

kontoret när de jobbar halvdagar blir detta tillfället då de kan prata annat än jobb. Många av 

intervjupersonerna nämner inte pausen själva utan behöver bli påminda om den då den ses som en 

så naturlig del av ett arbetspass. 

  

“[..] det är verkligen den här ritualen ”gå och ta en knäckemacka ta en kaffe sätta sig i 

soffan” [...] så tror jag att det är väldigt så kulturbefästande” (COO) 

  

Efter en påminnelse om pausen som trivselaspekt låter det så här: 

“Jaa jo det är sant! Jo okej ja det är såna saker som är förgivna. Dom har ju fikastund, 

obligatorisk” (HR-chef) 

  

Alla respondenter har beskrivit företagskulturen som positiv och stämningsskapande på 

arbetsplatsen, men vad som egentligen får det att fungera är respondenterna inte lika eniga om. 

Somliga anser att arbetsmiljön beror på att det redan under första intervjun tydliggörs vilken kultur 

och vilka värdeord som gäller på konsultbolaget (och därmed sållas de bort som inte matchar 

kriterierna), någon annan anser att den positiva kulturen endast beror på konsulterna själva som på 

egna initiativ anordnar events efter jobbet och på olika sätt främjar sammanhållning. Värdeorden 

kommer återkomma i delkapitlet “Vision och värderingar - i teori och praktik”, men eftersom att 

ledningens strategier för kulturskapande är centralt för fallstudien är deras engagemang i frågan kring 

arbetsmiljön intressant redan här. Vid frågan till en medarbetare om hen tror att ledningen försöker 

styra kulturen för att öka arbetsplatsens attraktivitet blir svaret så här: 

  

“Ja asså jag tror att dom vill ha en aa men bra företagskultur men jag upplever inte att 

det är dom som skapar den” 
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Respondenten förtydligar med att ledningen hade behövt uppmuntra de personer som drar ihop 

aktiviteter mer för att motivera dem att fortsätta att bibehålla och stärka den goda företagskulturen. 

Vidare förklarar hen att det är viktigt för sammanhållningen och kulturen att ledningen själva är mer 

närvarande på kontoret och vid aktiviteter utanför arbetstid än de varit senaste tiden. Bilden kring 

deras engagemang och närvaro ser lite olika ut men de flesta är överens om att ledningen är duktiga 

på att anordna evenemang även om de flesta av de högt uppsatta själva är mindre bra på att närvara 

på evenemang, uppstartsmöten och att generellt synas till på kontoret. Oavsett syn på hur närvarande 

ledningen är i olika sammanhang tycks alla respondenter vara överens om att det är en härlig 

stämning på kontoret där initiativ tas till aktiviteter efter jobb för att fira goda insatser eller för att 

bara stärka sammanhållningen. 

  

Av att döma utifrån alla intervjupersoner är konsultbolaget en platt organisation med inga eller få 

hierarkier. Kontoret med de många konferensrummen och gemensamma kontorsrummen delas med 

alla de anställda, oavsett om du sitter i ledningen eller är en junior konsult har man möjlighet att sitta 

tillsammans. Att det handlar om ett aktivitetsbaserat kontor det vill säga att det råder öppen 

planlösning och formen av arbetsuppgifter är det främsta som styr var de anställda placerar sig 

(Sveriges kommuner och landsting 2014) kunde också bekräftas under de två observationerna. Det 

är uppdelat i arbetsrum om fyra till fem kontorsplatser i varje rum. De olika rummen är åtskilda av 

glasväggar vilket ger en känsla av närvaro mellan rummen. För att minska risken att bli störd av 

andra anställdas samtal råder ljuddämpande heltäckningsmattor över hela ytan, ljuddämpande plattor 

mellan datorerna och alla som sitter i samtal har på sig stora, ljudisolerade hörlurar. Om de anställda 

ändå är i behov av att sitta helt ostörda har alla anställda möjlighet att boka konferensrummen som 

det finns flera stycken av. 

  

“Det är väldigt såhär platt organisation så man får vara med och tycka till om väldigt 

mycket, det är väldigt stöttande folk hjälper varandra liksom det är öppna landskap [...]” 

(Konsult) 

  

Vissa av de anställda har uppgifter som kräver mer avskildhet, exempel på detta är de som har interna 

eller externa möten men även HR-chef och rekryteringsansvarig vid rekryteringstillfällen. Denna typ 

av uppgifter gör alltså att det öppna kontorslandskapet inte alltid fungerar, istället sammanstrålar 

dessa grupper på minifikorna, lunchen och på uppstartsmöten. Uppstartsmötena sker vid början av 
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ett pass, vilket blir två gånger om dagen. Dessa möten brukar ta ungefär fem till tio minuter och är 

till för att informera om det hänt något inom ett visst projekt, ge beröm om någon presterat extra bra 

men också för konsulterna att kunna ställa frågor och komma med egna åsikter. Konsultbolaget har 

dessutom en kort återsamling efter passet som ett tillfälle för att berätta vad som fungerat bra och 

mindre bra under det genomförda arbetspasset. Tanken är att alla som jobbar under ett arbetspass ska 

vara med på uppstartsmötena. 

  

“Varför dom finns till o börja med e för att du ska komma hit, kunna va på plats få ditt 

kaffe komma igång och liksom få en kick och va på plats och börja ringa klockan åtta 

[…] det främsta skulle jag säga är bara komma igång på plats och få säga hej till alla” 

(Consultant Manager) 

  

Som heltidsarbetare blir det alltså två uppstarter och två återsamlingar per dag. Under de två möten 

som observerades varierade närvaron av anställda från ungefär tio stycken vid första tillfället med en 

närvarande från ledningsgruppen, till fem vid det andra där endast konsulter och en Consultant 

Manager var deltagande. 

  

På konsultbolaget råder lite fokus på titlar och mer på att gemensamt utveckla lösningar som tar 

företaget som helhet framåt. Alla respondenter tog upp på ett eller annat sätt att det handlar om en 

platt organisation där mer eller mindre alla hjälper alla. 

  

“Jag hörde det senast idag precis dom orden egentligen att en tjej som varit hos oss i typ 

tre veckor nu sa att ”jag visste inte att du var partner” eh det här med roller och titlar och 

formellt och sådär det har ingenting med saken att göra utan man är lika. [...] Vi är nere 

på golvet tillsammans. Det finns ingen hierarki” (CMO) 

 

CMO:n menar att det inte har någon större betydelse för vilken position eller hur länge du jobbat där 

utan alla är med och bidrar för att utveckla bolaget. Du som konsult snarare uppmuntras till att ta 

plats, komma med nya idéer och medverka i beslut. 

  

En platt organisation eller decentralisering som det även kallas brukar som tidigare nämnts göra att 

beslutsfattandet går fortare (Bakka et al. 2014), men det kan också göra beslutsfattandet 



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 30 

problematiskt. Problematiken med en “för” platt organisation kom nämligen upp under en intervju 

med en Consultant Manager. Mycket av fokus ligger i att samarbeta för att nå målen och att på så 

sätt se sina arbetsuppgifter som flexibla men det kan alltså bli problematiskt att se till att saker blir 

gjorda om det inte är tydligt vem som bär ansvar att det blir klart inom tidsram. 

  

“Vårt problem till exempel att det blir otydliga arbetsroller, även om du har tydliga 

arbetsroller får folk ändå gå och lösa andra saker och tiden du har i din kedja det kan va 

väldigt stressande” (Consultant Manager) 

  

Problematiken tas även upp vid ett annat tillfälle att ett ansvarsområde kan ligga på en roll men inom 

den positionen kan det ändå råda otydligheter på vem ser till att någonting görs. Flexibiliteten i 

arbetsuppgifterna blir dessutom svårare när den stora majoriteten av de anställda jobbar deltid och 

inte alltid samtidigt med andra med samma yrkesroll. Det gör att arbete riskerar att lämnas utan att 

uppgifter är klara. Att få chans att prova olika uppgifter och projekt ses annars som något positivt av 

de allra flesta. Det ger möjlighet att prova på varierade arbetsuppgifter efter vad konsulterna finner 

intressant. Detta har dessutom visat sig öka känslan av att det är en platt organisation. 

  

Från att konsultbolaget startade för över tio år sedan har företaget endast gjort en extern rekrytering 

till organisationen utanför insäljsrollen. Med ett undantag har alltså all personal som arbetar som 

annat än konsulter tagit möjligheten till att avancera inom organisationen och utvecklat sina 

kompetenser där. Då detta uppmärksammades i intervjuerna vid tidigt skede har interna 

utbildningsmöjligheter varit av intresse genom resterande delen av fallstudien för att få förståelse för 

vilka möjligheter som finns internt. 

  

“[...] hur mycket man kan utvecklas om man ser möjligheterna själv” (HR-chef) 

  

“Man behöver liksom va lite framåt och våga visa framfötterna och ta för sig för att det 

ska hända nånting. Man har liksom inte den där mammafiguren som ska servera grejer 

till en” (CMO) 

  

Ansvaret för utveckling ligger till största del på de anställda. Man får inte utveckling och ansvar utan 

att man tar det och efterfrågar det. 
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Konsultbolaget har dessutom tagit många vidare i yrkeslivet efter anställning i organisationen med 

hjälp av sitt stora alumninätverk vilket både ledning och konsulter beskrivit under intervjuerna. 

Bolagets intresse för alumner är ett sätt för dem att stärka arbetsgivarvarumärket (Parment et al. 

2017). Det är studerat att företag som anses som uppskattade arbetsgivare även har möjlighet att 

bygga alumninätverk med alumner som agerar ambassadörer för företaget. Inom alumninätverk finns 

tidigare anställda som besitter kompetens som företaget även efter att individerna slutat kan dra nytta 

av. Kontakt som upprätthålls med tidigare anställda kan möjliggöra att de hyrs in som 

extrabemanning vid behov samt att de möjligen kan vara samarbetspartners och kunder genom deras 

nya tjänst (Parment et al. 2017). Alumninätverk är således något som stärker arbetsgivarvarumärket 

och genom analys av hur konsultbolaget nämner deras engagemang till alumner uppfattas bolagets 

alumninätverk som stärkande av arbetsgivarvarumärket. 

  

För att gå vidare i steget efter konsultrollen krävs att du varit konsult i ett år eller mer alternativt har 

jobbat som konsult på bolaget i minst 600 timmar. Utöver detta formella krav handlar det mycket 

om att kommunicera för ansvariga att man vill ha rollen och engagera sig lite extra, vara 

ansvarstagande och kunna vägleda och motivera kollegor. Något som ger tillfälle för konsulterna att 

berätta vad de vill med sin anställning är medarbetarsamtal som sker med jämna mellanrum mellan 

konsult och deras närmaste chefer. Som tidigare nämnts redogör Bosse Angelöw (2002) för att 

faktorer om interna utvecklingsmöjligheter och att kunna vara med och bestämma över sina uppgifter 

är viktiga aspekter för att känna motivation i sitt yrke. Genom ledningens vetskap kring de anställdas 

ambitioner blir det tydligt för ledningen vilka medarbetare som är säkrare kort för internrekrytering. 

Företagskultur som uppmuntrar utveckling kan göra personalen mer motiverad (Angelöw 2002). Av 

intervjuerna att döma var intresset för att klättra inom bolaget varierat hos de tillfrågade konsulterna 

men att möjligheten fanns genom att lägga ner tillräckligt med tid och engagemang rådde det en enad 

bild av. Som anställd kan man till stor del välja själv hur mycket tid och energi som ska läggas på 

sitt arbete och när det ska göras. En medarbetare förklarar vad som främst får hen att trivas så här: 

  

“Det är ingen som kommer och flåsar mig i nacken eller bevakar mig. Utan det är upp 

till mig att göra ett bra jobb [...] det är upp till mig att utvecklas, ta hjälpen” 
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Den öppna och stöttande kulturen är det främsta som får medarbetarna att trivas. Det flexibla arbetet 

och uppgifterna gör dem anställda motiverade och att organisationen är så platt är något de flesta på 

konsultbolaget ser som positivt. Kulturen tycks vara det centrala för konsulternas trivsel snarare än 

de konkreta arbetsuppgifterna i sig men även de utvecklingsmöjligheterna som finns, både om man 

är intresserad av en karriär inom företaget eller inte. 

  

4.2 Vision och värderingar - i teori och praktik 

Konsultbolagets vision och värderingar är centrala i deras arbete. Det har både visat sig genom analys 

av interna dokument samt bolagets hemsida och interna Facebookgrupp. Förståelsen för 

konsultbolagets vision och värderingar har även visat sig under intervjuerna. Empirin som berör 

vision och värderingar analyseras i relation till teoretiska perspektiv på företagskultur, 

företagsidentitet samt intern Employer Branding. 

  

Genom analys av konsultbolagets hemsida urskiljer vi deras vision som är att Omdefiniera 

försäljning. Detta uppger bolaget att de gör genom att hjälpa små som stora företag att definiera, 

tillämpa och utföra försäljnings- och marknadsföringsstrategier för att skapa långvariga och hållbara 

värden. Konsultbolaget har även tre centrala värderingar som de presenterar på sin hemsida och 

genom analys av hemsidan kan vi utläsa att de uppger att dessa värderingar genomsyrar allt som sker 

inom organisationen. Värderingarna är Teamwork, Entreprenörskap och Att leda genom exempel. 

Teamwork uppger de står för just team och laganda samtidigt som individuella insatser uppmuntras. 

Lojalitet, uppmuntran och hjälpsamhet gentemot sina medarbetare är viktigt för deras organisation. 

Entreprenörskap syftar enligt konsultbolaget till att uppmuntra samtliga inom företaget att arbeta 

passionerat för att utveckla och driva hållbara affärer.  Konsultbolaget skriver att de älskar vad de 

gör och tror på att det arbetet smittar av sig och att få arbetet gjort är viktigt för dem. Att leda genom 

exempel handlar kort om att business-to-business-relationer utvecklas genom ett värdebaserat 

perspektiv och att struktur krävs för en framgångsrik försäljning. 

  

Genom intervjuerna med personerna som sitter i ledningsgruppen fick vi veta att visionen om att 

Omdefiniera försäljning fått en så stark betydelse för organisationen att det nu ingår i interna skämt. 

Begreppet har på så sätt även kommit att handla om att omdefiniera saker som afterworks vilket 

skrivits om i medarbetargruppen på Facebook. Ledningsgruppen visade även på kännedom om 
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värderingarna som de menar har tydlig förankring i allt som konsultbolaget jobbar med. Bolagets 

CMO beskriver under intervjun att värderingarna är ett verktyg som är till för att navigera hela 

organisationen i rätt riktning. Hen beskriver tanken kring värderingarna och att dem utgör ett stöd i 

arbetet med att skapa drömbilden av att försäljning ska vara någonting fint, hen säger: 

  

“Hur ska vi ta oss dit? Det finns en miljon vägar att komma till det där målet men vi har 

då valt ut våra värderingar som liksom lite kompass” (CMO) 

  

Genom ledningens svar framgår att vision och värderingar är centrala och visar på hur vision och 

värderingar kommuniceras. Ledningen inom konsultbolaget uppger att de styr implementeringen av 

vision och värderingar och att de anser att företagskulturen grundar sig på dessa idéer. Detta arbete 

bekräftas genom den teori Aronssons et al. (2012) framställt om att ledningens inställning till vision 

och värderingars funktion inom organisationen utgör grunden för bolagets företagskultur. 

Företagskulturen kan därför förklaras genom analys av hur ledningen och bolagets grundare ser på 

vision och värderingar. Ledningen besitter därför den största makten huruvida vision och värderingar 

påverkar företagskulturen. Deras arbete och inställning ligger till grunden för hur pass starkt vision 

och värderingar blir en del av företagskulturen. 

  

Ledningens inställning utgör inte hela förståelsen för hur företagskulturen är konstruerad och verkar. 

Genom intervjuerna framgick även vad de övriga anställda känner till kring företagets vision och 

värderingar. Visionen Omdefiniera försäljning utmärkte sig som väl förankrad hos de. Det gick att 

urskilja att värderingarna rotat sig på varierande sätt mellan intervjupersonerna. Samtliga nämnde 

Teamwork när de pratade om företagets värderingar men de övriga värdeorden Entreprenörskap och 

Att leda genom exempel var inte lika frekventa i svaren. Flera av konsulterna uppgav att de visste 

vad värdeorden handlade om men att det var ett tag sen de hörde dem senast, den information de fått 

fick de under rekryteringsprocessen. Konsultbolaget uppges enligt sina anställda vara duktiga på att 

informera om visioner och värderingar under rekryteringsprocessen. 

  

“Företaget jobbar mycket med att tvätta bort det dåliga ryktet om försäljning så att vi ska 

liksom göra, inte telefonförsäljning hett igen men att man tar tillbaka det här sälj från ett 

negativt laddat ord och gör det till ett positivt laddat ord och lite [...] hur man kan gör det 

och liksom hur man säljer utan att vara den här stereotypiska störiga säljaren” (Konsult) 
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“[...] kommer inte ihåg slagorden nu. Men det är tre ord, entreprenörskap, förebild och 

nånting mer. Som var just dom här huvudpelarna som vi gått igenom. Som dom vill att 

vi ska förmedla utåt och även inom företaget” (Konsult) 

  

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) krävs en analys av hur enskilda individer inom bolaget 

uppfattar värdegrunder och den faktiska arbetsmiljön för att företagskulturen ska kunna beskrivas. 

Dessa teoretiska ståndpunkter leder diskussionen kring förankringen av vision och värderingar inom 

organisationer vidare till dess implementering. Det är viktigt för organisationer att implementera 

värden och idéer internt för att de anställda ska kunna identifiera sig med innehållet (Axelsson & 

Agndal 2012). Medarbetarna inom konsultbolaget uppger att de identifierar sig med Teamwork 

tydligare eftersom de ofta arbetar i team och att samarbete är centralt för deras arbete. De övriga 

värdeorden Entreprenörskap och Att leda genom exempel uppfattas inte som helt centrala i 

konsulternas arbete utan finns endast med i grunden för deras förståelse för sin arbetsplats. Detta kan 

möjligen bero på att konsulterna pratar om värdeorden utifrån att det är företaget som styr orden 

medans ledningen pratar mer om att det är “vi som företag” som har dessa värderingar. 

  

En del av observationen som gjordes på konsultbolaget var under ett rekryteringstillfälle. Vid detta 

tillfälle gick HR-chefen och rekryteringsansvarig igenom företagets vision med fyra personer som 

just då gick igenom rekryteringsprocessen. Under observationen fick vi reda på hur konsultbolaget 

kommunicerar information till nyanställda och att presentationen tydligt pekar på vad företaget står 

för. Konsulterna vi intervjuade bekräftade vår observation om att information kring vision och 

värderingar ges under rekryteringsprocessen. Detta bekräftades även under intervju med 

rekryteringsansvarig samt CMO. En av konsulterna, rekryteringsansvarig samt CMO ger dessa svar: 

  

“Jag känner väl ändå att jag fick en rätt så bra introduktion när jag började, vad företaget 

står för och vad vi värdesätter här och vilken stämning och energi vi vill visa utåt, men 

det tycker jag att dom har varit tydliga med” (Konsult) 

  

“[...] vi har ju Consultant training när man börjar och då går vi igenom ledorden igen, 

dels lyfta upp var dom som sitter, vad dom tycker om ledorden, betyder för dom och vad 

dom betyder för oss.” (Rekryteringsansvarig) 
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“Vi är duktiga på det initialt. För då vet jag att det talas om från första intervjun” (CMO) 

  

Att de anställda får information kring vision och värderingar under rekryteringsprocessen är samtliga 

intervjupersoner eniga om. Den generella bilden av hur företagets värdeord förankrats internt 

gentemot de anställda tolkar vi som att majoriteten av de anställda är väl medvetna om innebörden 

av det. Däremot finns det skäl att tro att det inte följs upp på ett strategiskt sätt. Integreringen av 

företagskulturen bygger på att medarbetarna tillåts bli en naturlig del av den (Alvesson & 

Sveningsson 2012). Medarbetarna behöver således känna sig som en del av kulturen eftersom dess 

innehåll är tänkt att efterlevas av de anställda (Alvesson & Sveningsson 2012). Kommunikation kring 

företagets vision och värderingar uppges däremot inte återkomma vid senare skede i anställningen 

enligt intervjupersonerna. Från ledningens sida verkar detta vara ett val då de menar på att de 

anställda får information om hur bolaget arbetar och efter rekryteringsprocessen ska de ha kunskap 

om det. Konsulterna vi intervjuade visade inte på att de saknade mer information kring vision och 

värderingar men vi fick en mer kritisk synvinkel från Consultant Manager: 

  

“Leadership by example från vår sida. Det är så extremt starkt så det är väl lite det som 

man behöver uppdatera lite nu också. Att även om vi har suttit här ett bra tag så måste vi 

fortfarande visa vad som gäller.” (Consultant Manager) 

  

Det är viktigt att kommunicera bolagets värderingar och visioner internt till sina anställda, framförallt 

för att lyckas med sitt interna Employer Branding-arbete (Foster et al. 2010). Genom att införa 

medarbetarsamtalen får ledningen ett gyllene tillfälle att säkerställa att de anställda ständigt 

uppdaterar sin kännedom om visionerna och värderingarna. För det som kommuniceras internt till 

de anställda kommer således påverka hur de anställda kommunicerar externt med exempelvis 

kunderna. Varumärkesvärderingarna behöver förankras internt för att de anställda i sin tur ska kunna 

förmedla en auktoriserad varumärkesbild utåt mot kunder och intressenter (Foster et al. (2010). Det 

hela handlar om att stärka de anställdas emotionella engagemang för varumärket (Foster et al. 2010). 

En av de anställda konsulterna ger sin bild av hur vision och värderingar uppfattas av hen: 

  

“[...] det kan ju låta väldigt attraktivt att det är en entreprenörskapsanda och att det är 

mycket passion för marknadsföring och bygga attraktiva varumärken och det låter nog 
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väldigt attraktivt i mångas ögon [...] det känns väldigt spännande liksom det e det ju men 

sen så i slutet av dan så sitter jag ändå och ringer hela dagarna, så avancerat är det ju inte 

liksom” (Konsult) 

  

Konsultens svar kan analyseras genom teorin som beskriver att värderingar kräver stark förankring 

hos de anställda för att de i sin tur ska kunna förmedla den auktoriserade varumärkesbilden utåt 

(Foster et al. 2010). Analysen av intervjuerna visar att de anställda inom företaget har kunskap kring 

värderingarna men att de inte beskriver hur de kommer till användning under deras arbete när de 

ringer. Värderingarna verkar enligt vår mening och utifrån de svar vi fått av undersökningen inte 

vara det mest centrala i de anställdas vardagliga arbete. 

  

Vi frågade konsultbolagets CMO om det finns ambitioner kring att införa en tydligare och 

återkommande intern marknadsföring kring vision och värderingar för att de anställda samt kunder 

ska hålla sig mer uppdaterade och påminda om detta och fick svaret: 

  

“Jag tycker att det är viktigt. Jag har en romans till det där men jag har inte ännu fått 

riktigt gehör för att göra mer marknadsföringsmässigt från HR-chefen. Jag skulle vilja 

att vi gör mer. Hen vill nog också göra mer egentligen men det är en sån där grej som vi 

har begränsad tid, begränsad energi och begränsade resurser” (CMO) 

  

Ambitionen finns att genomföra intern marknadsföring kring visioner och värderingar. Materialet så 

som tydliga beskrivningar av vision och värderingar samt en manual för hur varumärket är uppbyggt 

finns. Brand Identity Manual 1.0 är ett internt dokument som vi fått tillgång till samt analyserat. 

Dokumentet introducerar företagets grundtanke och bakgrunden till varför de bedriver verksamheten 

på ett särskilt sätt. Deras syn på vad försäljningen ska resultera i och vilka faktorer som är viktigast 

för dem framgår tydligt. Uppriktig försäljning som bidrar till ett högre värde för företaget och dess 

varumärke värderas enligt dokumentet högt. Passionen för försäljning och kvalitén av den är centralt 

i företagets sätt att framställa sitt varumärke. Genom analys av dokumentet tolkar vi att företaget har 

ett konkret underlag till att introducera anställda för att dem ska bli en del av den tänkta kulturen. 

Under intervjuerna visade det sig däremot att det endast är två personer som har kännedom om detta 

dokument, det är CMO samt COO. 

  



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 37 

Dokumentet som berör varumärkesidentiteten beskriver således varumärkeskulturen som ur en 

teoretisk synvinkel grundar sig i företagskulturen (Yang 2010). För att ett företags anställda ska 

känna tillhörighet och kunna representera varumärket på ett rättfärdigt sätt förutsätts att de ska ha 

bildat sig en egen uppfattning om varumärket (Yang 2010). Inom organisationer är det ur ett 

teoretiskt perspektiv inte självklart vem som bär ansvaret för implementeringen av intern Employer 

Branding eftersom det handlar om så många olika uppgifter (MacLaverty et al. 2007). Enligt vad 

som kan utläsas av undersökningen är det HR-avdelningen som har det primära ansvaret för att 

värderingarna och visionen kommuniceras internt till de anställda. Svårigheten med intern Employer 

Branding är att företagsvärderingar ska omvandlas till företagsbeteende (MacLaverty et al. 2007). 

Därför är det centralt inom organisationer att förankra idéer med hela organisationen och inte bara 

med en del av den. Ett dokument som agerar manual för varumärkets identitet bör således 

implementeras så att hela organisationen känner till det. Och genom att konsulterna får större inblick 

i varumärkesvärderingar finns stor chans att de kommer känna mer uppskattning i sina roller och att 

löftena till varumärkesuppfattningen utvecklas (Foster et al. 2010). 

  

 “[...] nu har jag fått ännu mer inblick i det, eftersom jag själv ska kommunicera det ut, 

men innan kunde jag va lite så här vadå omdefiniera försäljning, vad innebär det liksom 

i praktiken? Så det kanske inte många har superkoll, men just nu tycker jag att jag har en 

bra bild av vad det innebär liksom” (Rekryteringsansvarig) 

  

Från ledningens sida uppfattar vi genom intervjuerna en självklarhet i att värderingarna är centrala 

för samtliga medarbetare inom konsultbolaget. Ledningen antyder att värderingar och vision är starkt 

förankrat inom organisationen och genom detta byggs företagsidentiteten upp. Genom observation 

och intervjuer utmärkte sig sammanhållning och teamkänslan som särskilt centrala faktorer för den 

företagskulturella strukturen. Entreprenörskap framhölls från ledningens sida som företagets 

grundpelare. Flera av de anställda konsulterna uppger att de är medvetna om värdegrunden 

Entreprenörskap men genom intervjuer och observation kan konsulternas utrymme ifrågasättas, för 

dem tycks det inte vara lika tydligt med värdeordet som för ledningen. Att leda genom exempel tolkas 

därmed problematiskt eftersom en del av ledningen tycks vara frånvarande. Till viss del fungerar det 

tack vare Consultant Manager-rollen men ledningens frånvaro försvårar trots allt implementeringen. 
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4.3 Kamratrekrytering- “vårt absolut bästa rekryteringsverktyg” 

På konsultbolaget har de ibland betalda luncher i gengäld för att konsulterna ska ringa runt till andra 

studenter och locka dem till att söka sig till arbetsplatsen. Ledningen beskriver den här 

rekryteringsmetoden som den mest effektiva och resurssnåla. Att metoden ses som så effektiv sägs 

främst bero på att den ger den mest ärliga bilden av vad konsultrollen på bolaget faktiskt innebär och 

att bra personer rekommenderar andra bra personer. Mycket av konsultbolagets framgång till att 

locka så många deltidsarbetare beror således på den Word of mouth som konsulterna lyckas förmedla 

till andra studenter. Det blir här tydligt att konsulterna agerar ambassadörer för sin arbetsplats när de 

ställer upp på kamratrekryteringen. Vid frågan om hur konsulterna marknadsför arbetsplatsen vid 

dessa tillfällen är det inte så många som deltagit på luncherna. Ingen av de tillfrågade nämner att de 

skulle sälja in tjänsten med att informera om företagets direkta varumärke utan snarare locka med att 

det vore kul att arbeta tillsammans med sin kompis. Så här låter det när en konsult beskriver vad 

kompisen sa till hen under ett kamratrekryteringstillfälle: 

  

“Du borde kanske också söka det vore kul om vi jobbade tillsammans” (Konsult) 

   

En annan konsult som inte hunnit vara med på kamratrekryteringen säger så här: 

  

“Jag vet inte vad man kan säga när man ringer till sin kompis, hej kom och jobba på min 

arbetsplats det är skitkul här” (Konsult) 

  

De tar alltså inte explicit upp företagsvärderingar eller exempelvis hur deras vision ser ut. Det som 

bör kommuniceras enlig Parment et al. (2017) vid en ambassadörsroll kring den rörande 

verksamhetens kultur tycks alltså inte förmedlas under dessa tillfällen. Schein (refererad i Foster et 

al. 2010) menar dessutom att ett misslyckande av att förmedla de Employer Branding-löften ett 

varumärke har kan påverka framtida medarbetare negativt och till och med leda till större 

personalomsättning. Konsultbolaget har hög personalomsättning bland sina konsulter, den 

genomsnittliga anställningstiden är inte längre än ett år. 

  

“I och med att vi bara jobbar med deltidspersonal och att vi framförallt jobbar med 

studenter, vi har nog vad ett vanligt bolag skulle anse som en katastrofal 
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personalomsättning. [...] Det har liksom bara med studenters utmaningar att göra och vi 

har varit tydliga med att plugget ska komma först” (CMO) 

  

Hög personalomsättning är någonting som kommer upp under intervjuerna samtidigt som 

intervjupersonerna poängterar att orsaken inte handlar om brist på trivsel. Ledningen tycks snarare 

utgå ifrån att konsulterna inte stannar länge vilket gör att de nästan ständigt söker ny personal. Även 

om det inte finns behov vid ett visst tillfälle ansvarar rekryteringsansvarig för att ha en resurspool på 

cirka fjorton personer för att vara förberedd vid inkommande projekt. Kamratrekryteringen är 

därmed inte något som sker vid enstaka tillfällen per år utan någonting ledningen uppmuntrar till att 

konsulterna alltid har i åtanke. 

  

En annan sak konsulterna förklarar att de skulle marknadsföra vid kamratrekrytering är de flexibla 

arbetstiderna och att det är en rolig arbetsplats. Vad leder då kamratrekryteringen till? Till viss del 

leder det till att det blir många medarbetare från samma utbildningar då konsulterna tenderar att 

kontakta klasskompisar vid dessa rekryteringstillfällen, något som både ledning och övriga anställda 

ser som både positivt och negativt. Rekryteringstekniken riskerar att skapa homogena grupper vilket 

i sin tur riskerar att minska arbetsplatsens dynamik (Parment 2017). Att försöka kartlägga de grupper 

som råder på arbetsplatsen som Edmondson (2012) belyser är viktigt för kulturimplementering blir 

rimligtvis mindre komplext vid homogena grupper. Det kan alltså ses som en naturlig följd till att 

kulturen lättare kan rotas när det finns en tydligare bild från konsulternas sida. Flera av 

intervjupersoner konstaterar dock att det är en relativt heterogen arbetsplats ändå eftersom att det för 

tillfället finns flera olika utbildningar representerade bland konsulterna.  

  

“Det är ju folk från väldigt många olika utbildningar så det blir ju väldigt mycket olika 

blandning av personer liksom, sen så har väl alla en gemensam nämnare att man e ganska 

framåt” (Konsult) 

  

Respondenterna verkar dock vara överens om att en specifik egenskap är att föredra vid i 

konsultrollen- att vara extrovert. Oavsett om flera utbildningar är representerade blir det alltså en 

egenskap som genomsyras inom personalen och en bild av vad som krävs för att lyckas bra inom 

rollen och trivas har etablerats. 
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“Det självklaraste är ju personer som tycker om att prata, som är väldigt framåt och tycker 

om att vara sociala och inte va så skygga” (Consultant Manager) 

  

“Sen så har väl alla en gemensam nämnare att man e ganska framåt liksom, att man är 

extrovert, det är lite såna personer som vi söker här” (Rekryteringsansvarig) 

  

Konsultbolagets strategi att rekrytera genom att låta sina anställda locka kandidater beskrivs enligt 

våra intervjupersoner som en självklar del i processen för nyanställning. Konsulterna kommunicerar 

enligt dem själva på ett informellt vis då de kontaktar sina kompisar för att locka dem att söka jobb 

på företaget. Enligt konsulterna så behövs inte formella rekryteringsverktyg för uppgiften. 

Konsulterna ges möjlighet att vara delaktiga i konsultbolagets rekryteringsarbete och under 

intervjuerna kommer det fram att konsulterna uppskattar möjligheten att vara delaktiga. 

Kompisrekryteringen skapar således en förstärkt känsla av värdeordet Teamwork och detta leder till 

ett positivt klimat på arbetsplatsen, som även Bosse Angelöw (2002) menar är viktigt för att skapa 

en attraktiv och tilltalande arbetsplats. Kompisrekrytering blir enligt de anställda ett verktyg för att 

kulturen ska leva vidare inom organisationen, en Consultant Manager säger: 

  

“Dom som jobbar tar in sina kompisar och dom som dom kan tänka sig skulle kunna 

trivas här, det är väl också lite på det sättet som kulturen också har levt vidare” 

  

Att ledningen låter de anställda agera ansiktet utåt då de kontaktar kompisar för att få dem att söka 

jobb på företaget kan förklaras genom hur ledningen internt kommunicerar. Den interna 

kommunikationen påverkar i sin tur den externa kommunikationen som de anställda förmedlar under 

kamratrekryteringen. Stark företagskultur som ligger till grund för att de anställda identifierar sig 

med företaget påverkar även hur de anställda agerar utåt (Mosley 2014). Genom vår undersökning 

visar sig detta genom kommunikationen vid kompisrekryteringen och ledningens indirekta strategi 

för att bevara företagskulturen. 

  

4.4 Förhållande mellan företagskultur och intern Employer Branding 

Konsultbolaget, eller kanske rättare sagt konsulterna på bolaget har lyckats att skapa en så stark 

kultur att attraktiviteten ökat för arbetsgivarvarumärket. Strategiskt eller inte, företagskulturen har 
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kommit att boosta konsultbolagets interna Employer Branding. Ledningen uppfattar vision och 

värderingar som starkt förankrade inom organisationen och de anställda identifierar sig med dem på 

varierande sätt. Det är inte en helt överensstämmande förståelse för hur vision och värderingar 

kommuniceras internt som empirin visar. Genom mer strategisk kommunikation skulle 

arbetsgivarvarumärket samt den kultur som ledningen eftersträvar att stärkas. Tydligare 

kommunikation i frågorna hade även kunnat effektivisera kamratrekryteringen för att visa mer 

konkret vilka fördelar konsultbolaget bär med sig till sin personal. Analys av empirin i samspel med 

den teoretiska diskussionen gav en förståelse för hur konsultbolaget arbetar med företagskultur och 

hur det implementeras och efterlevs av de anställda. Genom detta blir det även tydligt hur intern 

Employer Branding används för att företagskulturen ska efterlevas. 
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5. Slutsats 

De två frågeställningarna som vi valde ut i början av vår undersökning kommer nu besvaras med 

stöd av de analytiska slutsatserna som empirin har kunnat bidra med. För att tydligt redogöra för 

dessa två frågeställningarna så kommer de besvaras åtskilda. 

  

För att återkoppla till vår första frågeställning “Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett 

svenskt konsultbolag?” kan företagskulturen inledningsvis beskrivas som mycket positiv av samtliga 

respondenter. Det råder lite olika svar på vilka som är de direkta faktorerna men alla är överens om 

att stämningen och sammanhållningen av personal är centrala delar för att arbetsplatsen är så trivsam 

att jobba på. Organisationen uppfattas vidare som mycket platt då alla oavsett position har möjlighet 

att sitta med varandra i arbetsrummen, att alla uppmuntras till att komma med idéer och att allas 

gemensammas prestation leder till konsultbolagets framgång snarare än den enskildes. Att 

företagskulturen är så platt kan dock leda till komplexitet för vem som bär ansvar över att någonting 

blir gjort, det blir så flexibla arbetsuppgifter att kulturen till viss del kan uppfattas problematisk 

menar vissa respondenter. 

  

Konsultbolaget har en företagskultur som präglas av dess värderingar Teamwork, Entreprenörskap 

och Att leda genom exempel. Den sammanställda uppfattningen av hur bolagets anställda tolkar 

värderingarna är att de lever ut dem i praktiken, särskilt genom begreppet teamwork. Lagandan är en 

stor del av kulturen. Samarbetet behövs för att lyckas med projekten men det stora fokuset har även 

lett till stark sammanhållning som fortsätter upp i fikarummet, utanför arbetstid och gör att det råder 

en lättsam, öppen stämning överlag. Kvartspauserna styrker lättsamheten och inger känslan om att 

allt inte handlar om arbete. 

  

Att kulturen uppfattas så positiv handlar mycket om att den är kamratlig. Genom att det är många 

som varit vänner innan de började på konsultbolaget finns det redan relationer att bygga vidare på. 

Även om det råder lite olika uppfattning om huruvida de anställda är en homogen grupp eller inte är 

respondenterna överens om att kamratrekryteringen riskerar att göra att samma typer av människor 

söker sig dit. Oavsett om man ser olika utbildningsbakgrund som heterogenitet eller inte är det tydligt 

att företagskulturen är homogen i den bemärkelse att de som söker sig dit tenderar att vara utåtriktade. 

Denna aspekt kan anses göra att företagskulturen uppfattas som homogen men som gör det lättare att 

socialisera med andra likasinnade på kontoret. 
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Den andra frågeställningen, “Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att 

behålla och utveckla personalen?” kan besvaras genom att presentera ett flertal verktyg som är 

centrala för konsultbolagets verksamhet. 

  

Det första som framställs som konsultbolagets starkaste verktyg är företagskulturen som anses 

genomsyra hela företagsstrukturen och dess uppgifter. Företagskulturen anses stark i den 

bemärkelsen att den består av en homogen medarbetargrupp som trivs på arbetsplatsen. Kulturen 

verkar som en grundläggande förståelse för hur företaget attraherar nya medarbetare samt behåller 

och utvecklar personalen. Vision och värderingar tar en central och självklar roll i förståelsen för 

varumärkesidentiteten vilket gör identiteten till ett verktyg för att attrahera, behålla samt utveckla 

personal. Sammanhållningen och implementeringen av Teamwork gör att de anställda känner 

tillhörighet till och gör att de även representerar varumärket utåt. 

  

Medarbetarsamtal säkerställer utrymme till samtal och att kunna ta upp problem eller diskutera 

utvecklingsmöjligheter inom bolaget. Samtalen ses som en plattform för intern kommunikation och 

möjligheten för cheferna att stärka det interna arbetsgivarvarumärket. Medarbetarsamtalen är på 

grund av detta ett verktyg för att stämma av trivsel samt tillgodose personalens utvecklingsbehov. 

För att stärka sammanhållningen samt sträva efter att behålla personalen är det stort fokus på 

gemenskap och aktiviteter som berikar detta. Därför hålls regelbundna afterworks där personalen får 

chans att umgås och på så sätt stärks sammanhållningen mellan dem. Detta ses även som ett verktyg 

för att behålla personal då det anses öka trivseln på arbetsplatsen. Även alumninätverk är något som 

stärker arbetsgivarvarumärket och är därför också ett verktyg för att attrahera, behålla och utveckla 

personal. 

  

Det centrala fokuset på medarbetarnas trivsel och sammanhållning leder till att ett av de starkaste 

verktygen för att attrahera ny personal till konsultbolaget är deras egna medarbetare. Genom 

kamratrekrytering agerar de anställda ambassadörer för bolaget och förmedlar således en uppfattning 

till sina kamrater att de arbetar hos en attraktiv arbetsgivare. Det interna Employer Branding-arbetet 

visar sig genom kamratrekryteringen således även externt och metoden är ett verktyg för att attrahera 

nya medarbetare. 
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Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur företagskultur och intern Employer 

Branding samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. Företagskultur visade sig 

ha en central betydelse för ett företags verksamhet och hur de anställda identifierar sig med kulturen 

eller inte. Då varumärkeskultur teoretiskt anses vara en förlängning av företagskulturen (Yang 2010) 

har undersökningen visat att även arbetsgivarvarumärket har sin grund i företagskulturen. Internt 

Employer Branding-arbete som riktar sig till medarbetarna påverkar den interna förståelsen för 

företagskulturen samt medarbetarnas förmåga att identifiera sig med den.  Förankring av 

varumärkets budskap kräver förankring i företagskulturen för att varumärket ska stärkas både utåt 

och inåt (Aaker & Joachimsthaler 2000). Genom undersökningen har en förståelse bildats för hur 

intern Employer Branding och företagskultur påverkar varandra. På så sätt påverkas även 

företagskulturen av arbetsgivarvarumärket och varumärkeskulturen. 
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6. Diskussion 

I diskussionen vill vi ta upp tankar som vi haft under uppsatsens gång och som vi anser är intressanta 

att reflektera över ytterligare. Employer Branding och företagskultur är de två huvudsakliga 

teoretiska begreppen och vår förståelse för dessa har utvecklats samt problematiserats under 

skrivprocessens gång. Företagskultur är både för oss och konsultbolaget en central del inom 

organisationen och den förståelsen kvarstår även efter studien. Den interna Employer Brandingen är 

däremot inte lika uttalad, men synliggörs genom attraktiviteten de anställda upplever att 

konsultbolaget har.  

 

Tankar har även kretsat kring att företag med ung och studerande arbetskraft är vanligt 

förekommande. I dessa företag är det också vanligt med hög personalomsättning. Detta visar sig 

inom ett flertal olika branscher där det är känt att unga och studerande utgör större delen av 

arbetsstyrkan. Unga och studenter blir ofta inte långvariga inom organisationer på grund av att de tar 

sig an nya utmaningar i livet. Detta för med sig fördelar för organisationer då de unga anställda 

exempelvis inte klagar på sina arbetsuppgifter eller försöker ändra på strukturen på arbetsplatsen i 

samma utsträckning som äldre personal. Det kan nästintill uppfattas som att vissa företag strategiskt 

eftersträvar hög personalomsättning. Vad som däremot kan anses mindre positivt är att företag med 

mycket deltidspersonal riskerar att ha svårt att implementera en stark företagskultur. Att det råder 

skillnad på ledningens och de anställdas bild av företagskulturen kan anses naturligt då de anställda 

i ung ålder ofta har deltidstjänster och inte är lika engagerade som de heltidsanställda. Det blir inte 

lika tydligt för deltidsarbetare att uppfatta företagskulturella symboler när de inte har samma fysiska 

närvaro som heltidsarbetande (Aronsson et al. 2012). En arbetsgrupp som är homogen kan däremot 

underlätta kulturbefästning. Ledningen behöver inte ha det huvudsakliga ansvaret för att en viss typ 

av företagskultur ska implementeras och leva vidare eftersom det är lättare att bygga kulturen med 

likasinnade människor. Det är därför möjligt för unga och studerande att finna gemenskap på 

arbetsplatsen.  

 

Enligt management-forskningen som var vår ingång för den här studien finns flera strategier och 

teorier för hur företag ska arbeta för att skapa attraktiva arbetsplatser. Studier diskuterar 

komplexiteten med att få personal att stanna kvar så länge som möjligt och problematiken att få dem 

att känna tillhörighet (Arstad Djurberg 2017). Vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare har 

genom studier och undersökningar klargjorts och Employer Branding-arbetet har blivit allt viktigare 
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för företag. Tidigare forskning inom området belyser att strategier, planering och mätning krävs för 

att kunna etablera ett fungerande Employer Branding-arbete (MacLaverty et al. 2007). Alla företag 

har inte samma förutsättningar och resurser för att prioritera arbetet med företagskultur och Employer 

Branding, det kan vara mer effektivt att ”bara göra det” istället för att lägga resurser på tidskrävande 

dokument och implementeringstekniker för “hur” det ska göras. För vissa företag tycks 

implementeringen av varumärkeskulturen fungera utan att gå enligt management-forskningens 

regelbok. Interna dokument som berör varumärket men inte kommuniceras internt behöver således 

inte försämra varumärkeskulturen.  

  

Det är viktigt att poängtera att denna fallstudie har gjorts på ett enskilt företag. Det hade varit 

intressant att studera andra konsultbolag och jämföra resultaten för att på så sätt få en mer komparativ 

studie. En sån studie hade kunnat jämföra skillnader och likheter mellan fler bolag. Studiens syfte 

kan därför tillämpas inom olika branscher för att undersöka hur företagskultur och intern Employer 

Branding samspelar i syfte att stärka varumärkeskulturen. 

 

  

  



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 47 

Referenser 

Böcker 

  

• Aaker, David. A och Joachimsthaler, Erich. (2000). Brand Leadership: Building Assets In 

an Information Economy. New York: The Free Press 

• Alvehus, Johan. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: 

Liber. 

• Alvehus, Johan och Jensen, Tommy. (2015). Organisation. Lund: Studentlitteratur 

• Alvesson, Mats och Sveningsson, Stefan. (2012). Organisationer, ledning och processer. 

Lund: Studentlitteratur. 

• Angelöw, Bosse. (2002). Friskare arbetsplatser. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och 

välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. 

• Aronsson, Gunnar., Hellgren, Johnny., Isaksson, Kerstin., Johansson, Gunn., Sverke, 

Magnus., Torbiörn, Ingemar. (2012). Arbets- & organisationspsykologi: Individ och 

organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur. 

• Axelsson, Björn och Agndal, Henrik. (2012). Professionell marknadsföring. Lund: 

Studentlitteratur. 

• Bakka, Jørgen F., Fivelsdal, Egil., och Lindkvist, Lars. (2014). Organisationsteori, 

struktur-kultur-processer. Stockholm: Liber AB. 

• Bang, Henning. (1999). Organisationskultur. Lund: Studentlitteratur. 

• Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

• Bryman, Alan. (2004). Social research methods, 2nd edition. Oxford: Oxford University 

Press. 

• Carlsson, Yngve. (1984). Du skal ikke stå på krava. Oslo: Arbeidsnotat nr 226, Institutt for 

sosiologi, Universitet i Oslo. 

• Deal, Terrance T och Kennedy, Allan A. (1984). Corporate Cultures- The Rites and Rituals 

of Corporate Lifes. Reading: Addison- Wesley. 

• Grönroos, Christian. (2008). Service management och marknadsföring - Kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB 

• Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 48 

• Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

• Parment, Anders., Dyhre, Anna och Lutz, Hieronymus Rony. (2017). Employer Branding - 

så bygger arbetsgivare starkare varumärken. Lund: Studentlitteratur 

• Quinn Patton, Michael. (1980). Quality in qualitative research. Kalifornien: Sage 

• Rennstam, Jens och Wästerfors, David. (2015). Från stoff till studie - om analysarbete i 

kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur 

• Saunders, Mark., Lewis, Philip., Thornhill, Adrian. (2009). Research Methods for Business 

Students, 5 edition. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. 

•  Schein, Edgar H. (1985). Organizational Culture and leadership. San Francisco: Jossey-

Bass. 

• Schulman, Donniel S., Lusk, James S., Dunleavy, John R., & Harmer, Martin J. (1999). 

Shared Services: Adding Value to the Business Units. New York: John Wiley & Sons. 

• Svanqvist, Jeanette. (1994). Skapandet av en “attraktiv arbetsplats” gav hög 

arbetsmotivation och god lönsamhet - Fallrapport. Stockholm: Arbetslivsfonden- ALF i 

Västmanland.  

  

Vetenskapliga artiklar 

• Ambler, Tim. (2000). Marketing Metrics. Business Strategy Review, 2000, Volume 11 Issue 

2. 

• Ambler, Tim och Barrow, Simon. (1996). The employer brand. Journal of Brand 

Management,4(3). 

• Baldwin, Lynne P., Irani, Zahir., & Love, Peter E.D. (2001). Outsourcing information 

systems: drawing lessons from a banking case study. European Journal of Information 

Systems. 

• Foster, Carley., Punjaisri, Khanyapuss., och Cheng, Ranis. (2010). Exploring the 

relationship between corporate, internal and employer branding. Journal of Product & 

Brand Management, Vol. 19 Issue:6. 

• Edmondson, Amy. (2012). Teamwork on the fly. Harward business reveiw. 90(4). 

• Gioia, Dennis A., Schultz, Majken and Corley, Kevin G. (2000). Organizational Identity, 

Image, and Adaptive Instability. The Academy of Management Review, Vol. 25, No. 1. 



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 49 

• Hatch, Mary Jo och Schultz, Majken. (2003). Bringing the corporation into corporate 

branding. European Journal of Marketing, Vol. 37 Issue: 7/8. 

• MacLaverty, Nina., Mc Quillan, Patricia., och Oddie, Hugh. (2007). Internal Branding Best 

Practices Study. Canadian Marketing Association. Kanada.  

• Mosley, Richard. (2014) Employer Brand Management: Practical Lessons From The 

World´s Leading Employers. Storbritannien: John Wiley and Sons Ltd.  

• Kilhammar, Karin och Ellström, Eva. (2015). Co-workership in practice: A study of two 

Swedish organizations. Human Resource Developement International, 18(4). 

• Yang, Yuekun. (2010). The Construction of Brand Culture Based on Corporate Culture. 

International Journal of Business and Management. Vol. 5, No. 4; April 2010.  

• Yin, Robert K. (2013). 'Validity and generalization in future case study evaluations', 

Evaluation: The International Journal Of Theory, Research And Practice, 19, 3. 

  

Rapporter 

• Aamot, Solveig och C. Hans Sørhaug. (1980). Skip og samfunn. APAI-rapport, 

Arbeidsforskningsinstituttene. 

• Academic Work i samarbete med Kantar Sifo. (2017). Insights by Academic Work. YPAI 

2017- Young professional attraction index.  

• Granqvist, Petter.  Universum. (2017). Det här är Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare 

2017.  

• Rynes, Sara L., Bretz, Robert D och Gerhart, Barry A. (1990). The importance of 

recruitment in job choice: A different way of looking (CAHRS Working Paper #90-24). 

Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for 

Advanced Human Resource Studies. 

• Sveriges kommuner och landsting (2014). Aktivitetsbaserade arbetsplatser: i offentlig 

sektor. Stockholm: SKL 

• Åteg, Mattias., Hedlund, Anna. & Pontén, Bengt. (2004). Attraktivt arbete Från anställdas 

uttalanden till skapandet av en modell. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 



Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 50 

Blogginlägg 

• Arstad Djurberg, Joakim. (2017). Konsultbolagens stora utmaning: behålla sin personal. 

IDG, ComputerSweden. 15 februari. Hämtad: 2018-04-18. Tillgänglig: 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675972/konsulter-utmaning-behalla-personal 

• Loxi, Mattias. (u.å.) Vad säger medarbetarna om ditt konsultbolag egentligen. Cinode. 

[Blogg]. Hämtad: 2018-04-25. Tillgänglig: https://www.cinode.com/blogg/konsult/vad-

sager-medarbetarna-om-ditt-konsultbolag-egentligen/  

• Nilsson, Elin. (2018). Dagens konsulter kräver frihet, delaktighet och personlig utveckling. 

Cinode. [Blogg]. 27feb 2018. Hämtad:2018-04-25. Tillgänglig: 

https://www.cinode.com/blogg/konsult/dagens-Interer-kraver-frihet-delaktighet-och-

personlig-utveckling/  

 

  

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675972/konsulter-utmaning-behalla-personal
https://www.cinode.com/blogg/konsult/vad-sager-medarbetarna-om-ditt-konsultbolag-egentligen/
https://www.cinode.com/blogg/konsult/vad-sager-medarbetarna-om-ditt-konsultbolag-egentligen/
https://www.cinode.com/blogg/konsult/dagens-konsulter-kraver-frihet-delaktighet-och-personlig-utveckling/
https://www.cinode.com/blogg/konsult/dagens-konsulter-kraver-frihet-delaktighet-och-personlig-utveckling/


Examensarbete VT18  

Irma Leijon  

Matilda Schön  

 

 

 51 

Bilagor 

  

Intervjuguide anställda 

1.Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit aktiv på arbetsmarknaden? 

3. Vilken roll har du i företaget? 

4.Vad fick dig att börja jobba på den här arbetsplatsen? 

5. Vad får dig att trivas på ditt jobb? 

6. Hur ser sammanhållningen av personal ut på företaget? 

7. Gör ledningen någonting för att främja sammanhållning? Hur tror du att det påverkar att 

ledningen inte är med på uppstartsmötet? Brukar du själv vara med på dem? 

8. Kan du beskriva hur en dag på jobbet vanligtvis ser ut? 

9. Vad går ditt arbete ut på? 

10. Upplever du att det finns en uttalad bild av hur ni som anställda ska vara på jobbet och privat? 

Vill du beskriva den? 

11. Har du fått ta del av information angående varumärkets värderingar och visioner? Om ja, Hur 

har du fått den informationen? Vill du ha mer information? Om nej, saknar du information kring 

detta? Varför tror du att du inte fått information kring detta? 

10. Finns ett dokument som berör trivsel eller liknande? 

11. Om ja på ovanstående fråga, vet du vad som gäller? Hur har du ta del av dessa dokument? 

12. Vet du om det finns några strategier för att locka ny personal och kompetens till företaget? 

13. Är det viktigt för dig att hålla dig uppdaterad och ha kunskap rörande företagets varumärke? 

14. Om ja, varför tycker du det? På vilket sätt ser du till att hålla dig uppdaterad? Om nej, varför 

inte? 

15. På vilket/vilka sätt känner du att din roll och serviceprestation påverkar varumärkets framgång? 

Vill du ge ett exempel. 

16.Hur ser er interna företagskultur ut? 

17.Vilket ord beskriver er interna kultur bäst enligt dig? 

18. Tror du att ledningen försöker styra den interna företagskulturen i syfte av att framstå som ett 

attraktivt företag för kandidater? 

19. Vad har du för krav när du söker dig till en ny arbetsplats? 
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20. Är det något du vill tillägga eller tycker du att vi fått med det viktigaste av hur du ser på 

företagets interna företagskultur? 

  

Intervjuguide ledningen 

1.Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit aktiv på arbetsmarknaden? 

3. Vilken roll har du i företaget? 

4.Vad fick dig att börja jobba på den här arbetsplatsen? 

5. Vad får dig att trivas på ditt jobb? 

6. Hur ser sammanhållningen av personal ut på företaget? 

7. Gör ni någonting för att främja sammanhållningen på arbetsplatsen? 

8. Kan du beskriva hur en dag på jobbet vanligtvis ser ut? 

9. Vad går ditt arbete ut på? 

10. Upplever du att det finns en uttalad bild av hur ni som anställda ska vara på jobbet och privat? 

Vill du beskriva den? 

11. På vilket sätt får de anställda information angående varumärkets värderingar och visioner? Hur 

ges den här informationen ut? 

12. Hur arbetar ni för att få er personal att trivas? 

13. Finns ett dokument som berör trivsel eller liknande? 

14. Vet du om det finns några strategier för att locka ny personal och kompetens till företaget? 

15. Hur viktigt är det för dig att marknadsföra företagets värderingar till de anställda och kunder?   

På vilket sätt ser du till att uppdatera personal och kunder kring ämnet? 

16. På vilket/vilka sätt känner du att din roll och serviceprestation påverkar varumärkets framgång? 

Vill du ge ett exempel. 

17.Hur ser er interna företagskultur ut? 

18. Vilket ord beskriver er interna kultur bäst enligt dig? 

19. Skulle du kunna säga att ni försöker styra den interna företagskulturen i syfte av att framstå 

som ett attraktivt företag för kandidater samt behålla personal? Anser du att ni lyckas med bilden 

att framstå som ett attraktivt företag? 

20. Vad har ni för generella krav vid rekryteringar? 

Hur skulle du beskriva er ideala arbetstagare? 
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21. Om du idag av någon anledning var tvungen att byta jobb, vad skulle du då leta efter hos en 

arbetsgivare?   

22. Är det något du vill tillägga eller tycker du att vi fått med det viktigaste av hur du ser på 

företagets interna företagskultur? 
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