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Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organi-

sationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har 

flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta ar-

betsplats. Det finns också en större efterfråga på kompetenta medarbetare och därför 

har kandidater större möjlighet att vara kräsna i valet av arbetsplats. Detta klimat bi-

drar till en hårdare konkurrens mellan arbetsgivare och Employer Branding har där-

för blivit en nödvändig strategi för medarbetarretention.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur olika organisationer arbetar med intern Em-

ployer Branding för att lyckas med medarbetarretention. Vi har därför valt att besk-

riva de uppfattningar som existerar gällande Employer Branding, redogöra för hur 

organisationerna arbetar strategiskt och operativt med Employer Branding, analysera 

hur Employer Branding påverkar medarbetarnas vilja att stanna inom en organisation 

samt diskutera hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framöver. För 

att besvara dessa frågeställningar applicerades en kvalitativ och induktiv metodansats 

med utgångspunkt i grundad teori. Det empiriska materialet samlades in genom sex 

semistrukturerade intervjuer med sex olika organisationer i Skåne. Resultatet som 

framkommit i studien visar på att varje organisation arbetar på olika sätt med Em-

ployer Branding men samtliga organisationer värderar strategin högt och arbetar med 

det långsiktigt för medarbetarretention. De strategier som ses som långsiktiga och 

viktiga är bland annat utvecklingsmöjligheter, organisationskultur, work-life balance, 

arbetsmiljö, lön och andra förmåner. Vidare visar resultatet på att de ”mjuka” vär-

dena tenderar att värderas högre än de ”hårda”. Detta tror vi kan vara en följd av den 

nya generationers inträde på arbetsmarknaden, som eftersöker en trivsamhet på ar-

betsplatsen. Vidare ser vi att organisationer bör involvera ledningsgruppen, alla che-

fer och medarbetare i arbetet med Employer Branding, detta för att få en större ge-

nomslagskraft och lyckas med arbetet. Studien avslutas med en diskussion om fram-

tida fokusområden som kan vara intressanta att studera vidare.  

 

Nyckelord: Grundad teori, Employer Brand, Employer Branding, Employer Branding Strate-

gieer, Medarbetarretention och Organisationskultur. 
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Förord 

Vi skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till samtliga organisationer som stu-

dien grundar sig i. Tack för ert varma välkomnande och för att ni låtit oss ta del av ert 

dagliga arbete och era strategier inom Employer Branding. Er villighet att delta har tillå-

tit oss att utveckla våra kunskaper och vi har fått en djupare förståelse inom området. Vi 

hoppas att även ni kan dra nytta av vår studie och minnas detta samarbete med glädje. 

 

Avslutningsvis vill vi uttrycka tacksamhet till vår handledare Agneta, för din tillgäng-

lighet, råd och vägledning. Du har varit till ovärderlig hjälp.  

 

Tack! 

Lisa Berg och Emilié Larsson 
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1. Introduktion 

Organisationer har tills nyligen främst arbetat med extern marknadsföring och attraktion 

av potentiella medarbetare än intern marknadsföring och medarbetarretention (Mosely, 

2007; Martin, Gollan & Grigg, 2011). Detta eftersom medarbetare ofta stannat inom en 

och samma organisation under en längre tid, vilket gjort att organisationen inte behövt 

fokusera på medarbetarretention, det vill säga kvarhållandet av kompetenta medarbetare 

(Ewing, Pitt, De Bussy & Berthon, 2002). På senare tid har dock arbetsmarknaden för-

ändrats och karaktäriseras numera av att vara till arbetstagarens fördel (Tanwar & Pra-

sad, 2016). Förändringen som skett innebär att organisationer behövt anamma ett mer 

integrerat tillvägagångssätt genom att kombinera externa rekryteringslöften med den in-

terna medarbetarupplevelsen (Mosely, 2007). Efterhand som arbetsmarknaden har för-

ändrats och utvecklats har det idag också skapats ett ”war of talent” på arbetsmark-

naden. Detta innebär att det finns en större efterfrågan än tillgång av kompetenta medar-

betare (Elving, Westhoff, Meeusen & Schoonderbeek, 2013; Beechler & Woodward, 

2009). I takt med förändringen av arbetsmarknaden har även nya arbetsformer skapats, 

och nya förhållningssätt anammats. Många medarbetare kräver idag flexibla anställ-

ningsförhållanden vilket i sin tur leder till att medarbetarna exempelvis har kortare upp-

sägningstid och i vissa fall ingen uppsägningstid alls (Holland et al., 2002). Dessa förut-

sättningar möjliggör för medarbetare att lättare lämna sina anställningar inom en organi-

sation och söka sig vidare (Tanwar & Prasad, 2016).  

 

För att undvika att medarbetare lämnar organisationen krävs det att organisationer ut-

vecklar strategier för attraktion och retention av kompetenta medarbetare (Elving et al., 

ibid; Beechler & Woodward, 2009). En viktig strategi för organisationer är att skapa ett 

unikt arbetsgivarvarumärke och genom det marknadsföra sig för att attrahera kandidater 

och behålla medarbetare (Tanwar & Prasad, 2016; Holland, Hecker & Steen, 2002; El-

ving et al., ibid; Beechler & Woodward, 2009). För att lyckas skapa ett attraktivt arbets-

givarvarumärke krävs det att organisationer arbetar med strategier som medarbetarna 

värderar, strategier som exempelvis utvecklingsmöjligheter, organisationskultur, ledar-

skap, work-life balance, arbetsmiljö, arbetstid, lön och ytterligare förmåner (Cascio & 

Graham, 2016). Arbetar organisationen med rätt strategier kan detta bidra till ett attrak-

tivt varumärke vilket i sin tur ofta resulterar i en högre lojalitet och medarbetarretention 

(Tanwar & Prasad, 2016).  

 

Anledningen till att vi har valt att genomföra denna studie är att vi ser att den nuvarande 

arbetsmarknaden påverkar retentionen av medarbetare och att det därför är ett högst ak-

tuellt ämne för oss som blivande personalvetare. Vi har därför valt att närmre undersöka 

vad begreppet Employer Branding innebär, vilka strategier som idag används samt hur 

dessa påverkar medarbetarretention. Vi är även intresserade av att undersöka vilka utma-

ningar organisationer ställs inför inom området. 
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1.1 Beskrivning av begreppet Employer Branding 
Employer Branding har på senare tid blivit ett mycket omdiskuterat begrepp. Det definie-

ras bland annat som en långsiktig strategi för att attrahera och behålla kvalificerad perso-

nal (Lenaghan & Eisner, 2006). Barrow och Mosley (2011) definierar Employer Branding 

som organisationens rykte som arbetsgivare och dess värde för sina medarbetare. Det 

tillåter organisationer att skapa sig ett unikt arbetsgivarvarumärke och bli en ”employer 

of choice” inom sin bransch. I sin tur ger detta organisationen en konkurrensfördel på 

marknaden och de kan i större utsträckning attrahera och behålla sina medarbetare (Dabi-

rian, Kietzmann & Diba., 2017). 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Vår studie syftar till att beskriva och analysera hur olika organisationer arbetar strate-

giskt och operativt med Employer Branding för att behålla sina medarbetare. Därutöver 

analyseras och diskuteras eventuella likheter och skillnader i de strategier som används. 

Avslutningsvis berör vi hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framö-

ver. 

 

Detta gör vi genom att: 

o Beskriva vilka uppfattningar som finns gällande Employer Branding 

o Redogöra för hur organisationerna arbetar strategiskt och operativt med Em-

ployer Branding  

o Analysera hur Employer Branding kan påverka medarbetarnas vilja att stanna 

inom en organisation 

o Diskutera hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framöver 

 

Avgränsning av ämnet sker genom att vi endast analyserar intern Employer Branding 

och inte extern Employer Branding. Detta då vi vill fokusera på att se hur organisation-

erna arbetar för att behålla sina medarbetare och inte hur de arbetar med att attrahera 

nya medarbetare, samt då det redan finns mycket utförlig forskning inom extern Em-

ployer Branding. Ytterligare en avgränsning vi gör är att vi endast analyserar organisat-

ionernas Employer Branding arbete utifrån intervjupersonernas beskrivning. Vi under-

söker därmed inte medarbetarnas eller övriga avdelningars uppfattningar, detta då det 

hade varit alltför omfattande och tidskrävande för denna studie.  

 

1.3 Bakgrund 
De organisationer vi har valt att samarbeta med är två konsultföretag, två kommuner, ett 

företag inom medicin- och teknikbranschen och ett IT-företag. Ett av konsultföretagen 

arbetar inom IT och har totalt har cirka 240 medarbetare. De har tre olika affärsområden 

och deras affärsidé är möjligheten att kombinera olika kompetenser och affärsområden 

beroende på kundernas önskemål. Inom varje affärsområde finns det flera dotterbolag 

som är självstyrande, detta då de tidigare har varit egna bolag som blivit uppköpta av 

konsultföretaget. Det andra konsultföretaget vi har valt att samarbeta med är en mindre 

organisation med endast 54 medarbetare. Denna organisation är inriktad på teknik med 

ingenjörer som målgrupp. Organisationen är ett dotterbolag till en större organisation 



3 

men trots det självstyrande. En av de andra organisationerna vi har valt att samarbeta 

med är en kommun i en mellanstor stad i Sverige med cirka 4000 medarbetare. Vi har 

undersökt hur kommunen arbetar med Employer Branding i helhet men också hur två 

specifika förvaltningar arbetar. Den andra kommunen vi har undersökt är i en storstad i 

Sverige med cirka 10 000 medarbetare. I denna organisation har vi endast undersökt hur 

kommunen i helhet arbetar med Employer Branding. Detta då de har arbetat i projekt-

form med Employer Branding och även blivit belönade för sitt arbete. En av de andra 

organisationerna vi samarbetat med är ett teknikföretag som producerar och säljer pro-

dukter som automatiserar arbete inom medicin. Deras målgrupp är alltifrån ingenjörer 

till säljare och totalt har de cirka 100 medarbetare. Vi har även samarbetat med ett IT-

bolag som konstruerar, utvecklar och implementerar IT-lösningar. De är Europas le-

dande leverantörer inom området och finns i hela norden. Deras medarbetare är främst 

IT-konsulter, säljare och projektledare och totalt har de cirka 250 medarbetare. 
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2. Metod 

Under detta avsnitt presenterar och motiverar vi de metodologiska tillvägagångssätt som 

vi valde att använda oss av i vår studie. Inledningsvis beskrivs den metodologiska ut-

gångspunkten därefter berörs den kvalitativa datainsamlingsmetoden, urvalet av intervju-

personer samt analys och bearbetning av resultat. Avsnittet avslutas med en reflektion av 

metodvalens tillförlitlighet och etik. 

 

2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod utgår från att forskaren vill skapa sig en förståelse för individers upp-

levelser av ett specifikt fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). Utgångspunkten föreligger 

i individens uppfattning och forskaren använder sig därmed ofta av en induktiv ansats 

(Fejes & Thornberg, 2015). Den insamlade datan analyseras sedan av forskaren för att 

därefter komma fram till ett resultat (Cohen, Louis, Manion, Lawrence, Morrison & 

Keith, 2011). Som kvalitativ utgångspunkt valde vi att genomföra intervjuer, vilket vi 

kommer att beröra i avsnitt 2.3.  

 

2.2 Metodologisk utgångspunkt: Grundad Teori 
Vi valde att använda oss av grundad teori då det är ett perspektiv som lämpar sig väl till 

mindre projekt med en kvalitativ ansats. Vi såg också att detta var ett bra vetenskapligt 

perspektiv för att undersöka intervjupersonernas synvinkel. Ytterligare en anledning till 

att valet föll på grundad teori är att vi sökte en induktiv ansats som tillåter den insam-

lade datan att leda till teorier, snarare än att undersökningen initialt grundas i specifika 

teoretiska utgångspunkter (jmf: Denscombe, 2018). Datan förutsätts bidra till vår förstå-

else av fenomenet Employer Branding och leder därefter till utveckling av teorier (jmf: 

Alvesson, 2011; Denscombe, 2018). 

 

Perspektivet ligger också väl till grund för forskare som vill undersöka nya områden. 

Forskaren förutsätts alltså påbörja undersökningen i avsaknad av förutbestämda idéer 

om det undersökta fenomenets beskaffenhet. Målet är att applicera ett öppet sinne på 

undersökningen (Denscombe, 2018). För att gå in med en öppen inställning och i största 

möjliga mån undvika förutfattade idéer om Employer Branding och retention strategier 

påbörjade vi teoridelen först efter samtliga intervjuer genomförts. Vidare menar Cohen 

et al (2011) att ett teoretiskt och subjektivt urval genomförs varpå forskaren medvetet 

väljer för att möjliggöra jämförelser och kontrasteringar, vilket innebär att forskaren inte 

är helt öppen. 

 

2.3 Intervjuer 
Det finns många olika typer av intervjuer och begreppet kan definieras på olika sätt. 

Denscombe (2018) definierar forskningsintervjuer som en metod för datainsamling. 

Denna metod använder individers svar på intervjuarens frågor som en datakälla. Patel 

och Davidsson (2011) definierar däremot intervjun som ett personligt möte mellan fors-

karen och intervjupersonen. 
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Trots att den grundade teorin tillåter olika insamlingsmetoder av data har vi valt att end-

ast använda oss av och genomföra en metod för datainsamling, semi-strukturerade inter-

vjuer (Alvesson, 2011; Denscombe, 2018). Detta för att få en större insyn i organisat-

ionernas arbetssätt samt för att få ett personligt möte. Ytterligare en anledning till valet 

av semi-strukturerade intervjuer är för att det tillät oss att använda en viss grad av struk-

tur men även vara flexibla och tillåta intervjupersonen att utveckla sina tankar och idéer 

(jmf: Potter & Wetherell, 1998, refererat i Alvesson, 2011; Denscombe, 2018). Att ha 

någon typ av struktur menar Alvesson (2011) också underlättar jämförelsen mellan den 

insamlade datan. Likt grundad teori passar intervjuer väl till småskaliga projekt, vilket 

passade oss bra. Vi såg också att intervjuer är speciellt välanpassade för att samla in 

åsikter, uppfattningar, erfarenheter och privilegierad information vari forskaren talar 

med nyckelpersoner som kan ge värdefulla insikter (jmf: Denscombe, 2018). Vi ser likt 

Bryman m.fl. (1988, refererat i Alvesson, 2011), Fontana och Frey (1994, 2005, refere-

rat i Alvesson, 2011) och Holstein & Gubrium (1997, refererat i Alvesson, 2011) att för-

delen och användbarheten med intervjuer ligger i det utrymme som skapas för forskaren 

att undersöka intervjupersonens erfarenheter, kunskaper och idéer (Alvesson, 2011).  

 

2.3.1 Planering och design av intervjuer 
Inför våra intervjuer satte vi oss ner och planerade vårt urval, design och genomförande. 

Detta med utgångspunkt i Alvesson (2011) som betonar vikten av att planera intervjuer 

för att få fram ett material eller data som är värt att tolka. Initialt funderade vi på att ge-

nomföra intervjuer via Skype eller telefonintervjuer men ändrade oss då det kan betrak-

tas som “torftigare och irrelevanta” (Alvesson 2011, s.17). Vi bestämde oss sedermera 

för att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Ytterligare en anledning att vi valde att 

genomföra intervjuer ansikte mot ansikte var för att öka intervjupersonens motivation 

(jmf: Patel & Davidsson, 2011). Det tillät också oss även att se intervjupersonernas fy-

siska gester och ansiktsuttryck (jmf: Cohen et al., 2011). 

 

I riktlinje med Denscombes (2018) råd kontaktade vi organisationer i förväg för att för-

söka boka in ett personligt möte på en tidpunkt som passade båda parter. Initialt kontak-

tade vi samtliga organisationer via mail där vi beskrev vilka vi var, syftet med under-

sökningen samt det potentiella utbytet som organisationerna skulle komma få, se bilaga 

två. Detta i riktlinjer med Denscombe (2018) och Cohen et al (2011) råd, som menar att 

det är av stor vikt att ange all information samt inkludera information som berör syftet 

och genomförandet av undersökningen. När organisationerna tackat ja förtydligade vi 

våra förväntningar genom ytterligare ett mail med mer information om intervjun samt 

vilka områden vi skulle beröra, se bilaga två. Detta för att få intervjupersonernas sam-

tycke till inspelning och för att intervjupersonerna skulle få en chans att förbereda sig. 

 

Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide, se bilaga ett. Eftersom vi valde 

grundad teori som metodansats hade vi en induktiv ansats. Det innebär att vi var ute ef-

ter att samla in data med ett öppet sinne och utan en teoretisk bakgrund. Vi såg intervju-

guiden som ett bra redskap för att undvika ledande frågor och inkludera öppna frågor. 

Intervjuguiden hjälpte oss även behålla en plan för de ämnen och frågor som skulle be-

röras (jmf: Cohen et al., 2011; Denscombe, 2018). Vi bestämde oss för att implementera 

en stor grad av standardisering och en lägre grad strukturering i vår intervjuguide. Vi in-

ledde intervjun med en kort beskrivning av studien och de etiska aspekter som berör 
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anonymitet, citat och ljudinspelning. Därefter beskrev vi upplägget av intervjun, vem 

som skulle ställa frågor och vem som skulle observera och anteckna (jmf: Cohen et al., 

2011). 

 

Denscombe (2018) betonar vikten av den första frågan för intervjun. Vi startade därför 

intervjun med allmänna frågor riktade mot intervjupersonens erfarenheter, och person-

liga syn på fenomenet Employer Branding, se bilaga ett (jmf: ibid). Denna typen av 

trattmetod tillät oss att samla in potentiellt värdefull bakgrundsinformation och skapa en 

bekväm stämning (jmf: Patel & Davidsson, 2011; Denscombe, 2018). Vi såg att denna 

inledning kunde motverka eventuell bias genom att bygga en god relation mellan oss 

och intervjupersonen (jmf: Oppenheim, 1992: 96-7, refererat i Cohen et al., 2011). 

Skapandet av en god stämning och relation kan enligt Gadd (2004, refererat i Cohen et 

al., 2011) bidra till en ökad öppenhet från intervjupersonens sida. 

 

2.3.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet av organisationer tog utgångspunkt i vårt syfte att undersöka hur olika organi-

sationer arbetar strategiskt och operativt med Employer Branding för att behålla sina 

medarbetare. Vi kontaktade därför organisationer inom olika branscher med sitt huvud-

kontor i Skåne samt publicerade ett inlägg på LinkedIn. Vi fick snabbt gensvar och 

kunde därför välja vilka organisationer vi önskade att samarbeta med. I denna urvals-

process försökte vi sedermera välja organisationer som i dagsläget redan hade en form 

av Employer Branding strategi på plats. Detta för att öka den potentiella nyttan som 

både vi och organisationen kunde utvinna från ett samarbete. För att kunna utföra inter-

vjuer ansikte mot ansikte valde vi också att samarbeta med organisationer vars Em-

ployer Branding arbete genomfördes i Skåne. Då uppsatsskrivandet var tidsbegränsat 

valde vi att endast genomföra en intervju per organisation. Detta gjorde vi också för att 

fler organisationer skulle ha tid och möjlighet att delta.  

 

Urvalet av intervjupersoner skedde i samråd med organisationen. Vi försökte att komma 

i kontakt med den eller de personer som ansvarade för Employer Branding i organisat-

ionen. Detta gjorde vi för att uppnå ett kvalitetsurval. Detta görs genom att hitta perso-

ner som är särskilt relevanta för intervjuer, som besitter en särskild överblick, erfarenhet 

och intresse inom området (Alvesson, 2011). I det fall där två eller flera individer ansva-

rade för Employer Branding bad vi vår kontaktperson att välja ut den individ som de an-

såg bäst lämpad. En potentiell nackdel med detta tillvägagångssätt är att deras urval inte 

är helt objektivt och andra sidan ger deras insyn i och kunskap om organisationen dem 

en fördelaktig position av att välja den person som är bäst lämpad. På så sätt ser vi att 

detta stöttar oss i syftet att uppnå ett kvalitetsurval. Genom vårt val av intervjupersoner 

ville vi även säkerställa att dessa individer var representativa för att få en bred och lik-

nande täckning inom samtliga organisationer, vi intervjuade därför personer som i 

största möjliga mån hade likvärdiga positioner i relation till det undersökta fenomenet 

Employer Branding (jmf: Alvesson, 2011). 

 

 

2.3.3 Genomförande av intervjuer 
Som forskare var ett mål att minimera vår inverkan på undersökningsresultatet (jmf: 

Denscombe, 2018). Vi försökte därför i största mån hålla oss neutrala till de uttalanden 
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som intervjupersonerna gjorde under intervjun (jmf: Denscombe, 2018). För att skapa 

en trevlig och avslappnad stämning inledde vi samtliga intervjuer med en kortare pre-

sentation om oss själva och vår studie, detta i riktlinje med Denscombe (2018) råd. In-

nan vi startade inspelningen av intervjun berörde vi frågor som konfidentialitet, citat, in-

spelning och upplägg. Vi såg här till att intervjupersonerna godkände sin medverkan i 

vår studie samt att de blev inspelade. Denscombe (2018) menar på att individer som 

samtycker till deltagande i en forskningsintervju överlåter sig genom sin överenskom-

melse till deltagande och till att deras ord kan användas som forskningsdata. Det var 

viktigt för oss att följa Denscombes (2018) råd och säkerställa att intervjupersonerna 

kände sig trygga med att tala öppet. Under intervjun använde vi oss av intervjuguiden 

som mall för att säkerställa att samtliga frågor blev besvarade i största möjliga utsträck-

ning. 

 

Eisenhardt (1989, refererat i Alvesson, 2011) rekommenderar att två forskare deltar el-

ler närvarar vid en intervjusituation, varav en ställer frågor och den andra observerar. 

Likt Eisenhardt (1989) och Alvesson (2011) rekommenderar, valde vi att försöka delta i 

samtliga intervjuer tillsammans, vilket resulterade i att fem utav sex intervjuer genom-

fördes av oss båda. Vi ser både för och nackdelar med valet av detta tillvägagångssätt. 

För oss var fördelarna uppenbara, vi kunde minska risken för snedvridning samt öka rat-

ionaliteten, det finns dock en risk att intervjupersonerna upplevde en ökad social kom-

plexitet av att sitta ensam tillsammans med två personer (jmf: Eisenhardt, 1989 refererat 

i Alvesson, 2011). 

 

2.4 Bearbetning och analys av data 
Syftet med vår data var att förmedla en djupare förståelse av de teorier som utvunnits 

och ämnet Employer Branding. Vi lade därför ett stort fokus på bearbetningen och ana-

lysen av vår data eftersom vi, likt Alvesson (2011) ser att detta är den mest avgörande 

delen av uppsatsen för att besvara vårt syfte. Efter att vi samlat in datan transkriberade 

vi intervjutskrifterna. Både Alvesson (2011) och Denscombe (2018) lyfter användbar-

heten av transkriberade intervjuutskrifter eftersom det underlättar jämförelser mellan 

data och tillåter forskaren att redovisa exakta citat. En nackdel med transkriberingar är 

att de är mycket tidskrävande (jmf: Denscombe, 2018). 

 

Efter transkribering kan forskaren inleda analysen genom att kommentera utskriften och 

därefter tillämpa kodning samt kategorisera datan i bredare kategorier (Denscombe, 

2018). Vi inledde analysen med en öppen kodning av rådatan där vi utgick vi från studi-

ens syfte och frågorna vi formulerat. Genom öppen kodning av rådatan gick vi vidare 

till att kategorisera datan i bredare kategorier, detta för att tillåta flexibilitet och föränd-

ring av koderna under analysens gång. Därefter antog vi en annan form av kodning, axi-

ell kodning. Detta gjordes genom att vi letade efter samband mellan de koder vi tidigare 

identifierat, detta tillät oss att dela in gemensamma koder under bredare rubriker och 

identifiera nyckelkomponenter. Därefter förflyttade vi vårt fokus till dessa nyckelkom-

ponenter genom en selektiv kodning för att identifiera begrepp som förklarar fenomenet, 

och hur kategorierna relaterar till varandra. Efter detta gick vi följaktligen vidare till det 

femte steget av analys, validering av data (jmf: Denscombe, 2018). När vi behandlat 

nyckelkomponenterna påbörjade vi vår genomgång av teorier som redogör för och för-

klarar fenomenet Employer Branding. 
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2.5 Kvalitet, tillförlitlighet och trovärdighet 
Genom utförandet av vår studie har vi försökt att applicera ett kritiskt förhållningssätt 

till de metoder vi använt. Fejes och Thornberg (2015) lyfter vikten av att forskaren gör 

just detta. Begreppet validitet berörs främst i kvantitativ forskning men kan också vara 

relevant för kvalitativa studier. Dock är många forskare tveksamma till användningen av 

begreppet validitet i kvalitativ forskning, vi har därför försökt att applicera ett bredare 

och mer kreativt tankesätt kring vår studies kvalitet, tillförlitlighet och trovärdighet. I 

kvalitativa studier är forskarens ambition att upptäcka företeelser eller uppfattningar 

samt att tolka och förstå innebörden av dessa (Patel & Davidsson, 2011). Vidare menar 

Winter (2000, refererat Cohen et al., 2011) att ärligheten och djupet av datan samt fors-

karens objektivitet väger tyngre än validiteten. Eftersom vi undersökt intervjupersoner-

nas uppfattningar, var det viktigt för oss att återberätta dessa på rätt sätt. För att öka till-

förlitligheten av vår insamlade data använde vi oss av ljudinspelningar under våra inter-

vjuer samt att båda försökte delta i intervjuerna för att den insamlade datan inte skulle 

bli snedvriden. Med Winters (2000) definition är detta kvalitetsmått relativt likt Lincoln 

och Gubas (1985, refererat i Cohen et al., 2011) definition av reliabilitet som berör 

forskningens trovärdighet. Nixon och Power (2007) värderar även dem studiers tillför-

litlighet och trovärdighet över det vanliga validitetsmåttet. Tillförlitlighet och trovärdig-

het ser till i vilken utsträckning som forskaren applicerat ett systematiskt arbetssätt och 

en noggrannhet under studiens gång (Cohen et al., 2011). Detta berör även rapporte-

ringen av datan eftersom tillförlitligheten av resultatet är beroende av forskarens valda 

insamlings- och analysmetoder (Fejes & Thornberg, 2015). För att visa vår tillförlitlig-

het och trovärdighet har vi bifogat vår intervjumall som en bilaga samt inkludera citat 

från intervjupersonerna. Vi hoppas att detta klargör vår tankegång under analysproces-

sen samt visar på hur vi kom fram till våra slutsatser och andra sidan ser vi att detta 

eventuellt motarbetas genom att läsaren inte har tillgång till den totala insamlade datan, 

och vi förstår att den data som är inkluderats i rapporten, har inkluderats genom ett sub-

jektivt urval av oss. Dock såg vi detta som en nödvändighet för att bibehålla intervjuper-

sonernas och organisationernas anonymitet och på så sätt också studiens etiska värde.  

 

Utöver dessa mått har vi även försökt se andra fallgropar som berörs av Cohen et al 

(2011). Endast ett fåtal av organisationerna hade möjlighet att bistå med underlag för 

dokumentanalys. Vi valde därmed att inte genomföra denna metod då det hade kunnat 

leda till en ojämn insamling av data och bristfällig tillförlitlighet av resultatet. Vi ser att 

kvaliteten av vår studie grundar sig i den utsträckning som vår forskningsprocess uppvi-

sar tillförlitlighet och trovärdighet. Kvaliteten ses därmed som ett överordnat begrepp 

som betonar vår noggrannhet och systematiska arbetssätt (jmf: Fejes & Thornberg, 

2015). Vidare diskuterar Larsson (1994, refererat i Fejes & Thornberg, 2015) generella 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. För att visa att vi har en perspektivmedveten-

het har vi försökt att tydligt beskriva det teoretiska perspektiv vi använt som utgångs-

punkt för datainsamling och analys, det vill säga grundad teori. För att ge läsaren en 

lättläst text med tydliga resonemang och slutsatser har vi också försökt behålla en god 

struktur genom hela slutsatsen. 
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2.6 Etik  
För oss har det varit av största vikt att agera etisk i vår studie. Vi har utgått från indi-

vidsskyddskravet vilket innebär att ingen deltagande individ ska utsättas för varken psy-

kisk eller fysisk skada (Vetenskapsrådet 2002; Denscombe 2016). För att säkerhetsställa 

detta har vi uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskning. För att upp-

fylla informationskravet såg vi, som tidigare nämnt, till att vårt inledande mail innehöll 

förhandsinformation med våra namn, den institution vi tillhör, uppsatsens syfte och hur 

forskningsuppgiften kommer att genomföras i stora drag. (Vetenskapsrådet 2002; Co-

hen et al., 2011; Denscombe 2016). För att underlätta kontakten mellan oss och inter-

vjupersonerna har vi även säkerställt att endast en av oss mailat organisationerna och 

den andra har cc:ats i konversationen. 

 

Givetvis framförde vi också att deltagande var frivilligt för att uppfylla samtyckeskravet 

vari en deltagare har rätten att bestämma om sin medverkan i en undersökning, samt för 

att samtycke alltid ska inhämtas. (Vetenskapsrådet 2002; Denscombe 2016). I inledande 

mail bad vi om tillstånd att spela in intervjun och upprepade denna fråga igen vid inter-

vjutillfället. I samband med detta försäkrade vi intervjupersonerna om att insamlade 

uppgifter endast skulle användas i forskningssyfte, i enlighet med nyttjandekravet, och 

därefter raderas. Vi har även valt att behålla samtliga organisationer konfidentiella och 

har därför inte nämnt dem vid namn. Vårt mål var att ingen enskild organisation eller 

enskild individ ska kunna identifieras utifrån den datan vi inkluderat i vår studie. Detta i 

enighet med konidentialitetskravet. I slutet av varje intervju informerades intervjuperso-

nen att forskningsresultaten kommer publiceras och att den färdigställda uppsatsen 

kommer att skickas till organisationen. (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Resultat  

I detta avsnitt redogör vi för det resultat som samlats in under studiens gång. Vi har 

sammanställt resultatet utefter de teman vi berörde under intervjuerna samt såg som re-

levanta vid bearbetningen av datan. Vi kommer beröra Employer Branding på individ-

nivå och organisationsnivå, snittlängden för anställning, anledningen till att organisat-

ionerna arbetar med Employer Branding och vem som ansvarar över Employer Bran-

ding. Därefter kommer vi beröra flertalet Employer Branding strategier, som utveckl-

ingsmöjligheter, ledarskap, work-life balance, arbetsmiljö, lön, semester och övriga för-

måner samt exitsamtal och alumniverksamhet. Vidare kommer vi beröra organisations-

kultur i en separat rubrik då det är en strategi som genomsyrar övriga strategier samt för 

att ge läsaren en mer detaljerad beskrivning. Därefter berör vi framtida strategier och ut-

maningar. Under varje tema finner ni en kortare sammanfattning av det resultatet visat. 

 

3.1 Employer Branding - individnivå 
En av intervjupersonerna menade att Employer Branding är kandidaternas och medarbe-

tarens helhetsupplevelse. Från att kandidaten läser annonsen, tills kandidaten kommer 

på intervju, blir anställd och genomför sin första arbetsdag, samt hur kandidaten bemöts 

varje dag och hur den bemöts när den väljer att sluta. Ytterligare en av intervjuperso-

nerna instämmer i ovan beskrivning och menar att Employer Branding är kandidaterna 

och medarbetarnas bild av dem som arbetsgivare. En annan av intervjupersonerna 

tycker att begreppet innebär hur attraktivt det är att vara på en arbetsplats. Hen menar att 

Employer Branding är det som gör att kandidaterna väljer en organisation före en annan. 

Två av intervjupersonerna menar att det har funnits en förvirring om vad begreppet in-

nebär. De menar att många tänker att Employer Branding är något som man arbetar till-

fälligt med och sedan är klar med men för dem är det något de arbetar kontinuerligt med 

och ständigt utvecklar. Ytterligare en intervjuperson instämmer på ovan beskrivning och 

berättar att hen tycker att Employer Branding genomsyrar hela organisationen och att 

organisationerna därför ska leva, andas och genomföra Employer Branding.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ovan begrepp har olika betydelse för de olika perso-

nerna men genomgående är att Employer Branding är medarbetarnas och kandidaternas 

bild av organisationen samt något som genomsyrar hela organisationen och som därför 

bör arbetas kontinuerligt med. 

 

3.2 Employer Branding - organisationsnivå 
För en av organisationerna är Employer Branding en pågående diskussion då organisat-

ionen inte har en samlad bild av begreppet. De personer som ansvarar för Employer 

Branding inom organisationen menar dock att det är av stor vikt att först och främst se 

till att medarbetarna mår bra innan de rekryterar nya medarbetare. En av organisation-

erna menar att det inte går att definiera Employer Branding för hela organisationen, 

detta då det skiljer sig mellan förvaltningar och avdelningar.  

 
“Employer Branding som vi definierar är något man behöver förhålla sig till”. 

 

För tre av organisationerna handlar Employer Branding om organisationernas varu-

märke och hur de förhåller sig till detta, vilket innebär att det kan vara alltifrån att ha en 
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fruktkorg till vad det innebär att vara anställd i deras organisation. De menar därför att 

det kan vara viktigt att dela ut kanelbullar på kanelbullens dag men att det också är vik-

tigt att medarbetarna är rättvist betalda och att det finns tydliga utvecklingsmöjligheter. 

De poängterar också att Employer Branding är medarbetarnas åsikter om organisationen 

och det som organisationen samt medarbetarna kommunicerar utåt. En av organisation-

erna ovan poängterar också att Employer Branding handlar om att få medarbetarna att 

känna meningsfullhet i sin vardag och i sitt arbete. Det ska vara tydligt vad medarbe-

tarna har för krav, de ska också ha en grupp och chef de trivs med samt en produkt och 

kultur de är stolta över. Ytterligare en organisation instämmer i detta och menar att det 

handlar om att medarbetarna känner meningsfullhet och hur de upplever sin resa i orga-

nisationen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att tre av organisationerna menar att Employer Branding 

handlar om organisationens varumärke och hur de förhåller sig till detta. En av organi-

sationerna ovan samt ytterligare en organisation menar också att det handlar om att hur 

medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete och upplever sin resa i organisationen. 

Vi kan också se att två av organisationerna har svårt att beskriva begreppet då det inte är 

ett samlat begrepp för dessa organisationerna. En av dessa organisationer poängterar 

dock att det är viktigt att arbeta med intern Employer Branding för att lyckas behålla 

medarbetarna.  

 

3.2.1 Snittlängden för anställning 
En av organisationerna har en snittlängd på 4,1 år. En siffra de är relativt nöjda med då 

de arbetar i en snabbrörlig bransch där många medarbetare rör på sig efter cirka tre år. 

En av de mindre organisationerna har endast funnits i 2,5 år och på de åren har det end-

ast slutat fem stycken medarbetare. De tror dock att den siffran kommer öka ju mer de 

expanderar. Organisationerna i den offentliga sektorn anger ingen specifik siffra på 

snittlängden då de inte är medvetna om hur det ser ut. En av de menar dock att högre 

chefer stannar längre då de vill hinna åstadkomma det de önskar. 

 
 “Det finns vissa medarbetare som stannar en kort tid och då är det endast i cirka ett år. Men är 

man här längre än ett år så stannar man en bra tid, minst fem år”.  
 

Ovan organisation i citatet menar att de har många medarbetare som arbetar kvar en 

längre tid, till exempel arbetar fortfarande de tre första anställda kvar i organisationen. 

Den sista organisationen har ett genomsnitt på 8,5 år, vilket är en siffra de är nöjda med.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det skiljer sig mellan organisationerna, detta då de ar-

betar i olika branscher samt att flera av organisationerna inte har några siffror på detta. 

 

3.3 Anledning att arbeta med Employer Branding 
Alla sex organisationer arbetar med intern Employer Branding för att de vill behålla 

kompetenta medarbetare. De vill skapa organisationer där medarbetare vill utvecklas 

och stanna kvar. De är också medvetna om att de måste arbeta kontinuerligt med detta 

för att minimera risken att medarbetare byter organisation. De arbetar också med det för 

att de är medvetna om att det inte längre finns kandidater som står och väntar på att få 

ett arbete, de måste därför ha ett varumärke som inspirerar, attraherar och lockar nya 
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kandidater. För att hitta de mest kompetenta medarbetarna som kan vara med i organi-

sationernas utveckling krävs det därför att organisationerna har ett attraktivt arbetsgivar-

varumärke som bidrar till att kompetenta medarbetare vill arbeta kvar samt ett arbetsgi-

varvarumärke som lockar nya kandidater. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att anledningen till att alla organisationer arbetar med 

Employer Branding är för att de vill behålla sina medarbetare samt attrahera nya kom-

petenta kandidater som vill stanna kvar i organisationen. 

 

3.4 Ansvar för Employer Branding 
I två av organisationerna sköts arbetet med Employer Branding endast av HR-avdel-

ningen. I två av de andra organisationerna drivs frågan av både PR-chefen och HR-che-

fen, detta då de anser att det är en kommunikation och HR-fråga. I ovan nämnda fyra or-

ganisationer är Employer Branding inte en ledningsfråga, i vissa organisationer är dock 

ledningen medvetna om ämnet medan i andra inte. 

 
“VD:n säger ofta att det här är inget jävla HR-projekt och han är duktig på att prioritera HR-frå-

gor”. 
 

I organisationen i ovan nämnda citat ser det dock annorlunda ut då hela ledningsgrup-

pen och framförallt VD:n arbetar med Employer Branding. De övergripande frågorna 

diskuteras därmed alltid på ledningsnivå. Däremot när det gäller mindre operativa pro-

jekt är det HR-chefen som har det främsta ansvaret. Ovan organisation har också arbetat 

mycket med att involvera medarbetare genom att lyssna in deras åsikter. Även ytterli-

gare en organisation diskuterar frågan högt upp i organisationen. De har infört ett Em-

ployer Branding råd där HR-chefer samt andra chefer diskuterar ämnet och drar de stora 

penseldragen för hur de ska arbeta. Detta för att alla ska vara överens och arbeta på 

samma sätt. De som sitter i rådet förmedlar sedan sin kunskap vidare till cheferna ute på 

förvaltningarna. Organisationen menar dock att varenda medarbetare ska och bör arbeta 

med Employer Branding då varenda medarbetare är bärare av varumärket. Även ytterli-

gare en organisation poängterar detta i nedan citat. De förklarar dock inte hur medarbe-

tarna är involverade eller vad de gör för att få de involverade i arbetet med Employer 

Branding. 

 
“Det hade varit fördelaktigt om fler individer var involverade men på ett sätt är våra anställda 

involverade i det”. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att Employer Branding främst är en fråga som drivs av 

HR-avdelningen men i vissa fall även i ett samarbete mellan HR- och PR-avdelningen. 

Endast två av sex organisationer berör frågan högre upp, en i ledningsgruppen och den 

andra i ett råd som tar beslut i frågan. Två av organisationerna poängterar också att alla 

medarbetare representerar och är involverade i organisationens varumärke men de be-

nämner inte hur.  

 

3.5 Employer Branding Strategier 
“En medveten och stor strategi vågar jag inte påstå att vi har. Och det är återigen knutet till att vi 

är den specialiserade, nedbrutna organisation som vi är”. 
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Tre av organisationerna har inga uttalade eller nedskrivna strategier och detta på grund 

av olika anledningar. Organisationen ovan har inte det då de består av flera speciali-

serade och självstyrande dotterbolag. En av de mindre organisationerna använder sig 

inte av strategier för att de fortfarande är så pass få medarbetare och därför inte ser nyt-

tan i det. De är dock medvetna om att ju mer de växer, desto viktigare är det att organi-

sationen har uttalade och nedskrivna strategier. Anledningen till att den tredje organisat-

ionen inte arbetar aktivt med strategier är enligt dem för att allt är skattefinansierat; 

 
“Jag tror generellt sätt att det inte är så mycket av det i kommuner. Kommuner är ju till för att 

vara en typ av service till medborgarna. Allting är ju skattefinansierat och därför är man mer tyd-

lig med värderingar i privata företag för där måste man synas mer”.  
 

Tre av organisationerna har uttalade, nedskrivna och tydliga strategier kring Employer 

Branding. En av organisationerna har nyligen konkretiserat och gjort en tydlig plan för 

hur de ska arbeta med Employer Branding. Tidigare har de endast pratat om ämnet men 

i och med att de expanderar så pass mycket som de gör kände de att de var tvungna att 

bryta ner det i strategier. Den andra av ovan nämnda organisationer arbetar på liknande 

sätt som organisationen ovan och har tio olika Employer Branding mål som de kommer 

att driva fem år framöver. Den tredje organisationen som använder sig av uttalade stra-

tegier har som tidigare nämnt ett Employer Branding råd där de tillsammans drar de 

stora penseldragen och kommer överens om hur organisationen ska arbeta med frågan 

framöver.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det skiljer sig kring hur organisationerna arbetar med 

strategier. Tre av organisationerna har nedskrivna och tydliga strategier för Employer 

Branding, medan tre av organisationerna inte har detta. Två av organisationerna menar 

att det är svårare att ha en uttalad strategi om man är en decentraliserad alternativt en 

mindre organisation. Detta kan vi se stämma då de organisationer som har nedskrivna 

strategier är mer centraliserade samt större. Intressant att se är att en av organisationerna 

i den offentliga sektorn menar att det är svårt att införa strategier inom Employer Bran-

ding medan den andra organisationen i offentliga sektorn arbetat mycket och lyckats 

med detta.  

 

3.5.1 Utvecklingsmöjligheter 
Konsultbolagen som har deltagit i denna studie menar båda på att det finns stora ut-

vecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet. Detta då konsulterna arbetar i olika utma-

nande projekt och därigenom lär och utvecklas i det dagliga arbetet.  Två av de ytterli-

gare organisationerna poängterar även de att medarbetarna utvecklas och lär dagligen på 

arbetsplatsen. 

 

Två av ovan nämnda organisationer och ytterligare två organisationer satsar mycket på 

intern rekrytering och rörlighet. Detta då de vill ge medarbetare chans att utvecklas i 

andra roller samt då de vill visa de andra medarbetarna att det finns tydliga utvecklings-

möjligheter i organisationen. Detta tror de resulterar i att fler medarbetare väljer att 

stanna kvar och utvecklas.  Det var däremot bara en organisation som berättade hur de 

kommunicerade detta utåt, vilket var vid intervjun, i introduktion samt i deras karriärs-

program. I en av ovan nämnda organisation finns det få utvecklingsmöjligheter gällande 
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att bli chef däremot finns det stora utvecklingsmöjligheter att bli specialist. Detta bidrar 

till att vissa medarbetare väljer att byta organisation då många ser det som ett naturligt 

steg att efter några år ha en chefsposition. Ytterligare en organisation har liknande pro-

blem, men de har löst det genom att införa en tydlig kompetenssyn och karriärtrappa för 

alla medarbetare. Ett exempel på detta är att de implementerat att en specialist ska tjäna 

lika mycket som en chef.  

 

Av alla sex organisationer är det endast tre av organisationerna som nämnde att de ge-

nomför externa och interna utbildningar för sina medarbetare. Två av organisationerna 

genomför utbildningar på arbetstid medan en organisation står för kostnaderna för ut-

bildningarna men de genomförs däremot på medarbetarnas fritid. Detta för att det blir 

väldigt dyrt om konsulterna inte arbetar och fakturerar kund samt då de menar att det är 

individerna som tjänar på det och därför är dem som borde investera tid, se nedan citat; 

 
”Det är de debiterade timmarna vi får in pengar på, vi använder delar av det för att reinvestera i 

individen, individer får investera sin tid. Vi vet att du är här idag, vi vill att du ska stanna jät-

telänge, men vi vet att en dag går du ut genom dörren, och då får du någonting med dig”. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationerna arbetar med utvecklingsmöjligheter 

på olika sätt. Fyra av organisationerna menar att medarbetarna utvecklas dagligen i och 

med utmanande arbetsuppgifter och projekt. Två av ovan nämnda organisationer och yt-

terligare två organisationer arbetar mycket med intern rekrytering och rörlighet. Vidare 

kan vi se att det är endast tre av organisationerna som berättar att de använder sig av ex-

terna och interna utbildningar. 

 

3.5.2 Ledarskap 
Alla organisationer ställer höga krav på sina ledare och dess ledarskap. En av organisat-

ionerna menar dock att det ligger i varje chefs egna intresse att vara en bra chef. En an-

nan av organisationerna berättar att de främst anställer chefer som har tidigare erfaren-

het av ledarskap, detta för att säkerhetsställa att cheferna lever upp till de ställda kraven. 

En annan organisation berättar att de nyligen bytte ut flera chefer, detta då de tidigare 

cheferna inte levde upp till medarbetarnas och ledningens förväntningar. Ytterligare en 

organisation berättar även de att de nyligen fått avskeda en chef då hen inte levde upp 

till förväntningarna. Tre av organisationerna arbetar också mycket med att utveckla le-

darskapet i organisation genom att låta ledarna gå olika utbildningar. De genomför olika 

interna och externa utbildningar för att säkerhetsställa att ledarna uppfyller organisation-

ens krav. Dessa utbildningar är obligatoriska vilket innebär att alla chefer i organisation-

erna har genomgått dessa. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ett gott ledarskap är något som organisationerna vär-

derar och prioriterar högt. Vissa organisationer genomför interna utbildningar för att sä-

kerhetsställa att arbetet sköts rätt medan vissa menar att det ligger i varje chefs egna in-

tresse att vara en bra chef och på så sätt gärna anställer en chef med erfarenhet.  

 

3.5.3 Work-life balance 
Alla organisationer använder sig av flextid eller förmånstid då de menar att det förhöjer 

medarbetarnas work-life balance då det tillåter medarbetarna att ha ett liv utanför 
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arbetet. Detta då det innebär att medarbetarna själva har friheten att planera sin tid, vil-

ket uppskattas av många och möjliggör work-life balance. Flex- och förmånstid kan 

dock missbrukas och därför är det enligt alla organisationer viktigt att cheferna är med-

vetna om hur medarbetarna mår så att organisationen kan anpassa arbetsbelastning och 

arbetstid utefter den individen. För att det inte ska missbrukas har fem av sex organisat-

ioner en ramtid som skiljer sig mellan organisationerna men som är någonstans mellan 

klockan 09:00-16:00, där medarbetarna bör vara på plats. Den organisation som inte har 

ramtid poängterar dock att medarbetarna ska arbeta på dagtid. Fyra av organisationerna 

menar också att utgångspunkten är att medarbetarna ska arbeta mestadels från kontoret, 

då det är där de lär sig och utvecklas. 

 
“Vi kan dock anpassa projekten till dig som individ, är du exempelvis nyexad behöver du ett 

projekt som utmanar dig, du är hungrig, du är också flexibel med arbetstid och pendling och lik-

nande. Sedan efter kanske två år så får du barn och då orkar du inte att pendla längre för du sover 

sämre och har annat i livet som är väldigt viktigt. Livet går ju upp och ner och därför är det vik-

tigt att vi som arbetsgivare är flexibla mot våra medarbetare”.  
 

För konsultbolagen är det inte lika lätt att säkerhetsställa work-life balance då konsul-

terna måste anpassa sig efter kunden de arbetar hos. Det är därför som ovan citat näm-

ner viktigt för dessa konsultbolag att vara flexibla och anpassa uppdrag efter konsul-

terna.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationerna arbetar med Work-life balance ge-

nom att ha flex- eller förmånstid. Vi kan dock se att det är svårare att genomföra detta 

när det gäller konsultbolag då konsulterna måste anpassa sig till kunden. Vidare kan vi 

också se att det finns en risk att flex- och förmånstid missbrukas vilket i sin tur kan re-

sultera i bristfällig Employer Branding och sämre arbetsgivarvarumärke.  

 

3.5.4 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 
Organisationerna arbetar på olika sätt med arbetsmiljön men de alla värderar den högt 

då de är medvetna om att det är en viktig del i medarbetarretentionen. Två av organisat-

ionerna försöker att anpassa arbetsmiljön till medarbetarna och deras behov. En organi-

sation gör det genom specifika arbetsredskap som dator, tangentbord, mus, skrivbord 

och stolar medan den andra organisationen gör det genom att erbjuda medarbetarna en-

skilda kontor. Att införa enskilda kontor tror organisationen varit viktigt för medarbetar-

nas välmående och ytterligare en anledning till den låga sjukfrånvaron. En av ovan 

nämnda organisation fokuserar också på att ha en trivsam miljö och inte bara en funkt-

ionell miljö. Detta för att medarbetarna ska känna att det är trivsamt och därmed vilja 

vistas i lokalerna.  

 

Tre av organisationerna menar att det är upp till varje chef att säkerhetsställa att medar-

betarna har en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Cheferna måste därför regelbundet 

stämma av med medarbetarna hur de mår och hur arbetet fungerar. En annan av organi-

sationerna prioriterar arbetsmiljön högt och har därför infört en arbetsmiljökommitté 

som arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att säkerhetsställa att de har en god ar-

betsmiljö.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att organisationerna arbetar på olika sätt med arbetsmiljö. 

Två av organisationerna försöker anpassa arbetsmiljön efter specifika medarbetare. Tre 

av organisationerna menar att det är chefernas ansvar medan en av organisationerna har 

en arbetsmiljökommitté som arbetar kontinuerligt med detta. 

 

3.5.5 Lön, semester och övriga förmåner 
“Vi har hög fyllnad i alla staplarna. Ingen av staplarna är i topp kanske, du har inte den allra 

bästa lönen här, du har inte den allra fräckaste datorn, du har kanske inte den allra fräckaste kon-

torsstolen men du har det bra i alla staplarna. Det är det sättet vi har valt att jobba på, en helhet, 

att vara bra på allt”. 
 

Alla sex organisationer har marknadsmässiga löner. Två av organisationerna menar 

dock på att om kandidaterna är ute efter en högre lön än den marknadsmässiga har de 

svårt att tillgodo se det. Organisationen i citat ovan menar dock att de kan erbjuda 

mycket annat och har hög fyllnad i andra kategorier som medarbetarna också värderar. 

Medarbetarna i de sex organisationerna har 25–20 semesterdagar beroende på avtal. 

 

Alla sex organisationer har friskvårdsbidrag men summan skiljer sig något mellan alla 

organisationer. Summan ligger mellan 1200 kronor till 4000 kronor. I de två organisat-

ionerna där det finns ett högt friskvårdsbidrag, är det friskvårdsbidraget som organisat-

ionerna tror att medarbetarna uppskattar mest. Medarbetarna i den ena organisationen 

saknar dock förmåner som frihet och träning på arbetstid. Anledningen till att organisat-

ionen inte kan ge tillgodose detta är för att konsulterna arbetar ute hos kunderna och 

därav måste anpassa sig till arbetsplatsen de arbetar på. Den andra organisationen vå-

gade inte svara på vad det är som medarbetarna kan sakna. I den organisation där frisk-

vårdsbidraget är på endast 1200 kronor är det något som organisationen tror att medar-

betarna är missnöjda med samt önskar var högre, det organisationen däremot tror att 

medarbetarna uppskattar mest är förmånstiden samt utvecklingsmöjligheterna.  Den för-

mån som medarbetarna i en av de andra organisationer troligen uppskattar mest är den 

årliga resan. Denna resa är en viktig del i organisationen då många av medarbetarna ar-

betar utspridda och ibland endast träffas på dessa resor. Den förmån organisationen tror 

att medarbetarna saknar är arbetstid till att kompetensutvecklas. I en av de andra organi-

sationerna tror organisationen att medarbetarna uppskattar deras dagliga frukost som är 

nästintill helig samt att de har enskilda kontor. Den förmån som organisationen tror att 

medarbetarna saknar är en sjukförsäkring som innebär att medarbetarna får gå före i kön 

när de blir sjuka. En annan organisation har denna sjukvårdsförsäkring som en förmån 

och det är faktiskt den förmånen som den organisationen tror att medarbetarna uppskat-

tar mest. Medarbetarna på den organisationen uppskattar också mindre saker såsom 

pingisbord och cyklar. Det organisationen tror medarbetarna saknar där är högre lön och 

större bonus. Denna organisation får dock ofta höra att de är generösa med sina för-

måner. Organisationen menar dock att förmånerna är en hygienfaktor som ska finnas 

med medan de mjuka värdena är något organisationen arbetar kontinuerligt och aktivt 

med.  

 

Vi ställde även frågan om medarbetarna i organisationerna har tjänstebilar, men där fick 

vi väldigt liknande svar från alla organisationer. De menade att det känns förlegat. Är 

det någon av medarbetarna som har det är det i sådana fall de i ledningsgruppen eller 



17 

säljare. Däremot menade många av organisationerna att det förmodligen framöver kom-

mer finnas större chans att leasa en bil via arbetet istället för privat.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla sex organisationer har marknadsmässiga löner 

samt 25–30 semesterdagar. Alla organisationer har också friskvårdsbidrag. Vi kan också 

se att det skiljer sig mellan organisationerna vilka förmåner medarbetarna värderar samt 

saknar. Vidare kan vi se att friskvårdsbidrag samt aktiviteter av olika slag uppskattas. Vi 

kan också se att det är få av medarbetarna i organisationerna som har tjänstebil, då det 

är något förlegat.  

 

3.6 Organisationskultur 
Tre av organisationerna har övergripande medarbetarlöften. De menar dock att kulturen 

är levande och att det därför lätt skapas olika subkulturer hos dem. Den ena organisat-

ionen menar att anledningen till att det skapats subkulturer hos dem är för att de är väl-

digt decentraliserad och att det därför är upp till varje region, bolag och konsultteam att 

välja hur mycket de vill arbeta med medarbetarlöftet. De två andra organisationerna me-

nar att anledningen till att det skapats subkulturer hos dem är för att de är så pass stora 

organisationer. En organisation menar att det på vissa förvaltningar finns subkulturer 

som är så pass inarbetade att det påverkar medarbetarnas bild att anpassa sig och se nya 

lösningar. Den andra organisationen försöker trots subkulturer att på flera olika sätt pre-

sentera det som organisationen står för, genom bland annat utmärkelser för avdelningar 

och medarbetare som efterlever kulturen. Två av ovan organisationer arbetar mycket 

med jämställdhetsfrågan. En av organisationerna har utformat ett genusprogram då de 

tidigare haft en dålig representation av kvinnor i organisationen och heller inte berört 

frågan särskilt mycket. De har även tagit fram ett kvinnoledarskapsintiativ som består 

av en grupp av kvinnor som är intresserade av att göra någon form av karriär inom orga-

nisationen. Den andra organisation har infört en likabehandlingsplan där det finns en 

jämställdhets premie. Den premien innebär att om båda föräldrarna delar lika på föräld-

raledigheten så får man en premie på 30 000 kronor före skatt. De andra organisation-

erna berörde inte frågan.  

 

Två av ovan nämnda organisationer samt ytterligare en organisation arbetar mycket med 

intern stolthet och nyfikenhet. En organisation gör det genom olika filmer på medarbe-

tarna där det är mycket fokus på själva känslan, hur det är att arbeta på organisationen. 

Den andra organisationen gör det genom att intervjua och skriva artiklar om medarbe-

tare med en intressant bakgrund. Den tredje organisationen gör det genom att låta med-

arbetare i organisationen ta över deras konto på Instagram och där berätta om hur en 

vanlig vecka ser ut för dem. De har även flera olika berättelser om sina medarbetare på 

organisationens hemsida. Anledningen till att organisationerna arbetar med detta är för 

att medarbetarna känner att de blir sedda samtidigt som det skapas en intern stolthet 

bland kollegorna.  

 
“Vi tycker att values eller värderingar är svårt att ge feedback på, man kan säga att man har en 

viss värdering men det är svårt att säga vilken värdering som är rätt eller fel. Vi tycker därför det 

är enklare att prata om beteende”. 
 

En av ovan nämnda organisationer samt ytterligare en organisation använder sig av vär-

deord och har länge gjort det. Tidigare arbetade de dock med värderingar men idag 
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arbetar de med förhållningssätt och kärnbeteende. Detta då de menar som ovan citat att 

det är lättare att säga hur någon ska bete sig än vad någon ska tycka. Båda organisation-

erna är också duktiga på att uppmärksamma och belöna medarbetare som lever utefter 

dessa beteenden. En av organisationerna kommer också framöver fortsätta att arbeta 

med olika events kring detta för att implementera det hos medarbetarna, se nedan citat.  

 
“Vi kommer exempelvis ha the behaviour of the week, så på skärmsläckaren kommer det i fem-

sex veckor stå har du gett någon feedback idag. Jag tror verkligen det är viktigt att göra det lite 

roligt, man får inte göra det för tråkigt. Viktigt också att göra det så konkret som möjligt så 

många känner att man vill vara med på det för att det är enkelt, lätt och en bra idé”. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att det i decentraliserade och större organisationer är svårt 

att ha en gemensam kultur, en organisation har dock trots subkulturerna lyckats presen-

tera det som organisationen står för. Vi kan också se att flera av organisationerna foku-

serar på att arbeta med extern stolthet och nyfikenhet genom jämställdhetsarbete samt 

genom intervjuer och videofilmer på deras medarbetare. Vidare kan vi se att två organi-

sationer har gått ifrån värderingar och istället börjat arbeta med beteenden för att stärka 

och förenkla organisationskulturen. 

  

3.6.1 Resor, kick-off, after work och andra aktiviteter 
Tre av organisationerna menar att resor, kick-off, after work och andra aktiviteter är 

viktiga då det bidrar till en starkare sammanhållning och är en viktig del i organisations-

kulturen. Det är därför något de arbetar mycket med och genomför ofta. Ungefär varan-

nan månad i anslutning till informationsmöte genomför tre av organisationerna after 

works. Utöver detta genomför dessa organisationer ofta ytterligare aktiviteter som kick-

offs, julgranshuggning, julfest och sommarfest samt är med och sponsrar när medarbe-

tarna kommer med egna initiativ. Då organisationerna har en varierad ålder på sina 

medarbetare försöker de variera aktiviteterna. En av dessa organisationer genomför 

också en årlig resa utomlands för deras medarbetare. En av de andra organisationerna 

har inte lika mycket aktiviteter som de tre ovan nämnda, men de har en julfest som är 

väldigt omtyckt då den är väldigt uppstyrd och anordnad. Denna organisation och en av 

ovan organisation har också frukost som serveras varje dag vilket de menar är väldigt 

uppskattat.  

 
“Den här AW kulturen och så, jag tror inte den är likadan som i privata”. 

 

Två av organisationerna som arbetar i den offentliga sektorn har ingen av dem några ge-

mensamma aktiviteter utan det är upp till varje förvaltning och avdelning att prioritera 

och budgetera för detta.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det skiljer sig mellan organisationer i privata och of-

fentliga sektorn. Vi kan också se att ovan nämnda aktiviteter är något många organisat-

ioner tycker är viktigt och prioriterar högt då de vet att medarbetarna värderar och upp-

skattar det.  

 

3.6.2 Exitsamtal och alumniverksamhet 
Alla organisationer genomför exitsamtal med de medarbetare som ska sluta, detta för att 

fånga upp medarbetarnas åsikter och få ett avslut. Dessa resultat samlas sedan ihop men 
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det är endast vissa av organisationerna som analyserar dem för att se om det finns möns-

ter och utvecklingsområden. Två av organisationerna genomför två olika exitsamtal 

med medarbetaren. Ett med chefen och ytterligare ett med någon från HR-avdelningen, 

detta då medarbetarna i vissa fall inte har förtroende för sin chef och därför kanske inte 

väljer att dela med sig av all information. I de andra fyra organisationerna genomför 

man endast ett samtal och detta är med någon från HR-avdelningen.  

 
“Jag kan tappa något på detta då de kanske inte är superduper ärliga, men jag tänker att vi som 

företag alltid är raka och ärliga så varför ska vi inte vara det på exitsamtal då”. 
 

Alla organisationer förutom ovan nämnda organisation genomför konfidentiella ex-

itsamtal med medarbetarna. Organisationen ovan tänkte även de först genomföra konfi-

dentiella samtal men efter att ha testat moderbolagets mall valde de att inte genomföra 

samtalet konfidentiellt. Detta då organisationen vill kunna föra vidare informationen 

som personen säger så att organisationen kan utvecklas.  

 

Tre av organisationerna berättade att de har medarbetare som slutar men som sedan 

kommer tillbaka till organisationen igen. Det är dock bara en av organisationerna som 

arbetar aktivt med detta. Den organisationen har infört en slags alumniverksamhet för 

medarbetare som slutat i organisationen, detta då de vill hålla kontakt med dessa perso-

ner. Denna kontakt hoppas de sedan ska resultera i att personerna återvänder eller att de 

blir kunder som kommer beställa organisationens tjänster eller att de förblir goda am-

bassadörer för organisationen. För att hålla denna kontakt bjuder de in tidigare medarbe-

tare till olika event som exempelvis after work eller till olika seminarier eller konferen-

ser.   

 
“Den här alumniverksamheten är jätteviktig för oss för de är jättebra ambassadörer och att de har 

en fortsatt god bild av oss det finns många ringar på vattnet”. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla organisationer genomför exitsamtal, detta då de 

vill höra medarbetarnas åsikter och se hur de kan utvecklas som organisationer. Det va-

rierar dock mellan organisationerna om man genomför ett eller två samtal. Alla utom en 

organisation genomför konfidentiella samtal, detta för att medarbetarna ska få förtro-

ende och kunna berätta det de vill. Vi ser också att det är tre av organisationerna som 

har återvändande medarbetare, men det är endast är en av organisationerna som arbetar 

aktivt med alumni verksamhet.  

 

3.7 Framtida strategier och utmaningar 
För en organisation är utmaningen framöver att fatta gemensamma beslut och imple-

mentera nya strategier. De kommer därför framöver behöva arbeta mer strukturerat och 

gemensamt med andra regioner samt de olika dotterbolagen för att lyckas med detta. Or-

ganisationen kommer också framöver arbeta mer med sociala medier och exponering 

överlag, då de behöver bli bättre på att berätta allt roligt de gör, vilka spännande projekt 

de arbetar i och hur duktiga medarbetare de har. De har därför anställt en medarbetare 

på heltid som ska arbeta med sociala medier i Syd. En annan organisation menar att de 

står inför många utmaningar. Det är alltifrån att se till att de i annonserna söker efter rätt 

person till att samla en enad bild för organisationen så att varje medarbetare kan stå 

bakom detta. De kommer framöver därför att arbeta med att se över, skapa och paketera 
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berättelsen om de som organisation så att alla medarbetare har en gemensam bild. De 

ska också titta mer konkret på hur de ska utforma deras plattformar på internet så att de 

ses som en attraktiv arbetsgivare samt hur de når ut till yngre människor. 

 
“Att växa samtidigt som man behåller detta, det är inte lätt då vi växer väldigt snabbt. Hur behål-

ler man vår kultur och liknande när vi blir större och större… Det är en utmaning”. 
 

Organisation i ovan citat är en av de mindre organisationerna. De menar att det är en ut-

maning att hinna med allt de vill och därför måste de prioritera och strukturera upp ar-

betet bättre. De kommer därför framöver fokusera på att få ner Employer Branding pro-

cesser och strategier på papper. Detta tror de också kommer bidra till att de får ett större 

genomslag i organisationen. 

 

“Det är ingen som vet vad vår organisation är jämfört med [...] vi är en liten fisk i den hajtan-

ken”. 
 

Organisationen i ovan citat är medvetna om att de är en organisation med många förde-

lar, men de behöver förfina det och kommunicera ut det på ett bättre sätt än vad de gör 

idag. De behöver också fundera på vad deras kandidater tycker är viktigast och hur de 

hittar dem. De kommer därför framöver arbeta på mikroplan och då fokusera mycket på 

studenter. Deras vision är att ha en stor studentpool med studenter de har haft kontakt 

med under studietiden som kanske har haft praktik, sommarjobb eller exjobb på organi-

sationen. Dessa studenter ska organisationen sedan kunna kontakta när de får en öpp-

ning. Denna studentpool hoppas de också kommer bidra till att fler får kännedom om de 

som organisation. En annan av organisationerna har nyligen implementerat flera olika 

strategier inom Employer Branding och därför kommer de fortsätta arbetet med imple-

menteringen av dessa. Detta då organisationen menar att det är viktigt att hålla fast vid 

en och samma strategi och implementera den ordentligt. Deras utmaning framöver är att 

få medarbetarna att stanna kvar i organisationen, detta trots att de har en snittlängd på 

8,5 år, då de menar att detta alltid är en utmaning. 

 

En av organisationerna i den offentliga sektorn menar att det är en utmaning att konkur-

rera med privata sektorn. De har till exempel ingen möjlighet att erbjuda resor, kick-off, 

After work eller en stark kultur. Ytterligare ett problem de upplever är att de har en väl-

digt strikt budget vilket kan försvåra medarbetarnas arbete och upplevas negativt av 

medarbetarna. Trots dessa hinder kommer de framöver fokusera på att ge alla medarbe-

tare så bra förutsättningar som möjligt och detta genom att satsa på ledarskapet.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att organisationerna ställs inför olika utmaningar och framö-

ver kommer att arbeta på olika sätt med Employer Branding. Vi kan dock se att flera av 

organisationerna behöver strukturera upp sitt Employer Branding arbete bättre samt 

kommunicera ut detta så att de får ett starkare arbetsgivarvarumärke. Vidare kan vi se 

att den organisation som redan utvecklat och implementerat strategier kommer att fort-

sätta att arbeta med implementeringen, detta då det är ett kontinuerligt arbete. 
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4. Teori 

Teoriavsnittet syftar till att behandla en teoretisk grund för Employer Branding. För att 

besvara vår frågeställning vill vi inledningsvis definiera de begrepp vi kommer att an-

vända, arbetsgivarvarumärke och Employer Branding. Därefter behandlar vi medarbe-

tarretention, det psykologiska kontraktet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt vem 

som har ansvaret över Employer Branding. Vidare presenterar vi följande Employer 

Branding strategier; utvecklingsmöjligheter, ledarskap, work-life balance, arbetsmiljö 

samt lön, semester och övriga förmåner. Därefter berör vi organisationskultur som är en 

viktig del i strategiarbetet med Employer Branding. Avsnittet avslutas med teorier om 

framtida strategier och utmaningar. Avsikten i detta avsnitt är att förmedla en förståelse 

av dessa teorier och hur Employer Branding kan bidra till medarbetarretention. För att 

säkerställa tillförlitligheten av våra källor har vi inledningsvis med ett avsnitt som be-

handlar vår litteratursökning samt källkritik. 

 

4.1 Litteratursökning och Källkritik 
I sökandet av källor använde vi oss främst av Google Scholar, LubSearch, Emerald In-

sight och tidigare uppsatser inom samma område. Vi gjorde detta i utgångspunkt gäl-

lande de två områden vi ämnat undersöka, Employer Branding och retention av medar-

betare. Vi använde följande sökord på både engelska och svenska; Employer Brand, 

Employer Branding, medarbetarrenention, Employer Branding strategier, psykologiskt 

kontrakt, kompetensutveckling, ledarskap, work-life balance, arbetsmiljö, förmåner, or-

ganisationskultur och utmaningar inom Employer Branding.  

 

Nyttjandet av tidigare uppsatser underlättade sökandet av artiklar markant eftersom vi 

då fick tips på författare och artiklar som vi själva kunde söka upp och läsa vidare om. 

För att säkerställa källornas validitet använde vi endast de som blivit vetenskapligt 

granskade och som vi ansåg relevanta för vår studie. Vi ser att användningen av artiklar 

som inte inriktar sig specifikt på det område som vi valt att undersöka kan påverka vali-

diteten i vårt arbete negativt och försökte därför att hålla oss till artiklar inom vårt valda 

område. 

 

Vi har ämnat att främst använda primärkällor och grunda vår teori i dessa, detta för att 

säkerställa dess trovärdighet och minska risken att författaren lagt in en andrahandstolk-

ning av sekundärkällan. I vissa fall har vi använt äldre källor som publicerades runt 00-

talet, detta för att vi fann de särskilt informativa och därmed ville inkludera de i uppsat-

sen. Valet av äldre källor kan dock ha påverkat teoriavsnitt negativt eftersom argumen-

tet kan föras att forskningen inte är lika aktuell i dagsläget. För att motverka detta berör 

vi även litteratur som relativt nyligen publicerats.   

 

I användningen av mer lättlästa verk som Patel & Davidsson (2011) och Denscombe 

(2018) kan de ses som inte tillräckligt avancerade för vår studie men vi fann att dessa 

var bra att använda som grund för att sedan bygga på och utveckla med andra källor. Yt-

terligare en nackdel med en del av vår valda litteratur är att dessa används under tidigare 

kurser. Vi ser dock detta som något positivt eftersom det faktum att vi bearbetat denna 

litteratur vid flertalet tillfällen har resulterat i en djupare förståelse. 

 



22 

4.2 Employer Branding 
Under detta avsnitt kommer vi beskriva begreppet arbetsgivarvarumärke samt hur det 

kan användas för att organisationer ska lyckas behålla kompetenta medarbetare. Vidare 

kommer vi definiera vad Employer Branding är och anledningar till att detta bör imple-

menteras som en långsiktig strategi inom organisationer. Därefter berör vi hur Employer 

Branding kan påverka medarbetarretention.  

 

4.2.1 Arbetsgivarvarumärke 
Ett varumärke är de tankar och associationer som kandidater och medarbetare har om en 

organisation, och tillåter organisationer att differentieras från sina konkurrenter (Schnei-

der, 2004; Backhaus & Tikoo, 2004). Arbetsgivarvarumärket kan också användas som 

ett ramverk av ledningen för att öka retentionen och engagemanget hos medarbetare. 

Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig det är någonting de strategiskt 

arbetar med eller ej (Cascio & Graham, 2016). Minchington och Thorne (2007) och 

Cascio och Graham (2016) förklarar att organisationer påverkar sitt arbetsgivarvaru-

märke 365 dagar om året, oavsett om detta är medvetet eller omedvetet. Detta är ef-

tersom organisationens arbetsgivarvarumärke ligger in the ”eye of the beholder” (Dabi-

rian et al, 2017). Arbetsgivarvarumärket belyser de unika aspekter som en specifik orga-

nisation erbjuder samt bidrar till klarhet och sammanhang gällande organisationens han-

tering av medarbetarna (Mosely, 2007). 

 

Organisationers arbetsgivarvarumärke kan anses vara deras mest värdefulla tillgång 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Organisationer kan använda sitt arbetsgivarvarumärke för 

att skapa sig en identitet och särskilja sig från andra organisationer (Backhaus & Tikoo, 

2004; Cascio & Graham, 2016). Detta eftersom organisationers varumärke är specifikt 

och karaktäriserar dem som arbetsgivare. Det beskriver organisationens värderingar, po-

licys och beteende i attraktionen, motivationen och retentionen av medarbetare (Confe-

rence Board, 2001). Inom liknande branscher kan det vara svårt för organisationer att 

differentiera sig själva från andra (Lievens & Highhouse, 2003). Då kan Employer 

Branding vara särskilt värdefullt för att framföra en tilltalande bild som arbetsgivare 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Ur ett medarbetarperspektiv kan arbetsgivarvarumärket un-

derlätta val av arbetsplats (Cascio & Graham, 2016). 

 

4.2.2 Definition av Employer Branding och anledning att arbeta med 

Employer Branding 
Flertalet källor refererar till Ambler och Barrow (1996) som grundarna av termen Em-

ployer Branding (Dabirian et al., 2017). De definierar Employer Branding som ”the 

functional, economic, and psychological benefits that are provided by employment and 

identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996, s.187). 

  

Vidare kan Employer Branding definieras som en medveten och långsiktig strategi för 

att hantera uppfattningar hos nuvarande och potentiella medarbetare i relation till en 

specifik organisation. Skapandet av ett unikt arbetsgivarvarumärke och Employer Bran-

ding är den differentieringen som skiljer en organisation från sina konkurrenter (Back-

haus & Tikoo, 2004). Lenaghan och Eisner (2006) definierar begreppet som en strategi 

som används för att attrahera och behålla kvalificerad personal och etablera en 
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organisation som ”employer of choice” inom den specifika branschen (Tanwar & Pra-

sad, 2016). Detta koncept har vuxit fram eftersom arbetstagare vill arbeta för den bästa 

arbetsgivaren (Philipps och Connell, 2004). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) definierar även Employer Branding som en tre-stegs pro-

cess. Det första organisationen bör göra är att skapa ett varumärke som representerar or-

ganisationen som arbetsgivare (Eisenberg, Kilduff, Burleigh & Wilson, 2001, refererat i 

Alvesson, 2011). I andra steget bör varumärket marknadsföras till externa parter, poten-

tiella medarbetare och övriga intressenter. Sist, men absolut inte minst, bör organisat-

ionerna marknadsföra arbetsgivarvarumärket internt samt implementera det.  

 

Det finns flertalet anledningar att arbeta med Employer Branding, nedan berör vi några 

av dessa. Ambler och Barrow (1996) argumenterar att intern Employer Branding hjälper 

organisationer att skapa en särpräglad medarbetargrupp som är svår att kopiera. Det är 

dock av största vikt att organisationerna ser denna strategi som långsiktig och ömsesi-

dig, och inte anammar en produkt-syn på relationen till sina medarbetare (Alshathry, 

Clarke & Goodman, 2017). Arbetet med intern Employer Branding grundar sig i anta-

gandet att mänskligt kapital, det vill säga medarbetarna, ger ett värde till organisationen 

och genom skicklig investering i dessa kan organisationens prestation förbättras (Back-

haus & Tikoo, 2004). Detta antagande förstärks av Barneys (1991) som påstår att besitt-

ningen av sällsynta och värdefulla resurser, som medarbetarna, är svåra att imitera och 

ger därmed organisationen en konkurrensfördel. Antagandet att mänskligt kapital skapar 

ett värde för organisationer rättfärdigas även av Boxall (1998), som argumenterar att 

högteknologisk utrustning endast ger en konkurrensfördel om det också finns en kompe-

tent arbetskraft som använder den. Employer Branding är därmed särskilt relevant för 

organisationer som befinner sig inom en industri med höga krav på kompetens. Har or-

ganisationer en väl fungerande och kompetent arbetsgrupp bidrar det till en konkurrens-

fördel (Casio & Graham, 2016). Barney (1991) lyfter vikten av att företaget vårdar sina 

medarbetare eller konkurrensfördel, eftersom fördelen inte är hållbar om inte grunden 

till den underhålls, det vill säga medarbetarna. Mosely (2007) menar på att interna Bran-

ding program är ämnade att införliva ett så kallat levnadssätt för organisationens arbets-

givarvarumärke. Han menar också på att Employer Branding är något organisationer 

måste arbeta kontinuerligt med för att inte tappa sina medarbetare som är organisation-

ens konkurrensfördel.  

 

4.2.3 Employer Branding och Retention 
Det interna målet med Employer Branding är medarbetarna, och retentionen av dessa. 

Om medarbetarna anser att deras arbetsgivare bryr sig om dem och erbjuder attraktiva 

förmåner, är de mer sannolikt att de är lojala mot organisationen (Cropanzano and Mit-

chell, 2005; Hom, Tsui, Wu, Lee, Zhang, Fu, Li, 2009).  

 

Enligt Buenger (2006) innebär retention att behålla kompetenta medarbetare som bidrar 

till organisationens framgångar. För att lyckas med detta är det viktigt att organisationer 

analyserar olika delar av medarbetarupplevelsen och undersöker varför medarbetare 

stannar eller lämnar organisationen (Tanwar & Prasad, 2016; Mitchell, Holton, Lee, 

Sablynski & Erez, 2001). Enligt Tanwar och Prasad (2016) bör organisationer också 

tillämpa en retentionsplan för att behålla sina medarbetare. För att medarbetarna ska 

vilja arbeta kvar är det av stor vikt att organisationen lyssnar in dem. Medarbetarnas 
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åsikter formar lojaliteten och engagemanget inom organisationen, men de kan även på-

verka hur organisationen ses utåt och dess förmåga att attrahera och behålla nya medar-

betare (Dabirian et al., 2017; Edwards, 2010). Edwards (2010) utvecklar detta argument 

och menar på att en organisations position på arbetsmarknaden kan påverka retentionen 

av dess redan anställda medarbetare. 

 

Organisationer förväntas prestera väl inom attraktion av nya medarbetare och retent-

ionen av existerande medarbetare (Alshathry, Clarke & Goodman, 2017) men att attra-

hera, rekrytera och behålla medarbetare har länge varit en utmaning för organisationer 

(Tanwar & Prasad, 2016). Det kan grundas i att organisationer i utvecklade länder på se-

nare år har haft svårare att behålla högkvalificerade medarbetare (Richardson, 2007). 

Detta kan vara speciellt sant för organisationer som befinner sig inom specifika 

branscher, exempelvis inom IT och teknik. Inom högkvalificerade och specialist 

branscher upplevs det ofta finnas en brist på kompetenta ansökningar (Tanwar & Pra-

sad, 2016). Stahl, Björkman, Farndale, Morris, Paauwe, Stiles, Trevor och Wright, 

(2012) ser att denna utmaning troligtvis kommer att fortsätta framöver.  Detta leder till 

en ökad konkurrens mellan organisationerna vilket i sin tur innebär att organisationerna 

behöver arbeta mer intensivt med sin retentionsplan för att behålla sina medarbetare. Ett 

sätt att göra detta är genom Employer Branding (Tanwar & Prasad, 2016). 

 

Det kan vara ett stort bakslag för en organisation när dess medarbetare börjar öppna 

ögonen för andra potentiella arbetsgivare. Detta kan leda till en förlust av både erfarna 

och skickliga medarbetare samt en förlust av både intellektuellt och mänskligt kapital 

(Tanwar & Prasad, 2016). Även Blake (2006) argumenterar att personalomsättning är 

en av de största kostnaderna för olika typer av organisationer. Det är billigare för orga-

nisationen att behålla redan anställda medarbetare än att ständigt försöka hitta nya (Tan-

war & Prasad, 2016). 

 

4.3 Psykologiskt kontrakt 
Rousseau (2001) förklarar att rekryteringsprocessen startar med formuleringen av ett 

psykologiskt kontrakt, det vill säga den överenskommelse mellan en arbetsgivare och 

arbetstagare (ibid). Det är alltså det löfte som organisationen ger till nyanställda 

(Hendry & Jenkins, 1997) och som kan införlivas genom organisationskulturen och 

andra HRM strategier (Edwards, 2010). Dessa strategier kan exempelvis vara organisat-

ionskultur (Miles & Mangold, 2004), ekonomisk ersättning, work-life balance, arbets-

miljö och utvecklingsmöjligheter (Tanwar & Prasad, 2016). Rosethorn (2009) menar att 

arbetsgivarvarumärket är en viktig aspekt i det psykologiska kontraktet och består av två 

delar, först ’Employee value proposition’ som berör vad medarbetarna ser som värde-

fullt under sin tid i organisationen. Vidare förklarar Rosethorn (2009) att efter det initi-

ala stadiet kopplas uppfattningen av organisationens varumärke till medarbetarnas fak-

tiska erfarenheter. Efter anställning utgår medarbetarna sedermera från egna erfaren-

heter inom organisationen, vilket påverkar deras lojalitet. 

  

HR-managers bör fokusera på att leverera en upplevelse som matchar eller överträffar 

de förväntningar som medarbetarna hade innan de började inom organisationen (Alshat-

hry, Clarke & Goodman, 2017; Mosely, 2007). Detta kan exempelvis göras genom ett 

stöttande ledarskap eller en stark kommunikation (Edwards, 2009) eller genom att 
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organisationen utövar Employer Brand Management vilket innebär att de skapar sig en 

förståelse för medarbetarens preferenser vid anställning samt en översikt för hur dessa 

förändras under anställningens gång, detta för att inte bryta det psykologiska kontraktet 

(Miles & Mangold, 2004; Ito, Brotheridge & McFarland, 2013). Det är av stor vikt att 

organisationerna arbetar kontinuerligt med detta då det psykologiska kontraktet är dyna-

miskt, och medarbetarens preferenser kan komma att förändras över tid (Fisher & Fra-

ser, 2010). Detta är också viktigt eftersom dessa preferenser, som tidigare nämnt, kan 

skilja sig mellan olika medarbetare (Rashid et al., 2004) 

  

Studier har funnit att ett brytande av kontraktet har en negativ påverkan på medarbetar-

retention (Coyle-Shapiro & Kessler, 2002; McInnis, 2012; Turnley & Feldman, 1998). 

Ett brott av det psykologiska kontraktet kan definieras av medarbetarens som att organi-

sationen inte mött sina skyldigheter. Detta har setts direkt påverka personalomsättning 

och medarbetares intentioner att sluta såväl som en minskad ’job satisfaction’, en mins-

kad tilltro till organisationen och en sämre arbetsprestation. För att medarbetare inte ska 

uppleva att ett brott mot kontraktet skett är det viktigt för organisationen att vara tydlig i 

det initiala attraktionsstadiet (Robinson et al., 1994; Robinson and Morrison, 1995; Ro-

binson and Rousseau, 1994).  

 

4.4 Ansvar över Employer Branding 
Cascio och Graham (2016) menar att det är HRs som bär huvudansvaret för intern Em-

ployer Branding och att främja ett positivt arbetsgivarvarumärke. Alshathry, Clarke och 

Goodman (2017) och andra sidan, menar att detta arbete kräver en integrering av både 

marknadsföring och HR, speciellt i appliceringen av arbetsgivarvarumärket till medar-

betarkontexten. Mosely (2007) motsätter sig detta och poängterar att det är av stor vikt 

att involvera ledningen samt alla chefer i arbetet med Employer Branding och medarbe-

tarretention. Mosely (2007) menar att desto fler involverade avdelningar och personer 

desto bättre strategier med starkare genomslag.  

 

4.5 Employer Branding strategier 
Vi kommer inledande att beskriva övergripande varför organisationer bör implementera 

Employer Branding strategier för medarbetarretention. Därefter behandlar vi olika Em-

ployer Branding strategier som är viktiga för att organisationerna ska lyckas behålla sina 

medarbetare.  

 

En viktig del av medarbetarretention är att arbeta med olika Employer Bradning strate-

gier (Qu and Zhao, 2012). Employer Branding strategier hjälper organisationer att 

marknadsföra en fördelaktig bild hos både potentiella och existerande medarbetare 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens, 2007). Strategiskt Human Resources management 

arbete är organiseringen och integreringen av organisationens mänskliga kapital i syfte 

att nå organisationens strategiska affärsmål (Cascio & Graham, 2016). Det finns en 

mängd olika strategier för intern Employer Branding och hur detta kan användas för 

medarbetarretention. Exempelvis nämner Tanwar och Prasad (2016) organisations-

kultur, kompensation, arbetsmiljö, work-life balance och utvecklingsmöjligheter som 

faktorer som påverkar en organisations varumärke. Arbetsgivarvarumärket kan också 

förstärkas av organisationens funktionella och symboliska fördelar. Backhaus och Tikoo 

(2004) beskriver funktionella fördelar som lön, förmåner och flexibla 
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arbetsförhållanden. Dabirian et al (2017) poängterar att individer också bryr sig om 

”management” och ”work-life balance”. 

 

Ito, Brotheridge och McFarland (2013) lyfter en studie genomförd av Lievens och High-

house (2003) samt Williamson, Cope, Foster-Thompson och Wuensch (2002). De såg 

till sex olika faktorer som ofta kopplas till retention av medarbetare i samband med ett 

arbetsgivarvarumärke. Dessa är lön, flexibilitet, jobbsäkerhet, utveckling, värderingar 

och befordran, vilka kommer att diskuteras vidare. Deras slutsats var att samtliga sex 

faktorer värderades av medarbetare, men att olika medarbetare värderade dessa punkter 

olika mycket utifrån exempelvis ålder och position inom organisationen. Dabirian et al 

(2017) såg detta som positivt eftersom alla organisationer inte presterar på topp inom 

varje område, utan istället väljer egna fokusområden. Utefter organisationers fokusom-

råden kan kandidater välja vad som passar de bäst (ibid). Detta visas även i hur olika in-

dustrier har egna karaktärsdrag och medarbetare har därmed troligen också industri-spe-

cifika anställningsprioriteringar. Exempelvis har IT-branschen som tidigare nämnt ofta 

en hög efterfrågan på högkvalificerade och lojala medarbetare. Detta innebär att de be-

höver behandla sina medarbetare annorlunda än exempelvis organisationer inom hotell- 

och restaurangbranschen eller organisationer som driver en säsongsbaserad verksamhet. 

Men dessa faktorer och värderingar skiljer sig inte bara mellan industrier utan även mel-

lan organisationer (Dabirian et al., 2017). 

 

4.5.1 Utvecklingsmöjligheter 
För att medarbetarna ska stanna i en organisation är det av stor vikt att organisationen 

bidrar till medarbetarnas utveckling (Tanwar & Prasad, 2016). Tränings- och karriärs-

program anser Phillips och Connell (2004) är något organisationer bör använda sig av 

för att kompetensutveckla sina medarbetare. Även Holland et al (2002) poängterar hur 

viktigt det är att organisationer erbjuder kompetensutveckling för att de kompetenta och 

kvalificerade medarbetarna ska vilja stanna. Det är också av stor vikt att organisationen 

har en utmanande och stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna tillåts att experimen-

tera och lära i sitt arbete för att fortsätta utveckla sina kunskaper (Holland et al., 2002; 

Dabirian et al., 2017). Möjligheten till avancemang och intern rörlighet lyfts av Ito, 

Brotheridge och McFarland (2013) som en viktig komponent av medarbetarretention. 

Utvecklingsvärdet ligger alltså i den grad som organisationen värderar medarbetarens 

bidrag och erbjuder dem utrymme och möjligheter till professionell utveckling och nya 

karriärsmöjligheter samt fortsatta anställningsbarhet (Ito, Brotheridge & McFarland, 

2013). 

 

I och med den rörliga arbetsmarknaden tvekar många arbetsgivare på att kompetensut-

veckla sina medarbetare genom utbildningar då de är rädda för att medarbetarna ska 

lämna organisationen efter att organisationen lagt tid och pengar på dem. Arbetsgivare 

bör däremot inte se kompetensutveckling på det sättet utan bör istället satsa på sina 

medarbetare och kompetensutveckla dem. Detta eftersom det bidrar till att medarbetarna 

arbetar hårdare och stannar kvar längre i organisationen (Phillips & Connell 2004). Ba-

ruch (2004) menar att kompetensutveckling av medarbetarna kan skapa ett psykologiskt 

kontrakt, genom vilket arbetsgivaren förser medarbetaren med attraktiva färdigheter ge-

nom träning och utveckling, i utbyte för ansträngning och flexibilitet. 
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4.5.2 Ledarskap 
Ledarskap kan beskrivas som det inflytande en person har över andra att inspirera, moti-

vera och dirigera deras aktiviteter för att uppnå organisationens mål (Yukl, 1989). Burns 

(1978) menar att dessa ledare sedermera kan influera förändring genom vision och intel-

lektuell stimulering hos medarbetarna (Miles & Mangold, 2004). När medarbetarna in-

ternaliserar organisationens värderingar innebär det att de placerar en stor tillit i sin le-

dares eller chefs omdöme och expertis. Detta menar Miles och Mangold (2004) leder till 

högmotiverade och effektiva medarbetare. Även Alshanthry, Clarke och Goodman 

(2017) menar på att ett effektivt ledarskap ökar organisationens chanser att ses som en 

bra arbetsplats. 

 

Cascio och Graham (2016) menar att Employer Branding har visat att ett stöttande le-

darskap leder till en ökad tillfredsställelse hos medarbetarna. Likvärdigt med ett effek-

tivt ledarskap är att anamma ett ledarskap som överensstämmer med organisationens ar-

betsgivarvarumärke. Ledarnas internalisering av organisationens värderingar har där-

med en direkt inverkan på personalens motivation (Miles & Mangold, 2004). Mosely 

(2007) lyfter ledarskapet som en viktig del av organisationskulturen, då det finns en tyd-

lig kopplingen mellan ledarnas beteenden och organisationens uttalade värderingar. 

Detta påverkar formandet av organisationskulturen och även medarbetarupplevelsen 

(Mosely, 2007).  

 

4.5.3 Work-life balance  
Work-life balance beskrivs av McDonald et al (2005) som en viktig strategi för medar-

betarretention utöver andra faktorer som utvecklingsmöjligheter och lön. Detta i sam-

band med flexibla arbetstider kan stärka en organisations arbetsgivarvarumärke (Barrow 

& Mosley, 2011; Hudson, 2005). Ett starkare arbetsgivarvarumärke kan i sin tur leda till 

en ökad medarbetarretention (Tanwar & Prasad, 2016). Work-life balance är en faktor 

som värderas högt av medarbetare oavsett industri och organisation (McLeod, 2007; 

Tanwar & Prasad, 2016). Work-life balance strategier inom organisationen kan hjälpa 

medarbetarna att koordinera och integrera arbetet med andra aspekter av deras liv 

(Felstead et al., 2002). Individer vill arbeta i harmoni med sina andra identiteter, utöver 

medarbetare är de kanske också föräldrar, idrottare, vänner och syskon. Dessa olika rol-

ler söker medarbetaren att kombinera utan konflikter eller stress, vilket kan genomföras 

genom exempelvis flexibla arbetstider och arbetsplatser (Dabirian et al, 2017; Ito, Brot-

heridge & McFarland 2013). Det är därför av stor vikt att organisationer stöttar sina 

medarbetare i deras aktiviteter utanför arbetet och i balansen mellan arbete och fritid, då 

detta bidrar det till att medarbetarna känner sig mindre stressade och mer tillfredsställda 

i sin vardag. Detta kan i sin tur bidra till att medarbetarna är mer lojala vilket kan resul-

tera i att de stannar längre kvar i organisationen (Phillips & Connell, 2004). 

 

Tidigare forskning påvisar att det finns positiva följder av individrelaterad flexibilitet, 

såsom möjligheten att anpassa sitt arbete till privatlivet samt att det kan bidra till ut-

veckling och självförverkligande för individen (Peterson, 2007). Flexibla arbetstider bi-

drar dessutom till fördelar för både organisationen och medarbetaren då det reducerar 

sjukfrånvaro och servicekostnader för organisationen då medarbetarna inte alltid arbetar 

på kontoret (Phillips & Cohen, 2004).  
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4.5.4 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial  
Barrow och Mosely (2011) förklarar att arbetsmiljön är en viktig aspekt av Employer 

Branding och medarbetarretention. Även Aiken, Havens och Sloane (2000) och Chap-

man, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) instämmer och utvecklar att arbets-

miljön har kraften att influera medarbetarnas attityder gentemot organisationen (Tanwar 

& Prasad, 2016).  

 

För att ha en god arbetsmiljö är det av stor vikt att organisationer anpassar sin miljö ut-

efter medarbetarnas fysiska och psykiska förutsättningar. En god psykisk arbetsmiljö 

kan innebära att medarbetare känner att de har inflytande samt att de känner en samhö-

righet med andra medarbetare och chefer (Abrahamsson & Johansson, 2013). En god 

fysisk arbetsmiljö innebär att miljön är funktionell och anpassad till de enskilda indivi-

derna. Även om arbetsplatsen främst ska vara funktionell kan och bör varje arbetsplats 

designas på ett attraktivt sätt.  Detta för att medarbetarna ska trivas i miljön och vilja ar-

beta på arbetsplatsen (Phillips & Connell, 2004). 

 

Dabirian et al (2017) betonar att goda arbetsmiljöer inte existerar per automatik, utan är 

snarare ett resultat av avsiktliga och strategiska initiativ som införts för att attrahera, en-

gagera och behålla medarbetare. Vidare menar Abrahamsson och Johanssons (2013) att 

om organisationer inte arbetar aktivt med arbetsmiljön finns det risk att detta kan gå ut 

över medarbetarnas välmående och trivsel, vilket i sin tur kan bidra till en högre perso-

nalomsättning.  

 

4.5.5 Lön, semester och övriga förmåner 
Monetär kompensation är ett verktyg som organisationer kan använda sig av för att 

länka samman medarbetarens intresse med organisationers mål. En effektiv fördelning 

av förmåner kan sägas öka organisationers chans att ses som en bra arbetsplats (Alshat-

hry, Clarke & Goodman, 2017). Det ekonomiska värdet av en anställning innefattar 

kompensation i olika former, exempelvis lön, semester, pension, sjukvård, förmåner och 

jobbsäkerhet (Ito, Brotheridge & McFarland, 2013; Dabirian et al, 2017). 

 

Ito, Brotheridge och McFarland (2013) lyfter lönen som en viktig faktor i retentionen av 

medarbetare och etablerandet av ett arbetsgivarvarumärke. Medarbetarna jämför sin lön 

med andra i organisationen samt med andra människor i liknande tjänster och bransch 

(ibid). Lönen påverkar medarbetarnas attityder och beteenden, men det avgör också 

vilka individer som blir attraherade av att söka sig till och stanna inom en organisation 

(Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2003).  

 

4.6 Organisationskultur  
Organisationskultur är ett brett och omdiskuterat begrepp och därför finns det flera olika 

förklaringar om vad begreppet innebär. Phillips och Connell (2004) menar att organisat-

ionskultur är det som identifierar organisationen och det lim som håller ihop den. De 

poängterar också att organisationskulturen är det som skiljer organisationer åt. Dabirian 

et al (2017) menar att en organisationskultur karaktäriseras av de värderingar och aktivi-

teter en organisation utför, vilket skapar en organisationsidentitet och ett arbetsgivarva-

rumärke. Dabirian et al (2017) menar vidare att det är viktigt att organisationerna har ett 

socialt värde genom en positiv arbetskultur och trevliga kollegor, detta då det värderas 
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högt av medarbetarna. Schein (2010) poängterar att organisationskultur är de delade och 

inlärda värderingar som har uppkommit i arbetet och i anpassningarna på arbetsplatsen. 

Medarbetare agerar därför i enlighet med dessa inlärda värderingar och på så sätt kan 

exempelvis subkulturer skapas.  

 

För att medarbetare lättare ska förstå och applicera kulturen har organisationer ofta vär-

deord som konkretiserar vad kulturen innebär. Dessa värdeord ger medarbetarna riktlin-

jer för hur de ska agera utifrån organisationens kultur (Waeraas, 2018). Vidare menar 

Ito, Brotheridge och McFarland (2013) att organisationens värderingar påverkar retent-

ionen av medarbetare. För att ytterligare stärka organisationskulturen krävs det att med-

arbetarna kan identifiera sig med den organisation som de verkar inom (Ashforth & 

Meal, 1989 i Bang, 1999). Även Dabirian (2017) poängterar att kulturen bör spegla in-

dividens egna värderingar. Det är därför viktigt att organisationen representerar något 

utmärkande och unikt som medarbetaren kan identifiera sig med (Ashforth & Meal, 

1989 i Bang, 1999). Känner medarbetaren att den kan identifiera sig med organisationen 

samt sina kollegor bidrar det till att den lättare kan tillägna sig de gemensamma värde-

ringarna, vilket skapar en stark kultur i organisationen (Schein, 2010). Ito, Brotheridge 

och McFarland (2013) lyfter att en organisation som tilldelas uppmärksamhet och ut-

märkelser kan få en stärkt position på arbetsmarknaden (Bowes, 2008; Love and Signh, 

2011) 

 

4.7 Framtida strategier och utmaningar 
Mosely (2007) menar på att det finns en svaghet i den interna marknadsföringen av Em-

ployer Branding, vilket är ett fokus på att kommunicera kortsiktiga brand-löften. Detta 

sker på bekostnad av en mer långsiktig hantering av medarbetarupplevelsen. Om organi-

sationer fokuserar på kortisktiga quickfix lösningar kommer den långsiktiga medarbe-

tarupplevelsen bli lidande. Istället menar Mosely (2007) att medarbetarupplevelsen är 

något som behöver arbetas med kontinuerligt över längre tid. Detta kommer även att ut-

öka uppfyllnaden av det psykologiska kontraktet. Orsaken till detta är för att medarbe-

tarupplevelsen är mycket komplex men också något som organisationerna kan gynnas 

av (Mosely, 2007). 

 

Organisationer kommer att möta signifikanta utmaningar inom både attraktion, rekryte-

ring och retention. Men för att öka organisationens genomslagskraft bör arbetsgivarva-

rumärket baseras på de strategier som anses attraktiva utav redan anställda medarbetare 

(Ito, Brotheridge & McFarland, 2013; Cascio och Graham (2016). I avsikt att hålla sitt 

löfte och det psykologiska kontraktet behöver organisationen ett distinkt meddelande 

som passar dess mål och strategier (Maxwell & Know, 2009). Exempel på strategier 

som kan leda till ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är utvecklingsmöjligheter, organi-

sationskultur, ledarskap, work-life balance, arbetsmiljö, arbetstid, semester, lön och 

andra förmåner (Cascio och Graham, 2016). 

 

Cascio och Graham (2016) beskriver olika aktiviteter och strategier som organisationer 

kan anamma för att utveckla och förbättra sitt arbetsgivarvarumärke.  
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o Organisationer bör konstruera anonyma enkätundersökningar samt genomföra 

exitintervjuer (Spain & Groysberg, 2016 refererat i Cascio & Graham). Detta för 

att få en uppfattning och förståelse av de åsikter som nuvarande och tidigare 

medarbetare besitter om organisationen och dess arbetssätt. Detta kan i sin tur 

leda till nya idéer kring hur organisationen skall skötas samt nya arbetssätt 

(Cascio & Graham, 2016).  

o Eftersom retention av kvalificerade medarbetare är viktigt för en organisations 

överlevnad bör organisationer lyssna in hur medarbetarna uppfattar organisat-

ionen samt dess ledare och kollegor. Känner de sig motiverade och stöttade? Är 

de stolta över att vara en del av organisationen? Organisationer bör sedan identi-

fiera medarbetarnas önskade associationer och försöka spegla dessa i verklig-

heten (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta kan göras genom att exempelvis erbjuda 

flexibilitet i arbetet och möjligheter till utveckling och avancemang (Cascio & 

Graham, 2016).  

o Organisationer bör vara informerade om sitt arbetsgivarvarumärke. Detta kan 

göras att analysera och utvärdera vad medarbetarna säger i interna undersök-

ningar och vad de kommunicerar på sociala medier. Om ett missnöje visar sig 

måste organisationen ta action på detta omgående för att deras arbetsgivarvaru-

märke ska vara konsekvent både internt och externt (Cascio & Graham, 2016). 

o Organisationer bör också göra medarbetarna till en del av arbetsgivarvarumärket 

samt utbilda medarbetarna i vad varumärket betyder så även de kan bli bärare 

och sprida god word-of-mouth (Cascio & Graham, 2016). 

o Organisationer behöver inse att byggandet av ett positivt arbetsgivarvarumärke 

inte baseras på en engångsprestation, det är snarare en process som kräver kon-

stant omvårdnad, tid och engagemang (Cascio & Graham, 2016). 

o Den viktigaste av alla punkter, är att organisationer bör efterleva sitt varumärke 

(Cascio & Graham, 2016). 
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5. Analys och Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi först att diskutera valet av metod och tillvägagångssätt. Med 

hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk förs därefter resonemang om det empiriska 

materialet. Avsnittet avslutas sedan med en diskussion om framtida strategier och utma-

ningar.   

 

5.1 Metoddiskussion 
Likt Alvesson (2011) ser vi vikten av att applicera ett kritiskt förhållningssätt till vår 

forskning, våra idéer, tillvägagångssätt och den litteratur vi använt. Vi kommer därför i 

detta avsnitt beröra flertalet metodologiska diskussionspunkter. Den grundade teorin sö-

ker uppnå en teoretisk mättnad vilket innebär att forskaren på förhand inte kan genom-

föra en exakt planering av urvalets storlek (Denscombe, 2018). En kritik som kan föras 

mot vårt arbete är att vi i inledande skede av studien bestämde oss för att genomföra sex 

intervjuer med sex organisationer. Vårt val av intervjuer och organisationer kan eventu-

ellt hindrat vår studie från att nå en teoretisk mättnad. Det finns också en risk att teorier 

genererade ur grundad teori bortser från omkringliggande påverkansfaktorer, exempel-

vis historisk bakgrund, globalisering och intersektionalitet (Denscombe, 2018). Detta är 

något vi inte har tagit i beaktande i vår studie då vi endast fokuserat på organisationerna 

och hur de arbetar med Employer Branding och medarbetarretention. För att få en bre-

dare bild av ämnet hade vi kunnat diskutera och analysera de omkringliggande påver-

kansfaktorerna. Vi valde dock att inte göra det då vi ville låta datan tala. 

Grundad teori är ett empiriskt perspektiv som innebär att den insamlade datan ligger till 

grund för teori och analys. Det kan vidare föras en diskussion om hur sanningsenliga in-

tervjupersonerna har varit, vilket är svårt för oss att besvara. Följaktligen menar Al-

vesson (2011) att forskaren har en romantiserad syn på intervjuandet som bygger på fö-

reställningen att intervjupersonen är ärlig och osjälvisk med forskningsprojektets bästa i 

åtanke. Intervjupersonerna kan ha andra motiv i åtanke, de kan exempelvis vara politiskt 

motiverade eller motiverade att framställa socialt betydelsefulla ämnen på ett visst sätt 

(Alvesson, 2011). Detta är något som är svårt att motverka som forskare, men vi anser 

att vår studie motverkar detta, då personerna eller organisationerna i sig inte får person-

lig vinning utav studien. Det kan också ha varit så att någon av intervjupersonerna inte 

besatt den kunskap som krävdes för att svara på intervjufrågorna och då hittat på svar 

för att uppfylla våra förväntningar (Alvesson, 2011). Det har vi dock försökt att mot-

verka redan från början genom att tydligt kommunicera vilka områden vi ämnat under-

söka och vilka förkunskaper som krävs för att ha möjlighet att besvara våra intervjufrå-

gor. 

Alvesson (2011) lyfter att intervjusamtalet karaktäriseras av rollspel och en anpassning 

till sociala normer mellan intervjuaren och intervjupersonen. För att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga i situationen och vara ärliga fokuserade vi först och främst på att 

vara ärliga och öppna. Innan vi påbörjade intervjuerna pratade vi exempelvis lite om in-

tressen vi hade gemensamt med intervjupersonerna, som exempelvis HR-rollen samt vår 

utbildning. Vi berättade också om vilka vi var, vilket vi tror bidrog till att de var mer 

öppna under intervjun. Forskare menar dock att det finns en risk med detta då förhållan-

det mellan forskare och deltagare blir romantiserat (Alvesson, 2011). Detta kan även på-

verka intervjun då forskaren styr intervjupersonen eller att intervjupersonen säger det 
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den tror att forskaren vill höra (Alvesson, 2011). För att motverka detta var vi väldigt 

noggranna med att endast prata om ovan personliga ämnen en kortare stund. När inter-

vjun sedan började berörde vi inte dessa ämnen vidare utan lät intervjuguiden styra sam-

talet. 

 

Som en del av vår metod valde vi att spela in våra intervjuer och sedan transkribera 

dessa. Denscombe (2018) lyfter tre nackdelar med detta metodval. Först och främst kan 

det vara svårt för forskaren att höra vad som sägs på inspelningen, detta kan exempelvis 

påverkas av den utrustning som använts. Vi spelade in intervjuerna på våra telefoner 

och säkerställde flera gånger under intervjun att inspelningen fungerade. Vi var dessu-

tom båda närvarande på alla intervjuer förutom en vilket bidrog till att vi båda var med-

vetna om vad som sades. Den andra nackdelen som nämns av Denscombe (2018) är att 

individer inte alltid talar i fullständiga satser, och det talade ordet behöver ofta rekon-

struerat för att bli begripligt i text. Detta är en fråga vi tacklats med, då vi upplevt att po-

sitionen som forskare under transkriberingen innebär att vissa punkter inte utvecklats till 

fullo. För att bibehålla etiken och trovärdigheten av vår studie har vi ämnat att inte om-

formulera och ändra det talade språket. Utöver dessa nackdelar lyfter Denscombe 

(2018) även att en individs betoning och uttal är svårt att tillfångata i en utskrift. Även 

Patel och Davidsson (2011) nämner att gester och ansiktsuttryck från intervjuer inte kan 

fångas i en transkribering, här instämmer Denscombe (2018). I och med att vi var två 

under majoriteten av intervjuerna förde en av oss regelbundet anteckningar kring gester 

och ansiktsuttryck. För att minska risken att vi misstolkade inspelningarna under tran-

skriberingen försökte vi som tidigare nämnts båda delta under samtliga intervjuer. En av 

oss förde då anteckningar om viktiga detaljer som vi inte skulle gå miste om.  

 

5.2 Arbetsgivarvarumärke och Employer Branding 
Intervjupersonerna framför liknande beskrivningar av begreppet Employer Branding 

och arbetsgivarvarumärket och förklarar att det rör medarbetarnas och kandidaternas 

bild av organisationen som arbetsgivare och arbetsplats. Backhaus och Tikoo (2004) de-

finierar begreppet Employer Branding liknande, då de menar att det är en organisations 

medvetna och långsiktiga strategi för hanteringen av uppfattningar hos både existerande 

och potentiella medarbetare. Vidare beskriver intervjupersonerna Employer Branding 

som kärnpunkten i hela medarbetarupplevelsen, från första anblicken på annonsen, ge-

nom intervjustadiet, första arbetsdagen och fram till sista dagen som anställd inom orga-

nisationen. Backhaus och Tikoo (2004) poängterar även dem att Employer Branding 

omfattar aktiviteter både innan, under och efter anställning. Employer Branding är 

också enligt Dabirian (2017) de funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner 

som erbjuds genom anställning hos organisationen, vilka påverkar hur attraktiv organi-

sationen är som arbetsgivare och arbetsplats, detta var även något flera av intervjuperso-

nerna instämde i. Vidare beskrivs Employer Branding av intervjupersonerna som något 

som genomsyrar organisationen och som bör arbetas med kontinuerligt med. Något som 

även intygas av Mosely (2007). Vi håller med både intervjupersonerna och teorin och 

tror även vi att Employer Branding är något som genomsyrar hela organisationen samt 

som omfattar aktiviteter både innan, under och efter anställning. Att intervjupersonerna 

framför liknande beskrivningar tror vi kan ha att göra med att de har liknande utbild-

ningsbakgrund samt arbetar i liknande roller.  
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När intervjupersonerna och andra sidan diskuterade respektive organisations uppfattning 

av Employer Branding skiljde sig svaren något mer. En organisation berättar att det inte 

finns en gemensam uppfattning om begreppet i organisationen. En annan organisation 

menar och andra sidan att Employer Branding inte bör appliceras enhetligt för en hel or-

ganisation eftersom medarbetarnas förväntningar kan skiljas åt mellan avdelningar. Tre 

av organisationerna är dock överens och förklarar att Employer Branding berör organi-

sationens arbetsgivarvarumärke och de förhållningssätt som finns inom organisationen. 

Vidare instämmer organisationerna med intervjupersonernas egna definition av att Em-

ployer Branding handlar om medarbetarnas upplevelse av den resa medarbetarna gör 

inom organisationen under sin anställning. Här ser vi att uppfattningen av begreppet 

Employer Branding skiljer sig åt och varierar mellan organisationerna. Vilket vi även 

kan se genom Backhaus och Tikoo (2004) samt Dabirian et al (2017) som definierar be-

greppet olika. Eftersom att organisationerna är i olika branscher är det för oss också na-

turligt att de har olika åsikter om begreppet. Vi anser det dock viktigt att organisation-

erna intern är överens om synen och hur de ska arbeta med Employer Branding för att 

kunna behålla kompetenta medarbetare.  

 

Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke (Cascio & Graham, 2016; Dabirian et 

al, 2017) vilket särskiljer dem från dess konkurrenter (Eisenberg et al, 2001, refererat i 

Alvesson, 2011; Schneider, 2003; Backhaus & Tikoo, 2004). Cascio och Graham 

(2016) argumenterar att organisationens arbetsgivarvarumärke påverkar valet av arbets-

plats ur ett medarbetarperspektiv. Tre av organisationerna var medvetna om detta, men 

de andra organisationerna var inte lika medvetna om ovan och därför anser vi att arbets-

givarvarumärke är något som organisationerna bör arbeta ännu mer med. Organisation-

erna bör arbeta aktivt med Employer Branding och leva sitt varumärke för att minska 

risken av att rykten sprids samt för att lyckas attrahera och behålla medarbetare.  

 

5.3 Anledning till att arbeta med Employer Branding 
I vår studie undersökte vi snittlängden för medarbetarnas anställningstid inom organi-

sationerna, och fann att den skiljer sig markant. Två av organisationerna som är mycket 

nöjda med sina siffror rapporterar att deras medarbetare stannar i 4,1 år respektive 8,5 

år. Den organisationen med en snittlängd på 8,5 år har ett antal tydligt utarbetade strate-

gier för medarbetarretention och Employer Branding vilket vi tror kanske kan vara en 

anledning till att de har medarbetare som stannar så pass länge. Organisationen som in-

fört en alumni verksamhet genomför många aktiviteter tillsammans med nuvarande 

medarbetare som resor, after works och dylikt vilket tror kan vara en bidragande faktor 

till att deras medarbetare stannar 1,1 år längre än genomsnittet i branschen. Båda dessa 

organisationer delar även karaktärsdraget att flertalet av deras tidigare medarbetare åter-

vänder till organisationen. Dock arbetar endast organisationen med en snittlängd på 4,1 

år med en form av alumni verksamhet för att attrahera tidigare anställda. Det är dock nå-

got vi tycker är väldigt smart i och med den kompetensbrist som råder och därför något 

vi anser att fler organisationer bör använda sig av. Kommunerna rapporterar ingen solid 

siffra för den genomsnittliga anställningstiden, detta på grund av organisationernas stor-

lek och variationer mellan enheterna. Dock berättar en av kommunerna att anställnings-

tiden för cheferna är ca 10 år, men avsevärt kortare för övriga medarbetare. Den femte 

organisationen anger att medarbetarna stannar mellan 1-5 år, och om de är kvar mer än 

5 år, ökar siffran för anställningstiden ofta drastiskt. Sista organisationen har endast 
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funnits en kortare tid och därmed inte hunnit utföra studier på detta område. Det är svårt 

för oss att avgöra varför dessa siffror skiljer sig och vad organisationerna gör för att på-

verka dem. Vi tror dock att organisationerna hade kunnat höja siffrorna mer om de fo-

kuserar ännu mer på Employer Branding och medarbetarretention och då med fokus på 

att finna vad som får medarbetarna att lämna eller stanna i organisationen. Detta ställ-

ningstagande instämmer även Alshathry, Clarke och Goodman, (2017) med.  

 

Det finns otaliga anledningar för organisationer att arbeta med Employer Branding. 

Samtliga organisationer förklarar dock att de arbetar med intern Employer Branding för 

att utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Detta går i linje med Cropanzano och 

Mitchell (2005), Hom, Tsui, Wu, Lee, Zhang, Fu och Li (2009) samt Buenger (2006) 

förklaringar som syftar på att målet med intern Employer Branding är att behålla kom-

petenta medarbetare. Ytterligare en anledning till att organisationerna arbetar med Em-

ployer Branding är för att arbetsmarknaden har förändrats och det numera finns en brist 

på kompetenta kandidater att attrahera. Att behålla kompetenta medarbetare har visat sig 

vara en utmaning på senare tid (Richardson, 2007) som kan komma att fortsätta framö-

ver (Stahl, Björkman, Farndale, Morris, Paauwe, Stiles, Trevor och Wright, 2012). 

Denna utmaning utspelar sig speciellt starkt inom högkvalificerade branscher som IT 

och Teknikbranschen (Tanwar och Prasad, 2016). Detta innebär enligt oss att organisat-

ioner i högkvalificerade branscher måste arbeta aktivt och kontinuerligt med Employer 

Branding för att medarbetarna inte ska lämna samt för att det inte ska bli kompetens-

brist. Boxall (1998) menar även att organisationer inom dessa branscher behöver arbeta 

med medarbetarretention eftersom högteknologisk utrustning endast kan ge en konkur-

rensfördel om det finns medarbetare kompetenta nog att hantera den. Denna ökade kon-

kurrens mellan organisationer innebär att de bör tillämpa en utarbetad retentionsplan ge-

nom att analysera medarbetarupplevelsen för att behålla sina medarbetare (Tanwar & 

Prasad, 2016; Mitchell, Holton, Lee, Sablynski & Erez, 2001). En kompetent medarbe-

targrupp är enligt Ambler och Barrow (1996) en stor konkurrensfördel för organisat-

ioner. Eftersom arbetsmarknaden har förändrats och det råder en stor kompetensbrist be-

höver organisationer arbeta mer aktivt med retentionen av medarbetarna. Precis som te-

orin nämner anser vi att de bör utforma och tillämpa en utarbetad retentionsplan för hur 

de ska arbeta framöver samt implementera och genomföra den. Denna plan och detta ar-

bete tror vi sedan kan leda till en mängd olika fördelar, både ett bättre klimat internt 

men även en konkurrensfördel på marknaden genom skapandet av en unik medarbetar-

grupp.  

 

Vidare menar organisationerna att de behöver bygga ett inspirerande varumärke som at-

traherar nya kandidater. Alshathry, Clarke och Goodman (2017) lyfter att organisationer 

förväntas prestera väl inom attraktion och retention, trots de utmaningar som finns på 

marknaden (Tanwar & Prasad, 2016). Organisationerna är införstådda med att organi-

sationens rykte inte bara påverkar deras attraktionskraft utan även retentionen av deras 

nuvarande medarbetare. Detta går väl i hand med Lenaghan och Eisners (2006) definit-

ion att Employer Branding är en strategi för att attrahera och behålla kvalificerad perso-

nal, samt att göra organisationen en ”employer-of-choice”. Vi ser därmed att organisat-

ionerna bör anamma tre-stegs strategin för Employer Branding och inleda med skapan-

det av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det kommer att bidra i deras attraktions- och re-

tentionsprocess. Vi ser även att detta leder till en starkare identitet och kan vidare för-

stärka det psykologiska kontraktet till medarbetarna. 
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Ytterligare en anledning till varför organisationer bör arbeta med Employer Branding 

för medarbetarretention, anser vi, är den kostnaden som uppstår genom ersättningen av 

personal. Likt Blake (2006) förklarar kan personalomsättning vara en stor kostnad för 

organisationen och kan även leda till förlust av både intellektuellt och mänskligt kapital 

(Tanwar och Prasad, 2016). Denna ståndpunkt hålls även av Barney (1991) samt Back-

haus och Tikoo (2004) som menar att det finns ett antagande om att medarbetarna ger 

ett värde till organisationen. Vi tror att HR-funktionen är medvetna om detta men nöd-

vändigtvis inte övriga avdelningar inom organisationen. Därmed prioriteras inte Em-

ployer Branding och medarbetarretention i den utsträckning som vi anser att det bör gö-

ras. 

 

5.4 Psykologiskt kontrakt 
En organisation förklarar att Employer Branding är kandidaternas och medarbetarnas 

helhetsupplevelse, från början till slutet. Detta synsätt reflekteras i teorin av Rousseau 

(2001) som förklarar att denna helhetsupplevelse inleds med en överenskommelse mel-

lan parterna, skapandet av ett så kallat psykologiskt kontrakt. Organisationerna anger 

också att helhetsupplevelsen påverkar medarbetarens och kandidatens uppfattning av or-

ganisationen som arbetsgivare och arbetsplats. Detta är även vi införstådda med och ser 

att det löfte som organisationen ger kandidater och potentiella framtida medarbetare, 

kommer att påverka deras helhetsupplevelse genom anställning och avslut. Vi ser, likt 

Henry och Jenkins (1997) och Edwards (2010), att detta löfte kan hållas genom att orga-

nisationen arbetar med olika Employer Branding strategier. 

  

En organisation lyfter att de först och främst behöver säkerställa de existerande medar-

betarnas välmående, innan de fokuserar på rekrytering av nya. En annan organisation 

poängterar att Employer Branding handlar om att medarbetarna ska känna meningsfull-

het i sin vardag och i sitt arbete. Kraven på medarbetarna ska vara tydliga, detsamma 

gäller chefer och dylikt. Rosethorns (2009) definition av arbetsgivarvarumärket inklude-

rar medarbetarnas värderingar och vikten av att organisationen arbetar för att möta 

dessa. Rosethorn (2009) förklarar vidare att medarbetarnas uppfattning av organisation-

ens varumärke baseras på deras erfarenheter. Som tidigare nämnt ser vi att organisation-

ers arbetsgivarvarumärke kan vara deras största tillgång men då krävs det att medarbe-

tarna som arbetar där är nöjda samt att de medarbetarna som har slutat på organisationen 

fortfarande har en god uppfattning om organisationen och sprider den vidare. Det är där-

för enligt oss av största vikt att organisationerna arbetar med att möta medarbetarnas 

värderingar och att de arbetar aktivt med att upprätthålla det psykologiska kontraktet.   

 

Alshathry, Clarke och Goodman (2017) samt Mosely (2007) argumenterar att HR bör 

leverera en upplevelse som matchar och överträffar de förväntningar som skapas vid det 

inledande mötet mellan organisationen och medarbetaren. Vi anser och andra sidan att 

detta ansvar inte enbart borde placeras inom HR, utan på hela organisationer och samt-

liga ledningsfunktioner. Samtliga chefer bör arbeta för att överträffa medarbetarnas för-

väntningar genom att ge ett stöttande ledarskap och utöva stark kommunikation. Detta 

överensstämmer även Edwards (2009) med. Om flera chefer och avdelningar i organi-

sationen involveras i detta arbete kan det resultera i att det blir lättare för organisationer 

att undersöka hur medarbetarnas preferenser förändras över tid och de kan på så sätt 
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aktivt arbeta för att bemöta dessa och undvika att kontraktet bryts (Miles & Mangold, 

2004; Ito, Brotheridge & McFarland, 2013). Något även vi överensstämmer i då vi 

tycker att det är viktigt att följa upp medarbetarna för att upprätthålla det psykologiska 

kontraktet.  

  

Coyle-Shapiro och Kessler (2002) samt McInnis (2012) och Turnley och Feldman 

(1998) ser att ett avbrott i det psykologiska kontraktet påverkar retentionen av medarbe-

tare negativt. Vi anser därför att samtliga organisationer bör anamma och värdera ett 

långsiktigt arbete med Employer Branding, en poäng som också nämns av flertalet orga-

nisationer. Innan organisationer påbörjar en rekryteringsprocess bör de klargöra organi-

sationens och medarbetarnas värderingar. Därefter behöver de varsamt och tydligt ut-

forma ett fysiskt och ett psykologiskt kontrakt som återspeglas inom organisationen. 

Löften som organisationen har förmågan att hålla. Denna ansats baserar vi på teorin av 

Robinson et al (1994), Robinson och Morrison (1995) samt Robinson och Rousseau 

(1994). 

 

5.5 Ansvar över Employer Branding 
I två av organisationerna sköts arbetet med Employer Branding endast av HR-avdel-

ningen. Detta kan liknas vid Cascio och Graham (2016) resonemang som menar att det 

är HR som bär huvudansvaret för intern Employer Branding och att främja ett positivt 

arbetsvarumärke. Alshathry, Clarke och Goodman (2017) och andra sidan, menar att 

detta arbete kräver en integrering av både marknadsföring och HR, speciellt i applice-

ringen av arbetsgivarvarumärket till medarbetarkontexten. Anledningen till att Em-

ployer Bradning i två av de andra organisationerna drivs av både PR-chefen och HR-

chefen är som Alshathry, Clarke och Goodman (2017) poängterade ovan, att det är både 

en kommunikations- och en HR fråga. I ovan nämnda fyra organisationer är Employer 

Branding inte en ledningsfråga, i vissa organisationer är dock ledningen medvetna om 

ämnet medan i andra inte. Två av organisationerna skiljer sig dock drastiskt från övriga. 

I en av de organisationerna är Employer Branding en fråga som diskuteras i lednings-

gruppen samt en fråga som VD:n markerat som viktig. De har också arbetat mycket 

med att involvera medarbetarna. Även den andra organisationen diskuterar frågan högt 

upp i organisationen då de har infört ett Employer Branding råd där HR-chefer samt 

andra chefer får delta. I detta råd diskuterar de ämnet och drar de stora penseldragen för 

hur organisationen ska arbeta. Dessa organisationer har likt Moselys (2007) resonemang 

inkorporerat flera avdelningar samt ledningsgruppen i arbetet med Employer Branding 

och medarbetarrentention. Detta kan enligt Mosely (2007) resultera i bättre strategier 

med ett starkare genomslag. 

 

Att Employer Branding endast ska skötas av HR-avdelningen och i vissa fall även PR-

avdelningen är något vi anser är förlegat då det är en så pass viktig del som genomsyrar 

och påverkar hela organisationen. Vi anser därför precis som teorierna pekar på, att det 

är av största vikt att organisationerna involverar ledare, medarbetare och framförallt led-

ningsgruppen. Är inte ledningsgruppen involverad är det svårt att genomföra föränd-

ringar inom Employer Branding samt att få ett genomslag hos medarbetarna. När orga-

nisationen väl implementerar något är det också viktigt att ledningsgruppen och alla le-

dare representerar detta och på så sätt leder medarbetarna åt rätt håll. Två av organisat-

ionerna poängterar också att varenda medarbetare är bärare av varumärket och därmed 
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involverade i arbetet. De berör dock inte hur de arbetar med att involvera medarbetarna. 

Vi tycker också att det är viktigt att involvera och lyssna in medarbetarna i arbetet med 

Employer Branding. Vidare tycker vi att organisationerna bör arbeta mer med att skapa 

en förståelse hos medarbetarna hur de är representanter för arbetsgivarvarumärket. Detta 

diskuteras vidare i kommande avsnitt.  

 

5.6 Employer Branding Strategier 
Genom vår studie kan vi se att tre utav sex organisationer inte anser sig ha uttalade eller 

nedskrivna strategier för Employer Branding. Qu och Zao (2012) förklarar att en avgö-

rande del för retentionen av medarbetare är att strategiskt arbeta med olika faktorer 

inom organisationen. Vi ser därför att dessa organisationer behöver bryta ner arbetet 

med Employer Branding i ett antal aspekter och rangordna dessa efter behov. Vi ser att 

det finns flertalet aspekter som kräver strategiskt arbete, vilket även Ilies et al (2009) 

samt Deery och Jago (2015) instämmer om. Dessa aspekter är bland annat utvecklings-

möjligheter, organisationskultur och work-life balance. En av organisationerna ovan ar-

gumenterar att det är svårt att implementera en övergripande strategi för att organisation 

består av flertalet specialiserade och egenstyrda dotterbolag. Vi anser dock att organisat-

ionen bör anamma ett övergripande löfte eller strategi som kan implementeras i samtliga 

dotterbolag. Miles och Mangold (2004) diskuterar externa marknadsföringsstrategier 

och dess fokus på att förmedla en bild till potentiella och existerande kunder. Ser orga-

nisationen på medarbetarna som interna kunder kan de applicera samma strategier för 

att skapa rätt bild i medarbetarnas tankar. Vi ser att organisationen behöver undersöka 

vilka bilder som finns i de olika dotterbolagen och hos medarbetarna för att samla ihop 

dessa och sedermera etablera de. Vi anser att de bör arbeta gemensamt med Employer 

Branding strategierna för att implementera ett enhetligt men övergripande arbetssätt. Vi 

anser också att det är viktigt för organisationen att samordna dessa aktiviteter eftersom 

de individuella dotterbolagen påverkar hela organisationens arbetsgivarvarumärke. Om 

de väljer att inte ta fram ett gemensamt arbetssätt behöver ledningen trots detta förmedla 

vikten av strategiskt Employer Branding arbete till samtliga bolag, men att de själva kan 

välja att fokusera på olika strategier som nämnt av Tanwar och Prasad (2016). De andra 

två organisationer nämner att de saknar uttalade strategier, främst på grund av sin stor-

lek. Trots sin storlek ser vi det fördelaktigt för dem att utforma tydliga strategier för att 

behålla sina medarbetare.  

 

De resterande organisationerna har mer utarbetade strategier för Employer Branding och 

medarbetarretention. En organisation har utarbetat en konkret plan med organisationens 

vision och målsättning i fokus. Den andra organisation gör det med en tydlig formule-

ring av tio arbetsområden inom Employer Branding. Den tredje organisationen har istäl-

let tillsatt ett råd som arbetar med de strategiska frågorna rörande Employer Branding 

och medarbetarretention. Här kan vi se att dessa organisationer anammat ett långsiktigt 

perspektiv på byggandet av ett positivt arbetsgivarvarumärke genom att investera om-

vårdnad, tid och engagemang. Detta argumenteras även av Cascio och Graham (2016) 

som viktigt. Att de arbetar aktivt och långsiktigt med Employer Branding är något vi an-

ser är bra och något vi tror kommer resultera i medarbetarretention.  

 

Samtliga organisationer berör alla de strategier vi undersökt och funnit i teorin hos ex-

empelvis Backhaus och Tikoo (2004), Ito, Brotheridge och McFarland (2013), Tanwar 

och Prasad (2016) samt Dabirian et al (2017), men arbetar med dessa i olika 
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utsträckningar. Vi anser också med stöd i denna litteratur att samtliga organisationer be-

höver fokusera på fler strategier för Employer Branding och på så sätt erbjuda ett mer-

värde till medarbetarna. Vi ser också att olika aspekter värderas olika mycket av medar-

betare och organisationer, vilket gör att ‘rätt’ strategi kan variera från organisation till 

organisation. Likt Dabirian et al (2017) nämner kan inte alla organisationer prestera på 

topp inom varje område. Vi anser därför att organisationerna behöver ställa in sig på ett 

antal fokusområden som värderas högst inom deras organisation, exempelvis ledarskap 

och utvecklingsmöjligheter och utveckla dessa i största möjliga utsträckning. Men med 

det sagt ska de inte förringa övriga aspekter som work-life balance och socialt värde. Vi 

menar på att om organisationer inför detta arbetssätt och fokuserar på de områden som 

värderas högst av deras medarbetare kan de särskilja sig från andra organisationer och 

på så vis stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Dabirian et al (2017) menar på att eftersom 

olika branscher har varierande karaktärsdrag har även medarbetarna som ser sig till 

olika branscher varierande förväntningar. Detta argument instämmer vi i men vill även 

utveckla det vidare till att behovet för organisationer att tillmötesgå medarbetarnas för-

väntningar är större inom exempelvis IT och teknik än i hotell- och restaurangbran-

schen.  

 

5.6.1 Utvecklingsmöjligheter 
Fyra av organisationerna menar att de har en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö 

där medarbetarna dagligen lär och utvecklas. Detta då organisationerna låter sina medar-

betare arbeta i utmanande projekt med utmanande arbetsuppgifter. Detta kan liknas vid 

Holland et al. (2002) resonemang om att det är av stor vikt att organisationer har en ut-

manande och stimulerande arbetsmiljö där medarbetare tillåts att experimentera och lära 

i sitt arbete för att fortsätta utveckla sina kunskaper. Även Tanwar och Prasad (2016) 

och Holland (2002) hävdar att det är av stor vikt att organisationen bidrar till medarbe-

tarnas utveckling för att medarbetarna ska vilja stanna kvar. Vi ser det som positivt att 

organisationerna ger medarbetarna en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö och vi 

tror det är en väldigt viktig del i arbetet med medarbetarrentention. Vi anser därför att 

de resterande två organisationerna bör arbeta mer med detta så att alla medarbetare kän-

ner en meningsfullhet i sitt arbetsliv.  

 

Ytterligare ett sätt att bidra till medarbetarnas utveckling är genom intern rekrytering 

och intern rörlighet som två av organisationerna ovan samt ytterligare två organisationer 

arbetar mycket med. Detta då de vill ge medarbetarna chansen att utvecklas i andra rol-

ler samt då de vill visa resterande medarbetare att det finns tydliga utvecklingsmöjlig-

heter i organisationen vilket de tror resulterar i ökad medarbetarretention. Ito, Brot-

heridge och McFarland (2013) instämmer med ovan och menar att möjligheten till 

avancemang och intern rörlighet kan bidra till medarbetarretention. Vidare poängterar 

Ito, Brotheridge och McFarland, (2013) att utvecklingsvärdet ligger i den grad som or-

ganisationen värderar medarbetarens bidrag och erbjuder dem utrymme och möjligheter 

till professionell utveckling och nya karriärsmöjligheter samt fortsatt anställningsbarhet. 

I två av organisationerna finns det dock få utvecklingsmöjligheter att avancera och bli 

chef, vilket bidrar till att vissa medarbetare väljer att byta organisation. En av organisat-

ionerna har dock löst problemet genom att införa en tydlig kompetenssyn och ett kar-

riärsprogram för alla medarbetare, där en specialist till exempel kan tjäna lika mycket 

som en chef. Även Philips och Connell (2004) hävdar att tränings- och karriärsprogram 

är något organisationer bör använda sig av för att kompetensutveckla och behålla sina 
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medarbetare. Vi ser därför att den andra organisationen också borde implementera något 

liknande för att minimera risken att kompetenta medarbetare byter arbetsplats. Det var 

däremot bara en av organisationerna som berättade hur de kommunicerade detta utåt, 

vilket var i introduktionen, i deras karriärsprogram samt under intervjun. För att medar-

betarna inte ska betrakta byte av jobb som det bästa sättet att utvecklas anser vi att det är 

av stor vikt att de andra organisationerna också konkretiserar, synliggör och kommuni-

cerar ut de interna utvecklingsmöjligheterna. Förslagsvis hade organisationerna som 

ovan organisation kunnat införa ett karriärsprogram där det finns tydliga karriärvägar 

som medarbetarna är medvetna om. De bör också kommunicera de interna utvecklings-

möjligheterna vid intervjuer samt vid introduktion av nya medarbetarna. Vidare kan de 

uppmärksamma medarbetare som utvecklats internt genom exempelvis sociala medier, 

interna forum eller möten. 

 

Det var endast tre av organisationerna som nämnde att de använder sig av externa och 

interna utbildningar. Två av organisationerna genomför utbildningar på arbetstid medan 

en organisation står för kostnaderna men utbildningarna genomförs utanför arbetstid. 

Detta då det är en förmån för medarbetarna, eftersom de får möjligheten att utvecklas 

och en dag kan lämna organisationen med den inlärda kompetensen. Philips och Con-

nell (2004) är medvetna om att många arbetsgivare tvekar på att kompetensutveckla sina 

medarbetare genom utbildningar då arbetsgivare är rädda för att medarbetarna ska 

lämna organisationen efter att organisationen investerat tid och pengar på dem. De me-

nar dock att kompetensutveckling bidrar till att medarbetarna arbetar hårdare samt stan-

nar längre i organisationen (Phillips & Connell 2004). Även Baruch (2004) hävdar att 

kompetensutveckling är något positivt då det bidrar till skapandet av ett psykologiskt 

kontrakt där medarbetaren är tacksam över utbildningen arbetsgivaren erbjuder och där-

med anstränger sig desto mer.   

Att det är tre organisationer som inte använder sig av utbildningar anser vi kan vara till 

deras nackdel. Detta då vi tror externa och interna utbildningar kan bidra till nya infalls-

vinklar och ett kritiskt tänkande, vilket organisationerna i sig kan tjäna på. Som teorin 

poängterat kan det även bidra till att medarbetarna anstränger sig mer samt stannar i or-

ganisationen längre då de får möjligheten att utvecklas. Vi anser därför att resterande or-

ganisationer bör satsa på externa och interna utbildningar som en utvecklingsmöjlighet 

och bortse från att medarbetarna en dag kan komma att sluta i organisationen och ta 

med sig värdefull kompetens och inte se det som endast en dyr kostnad. Förslagsvis kan 

de göra som organisationen ovan och låta medarbetarna genomföra utbildningarna på 

sin fritid. Detta tycker vi är en bra lösning då medarbetarna får möjligheten att vidareut-

veckla kompetenser på organisationens bekostnad. Enligt oss är det bättre att införa 

kompetensutveckling på detta sätt än att inte låta medarbetarna utvecklas alls. Inför or-

ganisationerna ingen förändring kring utbildningar tror vi att det kan resultera i miss-

nöjdhet gällande utvecklingsmöjligheter vilket kan påverka medarbetareretentionen ne-

gativt.  

 

5.6.2 Ledarskap 
Alla organisationer berättar att de ställer höga krav på sina ledare och deras ledarskap. 

De djupdyker dock inte i ledarskapets utformning eller de ledarskapsstrategier som 

finns på plats i dagsläget. Dock nämner ett fåtal organisationer att de erbjuder chefer att 
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genomgå ledarskapsutbildningar för att stärka ledarskapet. De berättar och andra sidan 

att i rekryteringen av chefer söker de individer med tidigare erfarenhet av ledarskap, 

samt att de inte räds för att avskeda chefer som inte uppfyller kraven. 

I vårt teoriavsnitt finns det däremot flera teorier som syftar på vikten av ledarskap, detta 

då ledare har möjlighet att inspirera, motivera och dirigera aktiviteter för att uppnå orga-

nisationens mål (Yukl, 1989). Ledarnas internalisering av organisationens värderingar 

har därmed en direkt inverkan på personalens motivation (Miles & Mangold, 

2004).  Även Alshanthry, Clarke och Goodman (2017) menar på att ett effektivt ledar-

skap ökar organisationens chanser att ses som en bra arbetsplats. Cascio och Graham 

(2016) menar att Employer Branding har visat att ett stöttande ledarskap leder till en 

ökad tillfredsställelse hos medarbetarna. Mosely (2007) menar att ledarskapet är väldigt 

viktigt vid implementering av nya strategier, som exempelvis kultur.  

Under detta avsnitt har vi upplevt att det varit svårt att genomföra en djupgående analys 

av ledarskapet inom organisationen då denna fråga endast berörts lite lätt utav organisat-

ionerna. Men med utgång i teorin anser vi att detta är något som behöver arbetas konti-

nuerligt med eftersom ledaren är en förebild för medarbetarna och väldigt viktiga i arbe-

tet med Employer Branding och medarbetarretentionen. För att kunna dra rättvisande 

slutsatser om ledarskapets påverkan på medarbetarretentionen anser vi att vi behövt mer 

detaljrik information om organisationernas arbetssätt med ledarskap.  

 

5.6.3 Work-life balance 
Work-life balance beskrivs av McDonald et al (2005) som en viktig strategi för medar-

betarretention utöver lön, då det i samband med flexibla arbetstider kan stärka en orga-

nisations arbetsgivarvarumärke (Barrow & Mosley, 2011; Hudson, 2005). Alla organi-

sationer använder sig av flextid eller förmånstid, detta då de menar att det förhöjer med-

arbetarnas work-life balance och välmående vilket kan bidra till ökad medarbetarren-

tention. De flesta organisationer har en ramtid och ser gärna att medarbetarna arbetar 

från arbetsplatsen men annars är det upp till dem, när och var de arbetar. Detta möjlig-

gör för medarbetarna att själva ha friheten att planera sin tid och sitt arbete vilket upp-

levs uppskattas av många. Detta kan liknas i Felstead et al., (2002) resonemang som 

menar att work-life balance strategier hjälper medarbetare att koordinera och integrera 

arbetet med andra aspekter av deras liv. Vidare menar Dabirian et al, (2017) och Ito, 

Brotheridge & McFarland (2013) att individer vill arbeta i harmoni med sina andra 

identiteter, utöver medarbetare är de kanske också föräldrar, idrottare, vänner och sys-

kon. Dessa olika roller söker medarbetaren att kombinera utan konflikter eller stress, 

vilket kan genomföras genom exempelvis flexibla arbetstider och arbetsplatser. Flexibla 

arbetstider bidrar dessutom till fördelar för både organisationen och medarbetaren då det 

reducerar sjukfrånvaro och servicekostnader för organisationen då medarbetarna inte 

alltid arbetar på kontoret (Phillips & Cohen, 2004). Enligt organisationerna finns det 

dock en risk att flex- och förmånstid används på fel sätt. De menar att det därför är vik-

tigt att cheferna har regelbunden koll på hur medarbetarna mår både på och utanför ar-

betet samt gällande hur mycket eller lite de arbetar. Detta för att cheferna ska kunna an-

passa arbetsbelastning och uppgifterna utefter specifika medarbetare.  

 

Vi ser att flex- och förmånstid är något positivt då det bidrar till att medarbetarna själva 

kan planera sin tid och sitt liv bättre. Detta tror vi i sin tur bidrar till att medarbetarna 
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känner en större harmoni i sitt liv och därmed får ett bättre work-life balance. Vi ser 

dock som ovan organisationer en risk med att flex- och förmånstid kan användas på fel 

sätt. Flextid kan bidra till att medarbetare arbetar mer än vad de ska vilket kan bidra till 

att sjukfrånvaron ökar istället för att minska. Det kan också bidra till att medarbetarna 

arbetar mindre än vad de ska vilket blir en nackdel för organisationerna. Vi anser därför 

att det är enormt viktigt att organisationerna hela tiden följer upp medarbetarna så att de 

är medvetna om hur de mår, hur arbetet fungerar och hur deras liv utanför arbetet är för 

att säkerhetsställa att det sköts rätt.  

 

För konsultbolagen är det dock inte lika lätt att säkerhetsställa work-life balance då kon-

sulterna måste anpassa sig efter kunden de arbetar hos. För att konsulterna trots uppdrag 

ska ha en hög work-life balance försöker ett av konsultbolagen att anpassa projekten till 

individen och dennes privatliv. Även Peterson (2007) menar att det finns positiva följ-

der av individrelaterad flexibilitet, då det möjliggör möjligheten för medarbetarna an-

passa sitt arbete till privatlivet. Att anpassa uppdrag eller projekt till medarbetare är nå-

got vi anser att fler organisationer bör ta med sig, då vi tror att det skapar en tacksamhet 

vilket i sin tur resulterar i medarbetarretention.  

 

5.6.4 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 
Organisationerna arbetar på olika sätt med arbetsmiljön men de värderar alla den högt 

då de är medvetna om att det är en viktig del i medarbetarretentionen. Även Barrow och 

Mosely (2011) poängterar att arbetsmiljön är en viktig aspekt av Employer Branding 

och medarbetarretention. Aiken, Havens och Sloana (2000) och Chapman et al (2005) 

instämmer och utvecklar att arbetsmiljön har kraften att influera medarbetarnas attityder 

gentemot organisationen (Tanwar & Prasad, 2016). Även vi ser att det är av stor vikt att 

organisationerna ser till att medarbetarna mår bra och trivs på arbetsplatsen, detta för att 

minimera riskerna att medarbetarna börjar söka andra arbetsgivare som värdesätter ar-

betsmiljön mer.  

Två av organisationerna försöker anpassa arbetsmiljön till medarbetarna och deras be-

hov, bland annat genom specifika arbetsredskap samt genom att erbjuda medarbetarna 

egna kontor. Philips och Connell (2004) påpekar att det är viktigt att miljön är funktion-

ell och anpassad till de enskilda individerna för att uppnå en god fysisk arbetsmiljö. Att 

anpassa arbetsmiljön utifrån medarbetarna är något som vi tror många medarbetare upp-

skattar, vi anser därför att fler organisationer bör göra detta. En av ovan nämnda organi-

sationer fokuserar också på att ha en trivsam miljö för att medarbetarna ska känna att 

det är trivsamt och därmed vilja vistas i lokalerna. Likaså poängterar Phillips och Con-

nell (2004) då de menar att trots att arbetsplatsen främst ska vara funktionell kan och 

bör varje arbetsplats designas på ett attraktivt sätt för att medarbetarna ska trivas. Att det 

endast är en organisation som satsar på att ha en trivsam och attraktiv miljö förvånar 

oss. Medarbetarna spenderar mestadels av sin tid på sin arbetsplats och därför anser vi 

att den bör vara trivsam för dem. Vi ser därför detta som en utvecklingspunkt för flera 

av organisationerna.  

Dabirian et al (2017) betonar att goda arbetsmiljöer inte existerar per automatik, utan är 

snarare ett resultat av avsiktliga och strategiska initiativ som införts för att attrahera, en-

gagera och behålla medarbetare. Vidare menar Abrahamsson och Johanssons (2013) att 

om organisationer inte arbetar aktivt med arbetsmiljön finns det en risk att detta kan gå 
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ut över medarbetarnas välmående och trivsel, vilket i sin tur kan bidra till en högre per-

sonalomsättning. En av organisationerna arbetar strategiskt och aktivt med frågan då de 

har implementerat en arbetsmiljökommitté där de systematiskt diskuterar frågan. Tre av 

organisationerna berör frågan på chefsnivå då cheferna i dessa organisationer regelbun-

det stämmer av hur medarbetarna mår och hur arbetet fungerar. Detta kan liknas vid Ab-

rahamsson och Johansson (2013) resonemang som menar att en god psykisk miljö inne-

bär att medarbetarna känner att de har inflytande samt känner en samhörighet med med-

arbetare och chefer. Att cheferna regelbundet har kontakt med sina medarbetare är något 

vi anser är bra, då det fångar upp ohälsa i ett tidigt skede. Vi tycker dock att dessa orga-

nisationer och övriga organisationer bör arbeta mer strategiskt med frågan och kanske 

som ovan organisation införa en arbetsmiljökommitté eller liknande. Detta för att vi an-

ser att arbetsmiljö är en viktig fråga som bör diskuteras på högre nivå, samt som bör in-

volvera ledningen, chefer och medarbetare. Inför organisationerna något liknande tror vi 

det kan resultera i nöjdhet hos medarbetarna vilket i sin tur kan minimera riskerna att 

medarbetarna byter arbete på grund av arbetsmiljön.  

 

5.6.5 Lön, semester och övriga förmåner 
Lönen påverkar medarbetarnas attityder och beteenden, men det avgör också vilka indi-

vider som blir attraherade av att söka sig till och stanna inom en organisation (Noe et 

al., 2003; Miles & Mangold, 2004). Alla sex organisationer har marknadsmässiga löner. 

Två av organisationerna menar dock att om kandidaterna är ute efter en högre lön än 

den marknadsmässiga har de svårt att tillgodose detta. För att organisationerna ska 

kunna jämföra sig med andra organisationer och få de mest kompetenta medarbetarna är 

det av största vikt att de har marknadsmässiga löner och ibland något högre. Vidare an-

ser vi därför att det i vissa fall kan vara aktuellt att försöka öka lönen för att attrahera 

och behålla de mest kompetenta medarbetarna och utvecklas som organisation. Detta 

överensstämmer med Ito, Brotheridge och McFarland (2013) som lyfter att lönen är en 

viktig faktor i retentionen av medarbetare och etablerandet av ett arbetsgivarvarumärke. 

Medarbetarna jämför sin lön i relation till andra inom organisationen såväl som medar-

betare i andra organisationer inom samma bransch (ibid). Har organisationerna inte möj-

lighet att erbjuda högre lön kan de erbjuda andra förmåner, en stark kultur eller goda 

värderingar, vilket vi tror är något många medarbetare värderar högt.  

 

Alshathry, Clarke och Goodman (2017) menar att en effektiv fördelning av förmåner 

kan sägas öka organisationers chans att ses som en bra arbetsplats. Alla organisationer 

arbetar med olika förmåner för att vara en attraktiv arbetsgivare, alla organisationer har 

25-30 semesterdagar beroende på avtal. De har också friskvårdsbidrag men summan för 

detta skiljer sig mellan organisationerna. I de två organisationerna där det finns ett högt 

friskvårdsbidrag, är det friskvårdsbidraget som medarbetarna upplevs uppskatta mest 

medan i den organisationen där friskvårdsbidraget är lågt är det något medarbetarna 

upplevs missnöjda med. En av organisationerna bjuder sina medarbetare på en årlig resa 

utomlands, vilket är något medarbetarna värderar högt. En av organisationerna har en 

sjukvårdsförsäkring som innebär att medarbetarna får gå före i vårdköerna, vilket är den 

förmån som medarbetarna upplevs uppskattar mest och det som en annan organisations 

medarbetare anses sakna. Ito, Brotheridge och McFarland, (2013); Dabirian et al, (2017) 

poängterar att det ekonomiska värdet av en anställning innefattar kompensation i olika 

former, som exempelvis sjukförsäkring. Flera av organisationerna ger också 
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medarbetarna ytterligare förmåner som träning på arbetstid, frukost, pingisbord, cyklar, 

kompetensutveckling, After work, kick-offs och sponsring till olika evenemang, vilket 

uppskattas mycket av medarbetarna. Noe et al., (2003) samt Miles och Mangold, (2004) 

menar på att monetär kompensation som exempelvis förmåner eller aktiviteter är ett 

verktyg som organisationer kan använda för att länka samman medarbetarens intresse 

med organisationens mål. Vidare ser vi att de hårda värdena som lön, sjukförsäkring och 

friskvårdsbidrag uppskattas men däremot verkar de mjuka värden som utvecklingsmöj-

ligheter, ledarskap, work-life balance, arbetsmiljö samt andra aspekter som träning på 

arbetstid, frukost, pingisbord, after works och andra gemensamma evenemang uppskatt-

tas och prioriteras ännu mer av organisationernas medarbetare. Detta tror vi är för att 

medarbetarna prioriterar välmående och en god sammanhållning med sina kollegor. Vi 

tror också att det kan vara ett resultat av den föränderliga och stressiga miljön vi lever i 

samt den nya generationens inträde på arbetsmarknaden.   

 

I och med att organisationerna arbetar i olika branscher och därmed skiljer sig från 

varandra så anser vi att det är av stor vikt att de anpassar sina förmåner utifrån medarbe-

tarna och dess önskemål samt organisationens budget. En slutsats vi dock kan dra är att 

oavsett vad det är för förmåner och om de är stora eller små så värderas de högt av med-

arbetarna. Vi rekommenderar därför organisationerna att se över vilka förmåner de er-

bjuder samt se om det finns möjlighet att erbjuda några ytterligare och då främst se 

vilka mjuka värden man kan erbjuda. Detta då förmåner och framförallt mjuka värden är 

en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt attrahera och behålla med-

arbetare.  

 

5.7 Organisationskultur 
Tre av organisationerna har övergripande medarbetarlöften och värdeord, men trots det 

skapas det subkulturer i dessa organisationer. En organisation menar att det är för att de 

är så pass decentraliserade och de ytterligare två organisationerna menar att det är för att 

de är så pass stora. Vidare berättar en organisation att det skapats subkulturer som är så 

inarbetade att medarbetarna har svårt att anpassa sig och se nya lösningar. Detta kan lik-

nas vid Schein (2010) resonemang om att organisationskultur är de delade och inlärda 

värderingar som har uppkommit i arbetet och i anpassningarna på arbetsplatsen. Medar-

betare agerar därför i enlighet med dessa inlärda värderingar och på så sätt kan subkul-

turer skapas. Utifrån det Schein (2010) poängterar tror vi att det är svårt att undvika sub-

kulturer, då det faller sig naturligt i decentraliserade och större organisationer att varje 

avdelning och team arbetar på sitt sätt och utifrån det skapar gemensamma värderingar 

och förhållningssätt. I mindre organisationer är det därmed lättare att undvika subkul-

turer då hela organisationen kan arbeta på samma sätt och ha samma förhållningssätt. 

Intressant att se är att en av ovan organisationer trots subkulturerna har lyckats presen-

tera det som organisationen står för genom olika initiativ. Detta tror vi är något många 

organisationer kan utveckla och arbeta mer med. För att en organisationskultur ska im-

plementeras på stora organisationer krävs det enligt oss att kulturen är tydlig och lätt att 

applicera samt att ledarna är duktiga på att efterleva kulturen och föra den vidare 

till medarbetarna. Vidare tror vi att det i organisationer med subkulturer är viktigt att 

uppmärksamma medarbetare eller team som efterlever kulturen, precis som en av ovan 

organisationer redan gör idag.  
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Två av organisationerna har kommit långt i jämställdhetsfrågan. En organisation har ett 

genusprogram samt ett kvinnoledarskapsinitiativ och ytterligare en organisation har en 

likabehandlingsplan. Detta för att de vill ha en jämställd arbetsplats med värderingar 

som medarbetarna kan stå för. Detta kan liknas vid Ashfort och Meal (1989) resone-

mang som menar att det krävs att medarbetarna kan identifiera sig med den organisation 

som de verkar inom. Vidare menar de att organisationen bör representerar något utmär-

kande och unikt som medarbetaren kan identifiera sig med. Även Dabirian (2017) po-

ängterar att kulturen bör spegla individens egna värderingar. Det var endast två av orga-

nisationerna som tog upp denna fråga under intervjutillfället och det får oss att ifråga-

sätta varför de andra organisationerna inte tog upp det. Kan det vara så att de kanske 

inte arbetar med jämställdhetsfrågan. Om inte anser vi att det är något de bör arbeta med 

omgående, då detta är sådant som får medarbetare att känna sig stolta över att represen-

tera en organisation. Detta i sin tur tror vi också är sådant som påverkar medarbetarre-

tentionen, då medarbetare vill kunna representera sin organisation. Även Ito, Brot-

heridge och McFarland (2013) lyfter att en organisation som tilldelas uppmärksamhet 

och priser kan få en stärkt position på arbetsmarknaden (Bowes, 2008; Love and Signh, 

2011).  

 

Tre av organisationerna arbetar också mycket med intern stolthet och nyfikenhet, detta 

genom video, intervjuer och inlägg på sociala medier om deras medarbetare. Detta för 

att skapa en intern stolthet och nyfikenhet bland kollegorna, vilket i sin tur skapar en 

större sammanhållning som bidrar till att medarbetarna kan identifiera sig med organi-

sationen och dess kollegor. Även Schedin (2010) poängterar detta och menar att om 

medarbetarna kan identifiera sig med organisationen samt kollegorna bidrar det till att 

de lättare kan tillägna sig de gemensamma värderingarna, vilket i sin tur bidrar till en 

stark kultur. Vi ser det därför fördelaktigt för organisationer att arbeta med intern stolt-

het och nyfikenhet då vi tror att det skapar en bättre kontakt mellan medarbetarna vilket 

i sin tur bidrar till en starkare sammanhållning. Har organisationen en stark samman-

hållning, bidrar det ofta till en tydlig kultur där medarbetare vill arbeta kvar. Vi tycker 

därför att fler organisationer bör arbeta med intern stolthet, på liknande sätt som ovan 

eller på andra sätt genom exempelvis utmärkelser eller liknande.  

 

Två av organisationerna använder sig av värdeord, de fokuserar då på förhållningssätt 

istället för värderingar som de tidigare har arbetat utifrån. Detta då de menar att det är 

lättare att säga hur någon ska bete sig än vad någon ska tycka samt då det bidrar till att 

det blir lättare för medarbetarna att anpassa sig till organisationens kultur. Waeraas 

(2018) håller med och poängterar att dessa värdeord gör det lättare för medarbetarna att 

förstå och applicera kulturen samt ger medarbetarna riktlinjer för hur de ska bete sig och 

agera. Ito, Brotheridge och McFarland (2013) poängterar att organisationens värde-

ringar påverkar retentionen av medarbetare. Vi håller med Waeraas och anser att värde-

ord bidrar till att det blir lättare för medarbetarna att agera utifrån kulturen. Desto fler 

medarbetare som agerar utifrån samt efterlever kulturen tror vi resulterar i att organisat-

ionen blir mer sammansvetsad. Detta kan liknas vid Phillips och Connell (2004) resone-

mang som menar att organisationskultur är det som identifierar organisationen och det 

lim som håller ihop den. Vidare tycker vi det är intressant att två organisationer har gått 

ifrån värderingar och istället fokuserar på beteenden. Detta tror vi är något fler organi-

sationer bör göra, då en organisation inte kan förändra en värdering men däremot ett be-

teende. En av organisationerna poängterade också att det är viktigt att göra något roligt 
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med värdeorden och det är verkligen något vi instämmer med. Kultur och värdeord ska 

vara enkelt, lätt att applicera och roligt, är det inte det så tror vi att det finns det en risk 

att medarbetarna inte implementerar eller efterlever det.   

 

Fyra av organisationerna genomför resor, kick-off, after work och andra liknande aktivi-

teter ofta, detta då de menar att det bidrar till en starkare sammanhållning samt är något 

som uppskattas av medarbetarna. De poängterar också att dessa aktiviteter är en viktig 

del av deras organisationskultur. Även Dabirian et al (2017) menar att det är viktigt då 

en organisationskultur karaktäriseras av de värderingar och aktiviteter en organisation 

utför, vilket skapar en organisationsidentitet och ett arbetsgivarvarumärke. Vidare me-

nar Daribian et al (2017) att det är viktigt att organisationer har ett socialt värde genom 

en positiv arbetskultur och trivsam stämning då detta värderas högt av medarbetare. Vi 

anser att ovan nämnda aktiviteter är viktiga för att medarbetarna ska trivas och vilja 

stanna. Att kollegorna får möjligheten att ha kul tillsammans och inte bara fokusera på 

jobb bidrar som tidigare nämnt till en bättre sammanhållning kollegorna emellan. Finns 

det en bra sammanhållning kollegorna emellan tror vi att det bidrar till att de stannar 

längre kvar i organisationen. De två organisationerna i den offentliga sektorn arbetar 

inget med detta, utan det är upp till varje förvaltning att prioritera och budgetera för 

detta. Detta är något vi tror kan vara till deras nackdel, speciellt om de vill rekrytera och 

behålla yngre medarbetare. Detta då vi framförallt tror att den yngre generationen anser 

att sådana aktiviteter är viktiga och roliga och något som kan påverka deras val av ar-

betsgivare. Dock tror vi att det är något som alla medarbetare prioriterar, då detta ofta 

bidrar till en god stämning och en starkare gemenskap på arbetsplatsen. Vi ser därför att 

de bör genomföra fler aktiviteter gemensamt. Om de inte har möjlighet att stå för kost-

naden är ett alternativ att planera och styra upp aktiviteterna men sedan låta medarbe-

tarna stå för kostnaden själva.  

 

5.7.1 Exitsamtal och alumniverksamhet 
Vi ser att samtliga organisationer genomför exitsamtal men i olika utsträckningar. I två 

organisationer består exitsamtalet av två delar, ett samtal med HR och ett samtal med 

chefen. I resterande fyra organisationer endast i ett samtal med HR. Cascio och Graham 

(2016) nämner exitintervjuer som en viktig strategi för framtida medarbetarretention då 

det fångar upp medarbetarnas åsikter. Vi ser att exitsamtal är en mycket användbar stra-

tegi för medarbetarretention och Employer Branding. Det gör att organisationen kan 

fånga missnöje och få förslag på nya arbetssätt för att motarbeta detta i framtiden. Vi ser 

det också fördelaktigt att genomför två exitsamtal, ett med chefen och ett med HR då vi 

tror att det kan komma fram olika saker på dessa två samtal. För att få ett bättre resultat 

ser vi därför att alla organisationer bör genomföra två samtal. 

Alla utom en av organisationerna genomför dessa samtal med konfidentialitet. Den or-

ganisation som valt att inte genomföra samtalen konfidentiellt gör det för att de vill få 

möjlighet att föra vidare informationen för att kunna förbättras. Detta kan vara både po-

sitivt och negativt för organisationen men kanske främst negativt för medarbetaren. Vi 

tror det är bra att medarbetarna får chansen till ett konfidentiellt samtal för att de inte 

ska försättas i en utsatt position eller råka ut för framtida repressalier. De kanske slutar 

på grund av en konflikt med chefen och vill inte påverkas av detta i framtida arbetssö-

kande. HR-avdelningen har fortfarande möjlighet att ta action och arbeta med ledarskap 
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i organisationen utan att ange vad medarbetare X berättade i sitt exitsamtal. Och andra 

sidan kan åtgärderna bli mer effektiva om de appliceras direkt inom det berörda området 

av organisationen, vilket lättast görs om samtalen inte är konfidentiella. 

Alla organisationer samlar ihop resultatet men det är endast ett fåtal organisationer som 

analyserar resultaten av exitsamtalen. Cascio och Graham (2016) argumenterar att syftet 

med exitintervjuer är att samla in medarbetarnas åsikter och värderingar. Vidare anser vi 

därför att organisationerna bör agera utifrån den insamlade informationen. På så sätt vi-

sar organisationen också att de värderar medarbetarnas åsikter och vill förbättras, något 

som också lyfts av Cascio och Graham (2016) som en viktig strategi för medarbetarre-

tention. 

Som tidigare nämnt var det endast en av organisationerna som arbetar med alumniverk-

samhet för att involvera och attrahera tidigare anställda. Detta var en strategi som vi 

fann mycket intressant och som även visat sig vara fördelaktig för organisationen. Vi 

anser att det är ett smart och effektivt sätt att sprida ett gott ryckte och ett innovativt sätt 

att attrahera nya medarbetare men också locka tillbaka tidigare anställda. På sätt och vis 

kan detta arbetssätt förlänga den genomsnittliga anställningstiden för organisationens 

medarbetare. Detta är därför något vi rekommenderar fler organisationer att använda sig 

av.  

 

5.8 Framtida strategier och utmaningar 
En av organisationerna nämner att de framöver planerar att arbeta mer ömsesidigt med 

Employer Branding mellan dotterbolagen och de olika regionerna. Dock utvecklar de 

inte exakt hur de tänkt involvera övriga delar av organisationen i arbetet med Employer 

Branding, vilket vi ser som en potentiell fallgrop. Mosely (2007) menar på att det är 

viktigt att organisationen anammar ett långsiktigt och ömsesidigt perspektiv gällande 

medarbetarupplevelsen eftersom denna är mycket komplex samt då detta arbetssätt kan 

gynna organisationer i slutändan. Som tidigare nämnts arbetar endast två av organisat-

ionerna gemensamt med Employer Branding. Utifrån Moselys (2007) argument ser vi 

därför att resterande organisationer behöver arbeta mer långsiktigt och gemensamt för 

att utveckla medarbetarupplevelsen och öka retentionen. Är ledningsgruppen och alla 

chefer involverade i frågan tror vi att det kan resultera i en större genomslagskraft hos 

medarbetarna. Detta tror vi i sin tur resulterar i att strategierna bättre efterlevs av che-

ferna samt medarbetarna.  

Det var ingen av organisationerna som tycktes involvera medarbetarna i det strategiska 

Employer Branding arbetet. Cascio och Graham (2016) poängterar dock att organisat-

ioner bör involvera medarbetarna då detta kan leda till en ökad förståelse för de åsikter 

som medarbetarna besitter. Detta kan i sin tur även leda till förslag och idéer på nya ar-

betssätt. Även vi överensstämmer i detta och menar på att om medarbetarna får möjlig-

heten att tycka till kan det resultera i en större nöjdhet och på så sätt bidra till retent-

ionen av medarbetarna. Det kan också bidra till att både ledningen och cheferna får en 

bättre förståelse för hur de kan arbeta strategiskt med Employer Branding. Även Ito, 

Brotheridge och McFarland (2013) argumenterar för detta och menar att om organisat-

ionerna involverar medarbetarna så blir de också informerade om sitt arbetsgivarvaru-

märke. Vi tror även att detta kan bidra till att medarbetarna representerar varumärket 

och organisationen bättre. 
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Två av organisationerna berättar att deras medarbetare är bärare och representanter av 

organisationens varumärke men de berättar inte hur de är det eller hur de arbetar med 

det. I skapandet av framtida strategier inom Employer Branding menar Cascio och Gra-

ham (2016) att organisationer bör utbilda medarbetarna i varumärkets innebörd för att 

de ska bli bättre bärare och sprida positiv word-of-mouth. Vi instämmer i detta argu-

ment och ser att samtliga organisationer bör undersöka vilka uppfattningar som existerar 

i dagsläget samt utbilda medarbetarna i varumärkets innebörd samt hur de ska vara goda 

bärare av varumärket. Förstår medarbetarna vikten av dem som representanter av orga-

nisationens varumärke tror vi att det kan resultera i en stor vinning för organisationerna. 

Även Edwards (2010) och Dabirian et al (2017) poängterar att det är viktigt att lyssna in 

medarbetarnas åsikter, då det formar medarbetarnas lojalitet och det engagemang som 

existerar inom organisationen, vilket i sin tur påverkar dess arbetsgivarvarumärke. Vi 

ser att detta fungerar som en loop, genom att lyssna till medarbetarna och inkludera dem 

i strategiska beslut, kan organisationen förstärka sitt arbetsgivarvarumärke. Även Back-

haus och Tikoo (2004) instämmer i ovan resonemang. En tredje organisation vill vända 

sig specifikt gentemot studenter för att öka sin synlighet och attraktionskraft. Vi ser att 

detta kan leda till gott rykte inom målgruppen för organisationen samt resultera i att det 

blir en organisation kandidater och medarbetare vill arbeta i. Vi ser dock att organisat-

ionen bör ha i åtanke att det de kommunicerar externt överensstämmer med det som 

sker internt. Överensstämmer det inte finns det risk att medarbetarna blir sämre repre-

sentanter av varumärket samt att det psykologiska kontraktet förstörs vilket kan resul-

tera i att medarbetarna söker sig vidare. 

En av organisationerna ovan samt ytterligare två organisationer planerar att använda sig 

av sociala medier i sitt framtida arbete med Employer Branding. Detta för att skapa en 

intern stolthet samt för att attrahera kandidater. Vi anser det klokt att använda sig av so-

ciala medier för att behålla och attrahera kandidater, däremot tror vi att det finns en risk 

att de externa marknadsföringsåtgärderna kan påverka den interna Employer Bran-

dingen samt medarbetarna om det framställs på fel sätt. Det är därför av stor vikt att den 

bild som kommuniceras externt även speglas av det interna klimatet. Även Mosely 

(2007) instämmer i detta och menar att det är viktigt att den interna Employer Bran-

dingen går hand i hand med den långsiktiga hanteringen av medarbetarupplevelsen. Det 

är viktigt att organisationerna förstår sambandet mellan arbetsgivarvarumärket, extern 

marknadsföring och intern marknadsföring samt vilka fördelar detta arbetssätt kan er-

bjuda organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). En av organisationerna planerar att 

samordna dess strategier för att arbeta mer effektivt med Employer Branding framöver. 

Vårt råd för denna organisation är att följa Backhaus och Tikoos (2004) tre-stegs modell 

för Employer Branding genom att se till både intern och extern Employer Branding.  

Flertalet källor, exempelvis Ambler och Barrow (1996), Tanwar och Prasad (2016) och 

Dabirian et al (2017) menar på att organisationer bör tänka på att medarbetarretentionen 

påverkas av flertalet faktorer och att de därmed behöver applicera strategier som berör 

flexibilitet, arbetsvillkor, semester, work-life balance, utvecklingsmöjligheter samt 

andra förmåner. Genom vår studie ser vi att samtliga organisationer berör dessa strate-

gier men i olika utsträckningar. Vi anser, som ovan nämnt, att de behöver undersöka 

vilka faktorer som värderas mest av medarbetarna, för att sedan fokusera mer helhjärtat 

på det medarbetarna önskar. Med det sagt, vill vi poängtera att organisationen inte ska 

ignorera övriga strategier då dessa, som vi ser i teorin, också är av stor vikt. En av orga-

nisationerna har beslutat att fokusera på att utveckla ledarskapet framöver. Detta ser vi 
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som en mycket viktig beröringspunkt eftersom samtliga organisationer har berört punk-

ten ledarskap ytligt. Vi ser därmed ett behov av att fortsatt arbeta med detta framöver i 

relation till medarbetarna. För att strategierna ska implementeras väl ser vi det också 

viktigt att organisationerna arbetar långsiktigt och kontinuerligt med dessa strategier. En 

av organisationerna förstår vikten av detta och kommer därför främst framöver fokusera 

på att fortsätta arbeta och implementera deras strategier, så att medarbetarna blir väl in-

förstådda.  

Organisationerna har även identifierat utmaningar i det framtida arbetet med Employer 

Branding och medarbetarretention. Exempelvis ser en organisation att det är svårt att 

behålla organisationskulturen i takt med att företaget växer. De upplever att medarbetare 

som anställts i ett tidigare skede nu söker sig vidare på grund av organisationens tillväxt 

och förlust av småföretagskulturen. För att behålla en stark organisationskultur är det 

viktigt att organisationen likt fallet ovan identifierar medarbetarnas önskemål genom ett 

proaktivt tillvägagångssätt för att därefter kunna anpassa kulturen efter dessa (jmf: 

Cascio & Graham, 2016). På så sätt kan organisationen eventuellt lyckas behålla den 

småskaliga kulturen trots att den tilltar i storlek. 

Denna teorin går även att applicera på organisationer inom den offentliga sektorn som 

inte har möjlighet att erbjuda samma sociala förmåner som organisationer inom den pri-

vata sektorn. Om organisationerna i den offentliga sektor lyssnar in medarbetarna och 

därefter implementerar och anammar en organisationskultur kan de trots tillväxt och 

strikta budgetar behålla en stark organisationskultur, men då krävs det att de för ett stra-

tegiskt och kontinuerligt arbeta med detta.  

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationerna möter olika utmaningar och därmed 

har de framöver satt upp olika planer för arbetet med Employer Branding och medarbe-

tarretention. Vi anser det dock viktigt för alla organisationer att föra en ömsesidig kom-

munikation med medarbetarna och att lyssna in medarbetarnas åsikter om organisat-

ionen. Vidare ser vi att det är av stor vikt att organisationerna är informerade om sitt ar-

betsgivarvarumärke och eventuella förbättringsområden. Slutligen vill vi poängtera vik-

ten av att Employer Branding är ett långsiktigt arbete som organisationerna måste arbeta 

kontinuerligt med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

6. Slutsats 

I vår studie ser vi att det finns olika uppfattningar och teorier om begreppet Employer 

Branding. Utifrån dessa har vi skapat oss en uppfattning av begreppet som visar på att 

det är en kontinuerlig och långsiktig strategi som genomsyrar hela organisationen. Det 

strategiska Employer Branding arbetet innefattar de funktionella, ekonomiska och psy-

kologiska förmåner som erbjuds till medarbetarna, och speglas i medarbetarnas helhets-

upplevelse av organisationen. Vidare ser vi att Employer Branding påverkar organisat-

ionens arbetsgivarvarumärke både internt och externt. 

 

Vår studie visar på att det finns olika sätt att arbeta strategiskt och operativt med Em-

ployer Branding för medarbetarretention. Vidare ser vi att dessa aspekter värderas olika 

av organisationerna och dess medarbetare, detta kan exempelvis bero på bransch, med-

arbetarnas och ledarnas tidigare erfarenhet och önskemål. Förslagsvis bör organisation-

erna därför lyssna in sina medarbetare och anpassa sina strategier utifrån dess medarbe-

tare och bransch. Detta tror vi kan öka medarbetarnas vilja att stanna inom organisat-

ionen. Vidare kan vi se en tendens till att många av organisationerna värderar de mjuka 

värdena över de hårda. Detta framkom i intervjuerna, då organisationerna poängterade 

att de har upplevt att medarbetarna värderar de mjuka värdena som utvecklingsmöjlig-

heter, arbetsmiljö, god trivsel samt goda relationer högt. Däremot är de hårda värdena 

som lön, semester och andra förmåner också viktiga, men de är precis som en av inter-

vjupersonerna sa, en hygienfaktor som ska finnas medan de mjuka värdena är något or-

ganisationerna bör arbeta kontinuerligt och aktivt med. Detta ser vi som ett resultat av 

den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och inträdandet av nya generationer i arbets-

livet. Förslagsvis ser vi därför att organisationerna bör arbeta vidare med de mjuka vär-

dena samt öka synligheten av dessa i organisationen så att medarbetarna är medvetna 

om vad organisationen värderar och hur organisationen arbetar. Även detta tror vi kan 

resultera i medarbetarretention. 

 

Framöver föreslår vi att arbetet med Employer Branding bör hanteras genom en integre-

ring av samtliga avdelningar inom organisationen, och inte enbart av HR- eller PR-av-

delningen. Vi anser även att ledningen bör vara involverade i frågan då Employer Bran-

ding är en så pass viktig och stor strategi som kan påverka hela verksamheten. Vidare 

vill vi poängtera vikten av att chefer implementerar dessa strategier och efterlever dessa 

för att få medarbetarna att göra detsamma. Vi anser också att det är viktigt att involvera 

medarbetarna i arbetet med Employer Branding i större utsträckning. Får medarbetarna 

möjlighet att påverka dessa aspekter av Employer Branding kan det bidra till en större 

gemenskap och resultera i en ökad medarbetarretention. Nöjda medarbetare leder dessu-

tom till ett gott rykte, vilket är en viktig faktor som stärker organisationens arbetsgivar-

varumärke. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
I framtida studier inom ämnet ser vi att forskare kan applicera en trianguleringsmetod 

genom kombinationen av både kvalitativ och kvantitativ metod. Detta hade eventuellt 

kunnat leda till ett ännu mer informativt resultat. Vidare ser vi att studien kunnat be-

gränsas till en organisation vilket kunnat ge en mer djupgående analys. En studie med 

fler organisationer hade potentiellt kunnat resultera i ett bredare perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Etik 

Konfidentialitet:  Alla organisationer kommer att vara konfidentiella i vår studie, vilket 

innebär att vi utelämnar all information som kan leda till identifiering av er organisation 

och dig.  

Citat: Får vi citera dig i vår uppsats? Detta för att få resultatdelen mer levande.  

Inspelning: Får vi spela in intervjun? Detta för att inte missa någon information samt för 

att kunna bearbeta materialet i efterhand. Givetvis raderas inspelningen när uppsatsen 

lämnats in. 

 

Inledning: 

• Berätta mer om dig själv? 

• Berätta mer om er organisation?  

 

Employer Branding - för dig: 

• Vad innebär Employer Branding för dig? 

 

Employer Branding - för organisationen:  

• Vad innebär Employer Branding för er organisation? 

• Varför arbetar ni med Employer Branding? 

• Vilka strategier använder ni er av för att lyckas behålla era medarbetare?  

• Hur ser era processer ut inom Employer Branding? Har ni något material som vi 

kan ta del av? 

 

Hur arbetar ni med Employer Branding: 

• Vem arbetar med Employer Branding i organisationen? Hur involverade är öv-

riga avdelningar och hur förhåller de sig till era strategier? 

• Hur ser ledningen på Employer Branding? 

• Hur arbetar ni med Employer Branding för att behålla er personal? 

Mjuka värden: 

• Utvecklingsmöjligheter 

• Ledarskap 

• Work-life balance 

• Förtroendetid 

• Arbetsmiljö 

• Kultur 

 

Hårda värden: 

• Lön 

• Semester 

• Resor/kick off/After work 

• Friskvård  

• Tjänstebil 



b 

 

• Vilka förmåner värderas mest av era medarbetare?  

• Finns det förmåner medarbetarna saknar som de vill att organisationen ska er-

bjuda? 

 

 Medarbetarna: 

• Vad är snittlängden på hur länge era medarbetare arbetar i organisationen? 

• Undersöker ni vad som får medarbetarna att stanna i/lämna organisationen? Om 

ja, på vilket sätt undersöker ni detta? Har undersökningen visat på något resul-

tat? 

 

Avslutning: 

• Hur ska ni framöver arbeta med Employer Branding?  

• Vilka utmaningar inom Employer Branding står ni inför? 

• Är det något som du vill komplettera med som vi inte har tagit upp under inter-

vjun? 
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Bilaga 2: Mail 

Introduktionsmail 

Hej XXX, 

 

Våra namn är Lisa Berg och Emilié Larsson, vi studerar kandidatprogrammet Personal- 

och arbetslivsfrågor i Lund. Vi läser nu kursen PEDK21 Pedagogik: Arbetslivspeda-

gogik” och ska skriva en kandidatuppsats inom området för Employer Branding. Vi är 

intresserade av att se hur olika organisationer arbetar med Employer Branding för att 

behålla sina anställda och ni är en av de organisationerna vi gärna hade samarbetat med. 

 

Hur kan ni ha nytta av vår undersökning? 

·  En analys av existerande strategier kring Employer Branding 

·  Förslag på potentiella utvecklingsmöjligheter 

·  Få en översikt på hur andra organisationer arbetar med Employer Branding 

 

För att utforma en välgjord undersökning önskar vi få möjlighet att besöka den eller de 

personer som är ansvariga för Employer Branding en gång för att genomföra en cirka 

timmes intervju. 

  

Vi är som tidigare nämnt väldigt intresserade av er organisation och skulle väldigt gärna 

vilja utföra vår kandidatuppsats i samarbete med er! Vi hoppas därför att ni har tid och 

möjlighet för att inleda ett kortare samarbete med oss. 

  

Vi ser fram emot att höra mer från er! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Berg och Emilié Larsson 
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Inbokning av intervju 

Hej XXX, 

  

Stort tack för att ni visat ett intresse att vara en del av vår kandidatuppsats där vi kom-

mer att undersöka hur olika organisationer arbetar med Employer Branding för att be-

hålla sina anställda. 

  

Vi ser fram emot att samarbeta med er och har nedan inkluderat förslag på tider då vi 

kan träffas för en intervju. Intervjun kommer ta mellan 1-1,5 h och vi kommer gärna 

till ert kontor.  

  

Intervjutider: 

 

• Måndag 15/10 mellan 13:00-17:00 

• Tisdag 16/10  mellan 08:00-12:00. 

• Onsdag 17/10 mellan 08.00-12.00 

• Måndag 22/10 mellan 08:00-17:00 

• Fredag 26/10 mellan 13:00-17:00 

• Måndag 29/10 mellan 13:00-17:00 

 

Då vi ska träffa och intervjua flera organisationer ser vi gärna att ni återkopplar med 

minst två intervjutider då ni är tillgängliga. 

 

Vi värnar om er tid och vill därmed vara flexibla i inbokningen av intervjutider. Om 

ingen av de tider vi föreslagit ovan passar får ni gärna återkomma till oss med egna för-

slag. Får ni förhinder och behöver ställa in intervjun är det viktigt att ni kontaktar oss i 

god tid. 

 

Om ni har några frågor eller önskar komma i kontakt med oss får ni gärna höra av er. 

Önskar er en fortsatt trevlig dag! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Berg och Emilié Larsson 
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Konfirmationsmail 

Hej XXX, 

  

Tack för er respons på våra förslag på intervjutider. Vi skulle gärna boka in en träff på 

ert kontor XXX den XXX klockan XX. 

 

Som tidigare nämnt kommer intervjun att ta mellan 1-1,5h, tänk på att boka in detta i 

din kalender så att vi har möjlighet att utföra intervjun i lugn och ro. 

 

Under intervjun kommer vi att beröra följande områden; 

• Employer Branding - för dig 

• Employer Branding - för organisationen 

• Employer Branding- för medarbetarna 

• Hur ni arbetar med Employer Branding 

• Utmaningar ni ser i dagsläget samt hur era planer ser ut inför framtiden 

 

Förbered er därför kring de strategier och processer som ni arbetar med och samman-

ställ gärna eventuella dokument som ni använder till grund för dessa. Inkludera också 

gärna en kortare beskrivning av snittlängden på hur många år era medarbetare stannar i 

er organisation. 

 

Vi önskar få möjlighet att spela in intervjuerna för att i ett senare skede kunna transkri-

bera och analysera de svar som vi samlat in. I vår uppsats kommer samtliga organisat-

ioner att vara anonyma, och all information som kan leda till identifikation av ert före-

tag och deltagande intervjupersoner kommer att exkluderas. 

 

Dyker några frågor eller funderingar upp är det bara till att höra av er till oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Berg och Emilié Larsson 
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Nej-tack mail 

Hej XXX, 

 

Stort tack för att ni visat intresse att vara en del av vår kandidatuppsats där vi kommer 

att undersöka hur olika organisationer arbetar med Employer Branding för att behålla 

sina anställda. 

 

Efter ett möte med vår handledare har vi nu valt att gå vidare och samarbeta med andra 

organisationer. Vi har haft kontakt med många intressanta företag men behöver 

dessvärre begränsa samarbetet till endast ett fåtal. 

 

Än en gång vill vi tacka er för ert engagemang och visat intresse. Vi ser fortfarande er 

som en intressant framtida samarbetspartner och hör gärna av oss längre fram om det 

skulle bli aktuellt. 

 

Om ni har några frågor eller önskar komma i kontakt med oss får ni gärna höra av er. 

Önskar er en fortsatt trevlig dag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Berg och Emilié Larsson 
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