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Sammanfattning 

Bakgrund: Kamp om talanger är ett problem som kan finnas på en arbetsmarknad. Därför måste 

organisationer differentiera sig för att kunna tävla om talanger. Att kunna attrahera och rekrytera 

har blivit allt mer viktigt för organisationer. Organisationer vill kunna attrahera och rekrytera 

talanger då det innebär marknadsfördelar och att organisationen kan bli mer attraktiv. Därför är 

det viktigt att belysa varför och förstå hur organisationer kan använda Employer branding för att 

attrahera och rekrytera talangfull personal.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur organisationer kan använda Employer branding för att 

attrahera och rekrytera talangfull personal liksom att förklara samband mellan studier samt 

näringsliv.  

Metod: Till studien användes en kvalitativ metod. Det gjordes sex intervjuer med chefer från olika 

organisationer. Intervjuerna utfördes för att få en djupare förståelse hur Employer branding kan 

användas av organisationer praktiskt. Utöver intervjuer utfördes observationer på 

organisationernas sociala medier för att undersöka hur detta stämmer överens med vad som har 

sagts i intervjuerna. Respondenterna selekterades utifrån deras relevanta yrkesroll i respektive 

organisation som anses ha kunskap och erfarenhet inom Employer branding och rekrytering. 

Resultat/Slutsats: Studien har kommit fram till att de deltagande organisationerna har svårt att 

definiera talang, men att talang är viktigt. Organisationer kan använda Employer branding som 

marknadsföringsstrategi för att attrahera och rekrytera talangfulla arbetstagare till sin organisation. 

För att organisationer ska kunna använda Employer branding kan de arbeta med fyra olika 

komponenter: organisationsattribut, marknadsföring & kommunikationskanaler, skapande av 

arbetsgivarens image och arbetsgivarattraktivitet. Studiens organisationer är positivt inställda till 

de olika komponenterna och använder dessa i stor utsträckning. Organisationerna använder sig av 

marknadsföring och kommunikationskanaler för att visa upp sitt varumärke, vilka kandidater de 

söker och vad som är viktigt med tjänsten. Samtliga organisationer tycker att det är viktigt med en 

bra image för att det visar att organisationen är attraktiv i framtiden. Organisationernas medlemmar 

försöker uppträda bra i organisationens intressen utanför arbetsplatsen. Därmed kan Employer 

branding användas som en strategi för att attrahera och rekrytera talanger på en arbetsmarknad.  

Nyckelord: Employer branding, attrahera, rekrytera, talang.  
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Abstract 

Background: The struggle for talents is a problem that can exist in a labour market. Organizations 

must differentiate themselves to compete for talent. To attracting and recruiting has become a more 

important dilemma for organizations. The organization wants to attract and recruit the talents to 

its organization, since this means market benefits and that the organization can be more attractive. 

Therefore, it is important to highlight why and to understand how organizations can use Employer 

branding to attract and recruit talented staff. 

Purpose: The purpose is to investigate how organizations use Employer branding to recruit 

talented staff and thereby explain the connection between studies and business. 

Method: In order to be able to answer the purpose of the report, a qualitative study with six 

interviews was conducted with managers at each organization. The interviews were conducted to 

gain a deeper understanding of how Employer branding can be used by organizations. In addition 

to interviews, observations were performed on the organisation's social media to investigate how 

this corresponds to what has been said in the interviews. The respondents were selected based on 

their relevant professional role in each organization, which is considered to have knowledge and 

experience within Employer branding and recruitment. 

Result/Conclusion: The study has concluded that the organizations find it difficult to define talent. 

The organizations that has been interviewed to the study agreed that talent was important with 

talented staff. Organizations can use Employer branding as a marketing strategy to attract and 

recruit talented workers to their organization. To use Employer branding organizations can work 

with four components: organizational attributes, promotion & communication channels, formation 

of employer image and employer attractiveness. The study organizations are positive towards the 

components and use them to a large extent. The organizations use marketing and communication 

channels to showcase their brand, which candidates they are looking for and what is important 

with the service. All organizations also think it is important to have a good image because it shows 

that organizations can be attractive in the future. The organizations members try to perform well 

in the organizations interests outside the workplace. Employer branding can thus be used as a 

strategy to reach out to talents in a labour market. 

Keyword: Employer branding, attract, recruit, talent. 
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Förord 
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respondenter som har tagit sig tid att medverka på intervju samt bidragit med relevant data och 

gjort studien möjlig att utföra. 
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1. Inledning 

Den första och inledande delen av rapporten kommer presentera bakgrunden till 

studien. Varför studien är intressant och vad som kommer att undersökas. 

Nästkommande del av kapitlet sammanfattar studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare redogörs relevanta begrepp som är viktiga för studien samt skapa förståelse. 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföringsprinciper och rekryteringsmetoder 

Forskning belyser att marknadsföringsprinciper och rekryteringsmetoder skapar en organisations 

varumärke och ger uppfattningar för arbetstagare, kunder samt övriga intressenter till en 

organisation (Maheshwari, Gunesh, Lodorfos & Konstantopoulou, 2017). Intresset för att bli en 

attraktiv arbetsgivare har ökat och organisationer strävar allt mer efter att differentiera sig 

gentemot andra arbetsgivare (Mičik & Mičudová, 2018). Forskning visar att organisationer vill 

försöka tillhandahålla talangfull personal och vill skapa långsiktiga samarbete och 

förtroendebaserade relationer mellan mänskliga relationer och marknadsföringsfunktioner 

(Maheshwari et al., 2017). En tidigare studie från Williamson, King, Lepak & Sarma (2010) hävdar 

att rekryteringswebbsidor har en viktig påverkan i arbetssökandes attraktion till organisationer. 

Ovanstående diskussioner kan visa rollen av att kombinera HR och marknadsföringsprinciper för 

att uppnå ett bättre Employer branding. 

Rekrytera talanger 

I många studier har författare hanterat begreppet talang som om det vore vanligt förekommande. 

Däremot har inte talang begreppet definieras alls i egen mening (Reilly, 2008). Dock förklarar 

Meyers, van Woerkom & Dries (2013) att en talang, kan exempelvis vara en person som har 

förmågan att lära sig det viktiga sakerna för arbetsuppgifter och kan påverka personliga resurser i 

arbetsmiljö. Enligt Sivertzen, Nilsen & Olafsen (2013) som refererar till Fishman (1998) menar att 

det är en ständig kamp med att attrahera och rekrytera talanger i de flesta branscher på marknaden. 

Enligt Kaur, Sharma, Kaur & Kumar Sharma (2015) som refererar till (Collins & Stevens, 2002; 

Davidson, Maraist & Bing, 2011) menar att sociala medier hjälper HR-funktionen att bygga ett 

starkt Employer branding för att attrahera rätt talang till organisationer.   
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Humankapitalet som väljs ut bör ha hög kompetens och arbeta produktivt (Wright, McMahan & 

McWilliams, 1994). Organisationer borde differentiera sig för att kunna tävla om talanger 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Därför vill organisationer göra rätt val vid 

rekryteringar och att attrahera potentiella arbetstagare kan vara ett problem i en 

rekryteringsprocess (Eger, Mičik & Řehoř, 2018). Att förstå vad som attraherar talangfull personal 

kan vara viktigt för Human Resource chefer vid en anställning (Alniacik, Alniacik, Erat, & Akcin, 

2014). 

Employer branding 

Employer branding är ett sätt för organisationer att positionera sig och dess förmåga att attrahera 

de bästa arbetstagarna (Barrow & Mosley, 2005). Employer branding kan vara en strategi för 

organisationer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna attrahera ung och talangfull personal 

(Egerová, Lančarič, Eger & Savov, 2015). Enligt Bejtkovský (2018) som refererar till Bursova 

(2009) menar att Employer branding är en viktig process för att bygga upp sitt 

arbetsgivarvarumärke när organisationen rekryterar och söker ny personal. Employer branding kan 

används som en marknadsföringsstrategi och har blivit populär på senare tid (Sengupta, Bamel, 

Singh, 2015). Ett starkt Employer branding är viktigt för att minska kostnader för 

anställningsförvärv, men även för att förbättra arbetstagares engagemang och bibehållande av 

humankapital (Ritson, 2002). Enligt Bejtkovský (2018) som refererar till Martindale (2010) kan 

Employer branding tillsammans med HR-marknadsföring användas som ett intressant begrepp för 

att svara på rekryteringsfrågor i organisationer. Martin & Beaumont (2003) ser Employer branding 

som en värderingsfaktor som underlättar rekrytering.  

Tidigare forskningar om Employer branding 

Sivertzen et al. (2013) undersökte vilka faktorer som är viktiga att fokusera för organisationers 

Employer branding strategier. Studien har gjorts i Norge där högskolestudenter inklusive 

teknikföretag har deltagit i en enkätundersökning. I sin studie kom forskarna fram till att det finns 

samband mellan Employer branding och ett bra organisationsrykte. Olika attribut av arbetsgivaren 

gör att organisationen får ett bra rykte. Det är resultatet av flera attribut som värden av innovation, 

psykologi, applikation och användningen av sociala medier som kan leda till att en organisation 

får ett bra rykte. Följden av ett bra organisationsrykte kan vara positivt kopplat till arbetstagares 

avsikt att söka jobb. Psykologiska faktorn är den starkaste av dessa som kan relateras till avsikten 

att en potentiell arbetstagare vill söka jobbet.  
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I forskning som gjorts av Kaur et al. (2015) undersöktes användningen av sociala medier för att 

skapa ett Employer branding. Studien gjordes med en kvantitativ metod med ett frågeformulär. 

Svar samlades in från små och medelstora IT-organisationer. Studiens data påvisade att det finns 

ett samband mellan sociala medier och arbetsgivarattraktivitet. Studien visar även att det finns ett 

viktigt samband mellan sociala medier och Employer branding. Detta resultat har även bekräftats 

av Pirić, Masmontet & Martinović (2018). 

Maheshwari et al. (2017) undersökte organisationers attraktivitet i en forskningsstudie. De 

undersökte variabler som image och organisationers attraktivitet. Forskarna har kommit fram till 

att det finns ett behov av integration mellan utveckling och hantering av Employer branding. De 

kom även fram till att Employer branding har en direkt påverkan på organisationsryktet och image 

som har koppling till organisationsvarumärket. De har visat att Employer branding borde bli en 

nyckeldel i både HRM och marknadsföringsstrategin för att attrahera och engagera högpotentiella 

arbetstagare. Dessutom borde Employer branding vara ett verktyg för att kunna reflektera 

organisationers kultur, image, rykte, och position som arbetsgivare för en effektiv talangattraktion 

och engagemang (Maheshwari et al., 2017). Forskning från Pirić et al. (2018) undersökte 

sambandet mellan Employer branding, rekrytering och sociala nätverk. Forskarna kom fram till 

att organisationer som använder sociala nätverk för att kommunicera kan bli attraktivare än andra 

organisationer. 

I den senaste forskningen från Mishra & Kumar (2019) lyfts det fram viktiga aspekter som 

internetrekrytering i samband med organisationsutveckling för att förbättra arbetsgivarnas 

kunskap om Employer branding. De forskning är en sammanställning av tidigare studier inom 

samma forskningsområde. 

Enligt Mishra & Kumar (2019) använde sig organisationer sig tidigare av den traditionella 

metoden för att rekrytera och attrahera personal. Numera använder organisationer sig av modern 

teknologi för att attrahera och utveckla sin personalstyrka. Moderna teknologin kan kopplas ihop 

med internetrekrytering. Adoptionen av internetrekrytering har lett till förbättring och utveckling 

av arbetsgivarvarumärket (Mishra & Kumar, 2019).  
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare studier poängterar att det finns ett problem med att attrahera talangfull personal (Eger et 

al., 2018). I dagens situation har organisationer svårt med att attrahera mänskliga resurser (Kaur 

et al., 2015). Detta kan vara en bidragande faktor till att lämplig personal ställs mot kvalificerad 

personal. Därför kan Employer branding tillsammans med HR-marknadsföring i en organisation 

ge nya möjligheter och förändringar till problemet som rekommenderas av (Urbancova & 

Hudakova, 2017). Det finns dessutom ett problem i förståelsen av hur Employer branding kan 

användas för att attrahera och rekrytera personal från tidigare forskningar. Tidigare studier 

poängterar betydelsen av Employer branding i sociala medier, men de svarade inte på om och hur 

organisationer kan använda Employer branding för att rekrytera talangfull personal. Problemet 

som ska undersökas vidare är sambandet mellan rekrytering och Employer branding. Tidigare 

forskning är gjord i Asien och Europa, och ett fåtal i Norden. Denna studie tillägger hur 

organisationer kan använda Employer branding för att rekrytera talangfull personal i Sverige.  

1.3 Syfte 

Syftet med företagsforskning är att öka kunskapen och förståelse genom att tillhandahålla 

tillförlitliga förfaranden som hjälper chefer att lösa affärsproblem (Coldwell & Herbst, 2004). 

Tidigare forskning belyser att Employer branding kan hjälpa till organisationer att attrahera och 

rekrytera arbetskraft på en arbetsmarknad, men har inte definierat ett specifikt tillvägagångssätt. 

Syftet med studien är att undersöka hur Employer branding kan användas för att attrahera och 

rekrytera talangfull personal. Detta ska undersökas med hjälp av insamlad empiri från utvalda 

organisationer. Studien bidrar med kunskap inom forskningsområdet Employer branding. 

Uppsatsen fokuserar främst på hur de fyra komponenterna: organisationsattribut, marknadsföring 

& kommunikationskanaler, skapande av arbetsgivarens image och arbetsgivarattraktivitet kan 

användas som en marknadsföringsstrategi. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur kan organisationer använda Employer branding för att attrahera och rekrytera 

talangfull personal? 
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1.5 Avgränsning 

Till studien undersöktes hur stora serviceorganisationer använder Employer branding för att 

attrahera och rekrytera talangfull personal. Stora serviceorganisationer marknadsför sig i stor 

utsträckning och därför kan det vara enklare att se hur dessa använder Employer branding för att 

attrahera och rekrytera talangfull personal till organisationen. Stora serviceorganisationer har god 

kännedom inom forskningsområdet vilket gör dessa relevanta för studien. Utöver det finns det god 

tillgång till data från intervjuer samt observationer på organisationernas sociala medier.  

1.6 Begreppsförklaringar 

Attribut – ”Utmärkande egenskap kännetecken” (Nationalencyklopedin, 2019). 

Arbetsgivarattraktivitet - Det handlar om olika attribut av arbetsgivarens attraktivitet som gör att 

potentiella anställda verkar vara intresserade av en arbetsgivare (Ambler & Barrow, 

1996). 

Employer branding – Det handlar om organisationers ansträngningar för att främja både inom 

och utanför organisationen, hur de särskiljer sig som en önskvärd arbetsgivare 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

HR-marknadsföring – HR-marknadsföring är ett sätt för organisationer att behålla en strategisk 

position på en marknad (Maheshwari et al., 2017). 

Human Resource Management – Ledning eller styrning av de mänskliga resurserna (Boglind, 

Hällstén & Thilander, 2013). 

Image – En organisations image definieras som vad dess organisationsmedlemmar vill att 

utomstående ska tro om organisationen eller hur de själva tror att andra uppfattar 

organisationen (Brown, Dacin, Pratt & Whetten, 2006; Dutton Dukerich & 

Harquail., 1994). 

Sociala medier – En grupp av internetbaserade applikationer som bygger ideologi och 

teknologiska fundament av webb 2.0 och tillåter skapande samt utbyte av innehåll 

som användare skapat (Kaplan & Haenlien, 2010).
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet teoretisk referensramen kommer att användas som ett analysverktyg 

tillsammans med det insamlade empiriska materialet för att besvara studiens 

frågeställningar. 

2.1 Human Resource Management och marknadsföring 

Human Resource Management (HRM) betyder ledning av mänskliga resurser (Boglind et al., 

2013). Enligt Boglind et al. (2013) är det tidigare personalarbetet det som idag kallas för HRM. 

HRM bidrar till att personal ska vara motiverad, engagerad och ge organisationer 

konkurrensmässiga fördelar (Lindmark & Önnevik, 2011). Därför är det viktigt för organisationer 

att attrahera talangfull personal (Maheshwari et al., 2017). Gaddam (2008) konstaterar att 

Employer branding har blivit central inom HRM och fungerar som ett kommunikationsverktyg för 

att skaffa och behålla talang. Maheshwari et al. (2017) som refererar till CIPD (2007) menar att 

Employer branding har föreslagits som ett verktyg för att koppla HRM-strategin till varumärket 

för att sticka ut på talangmarknaden. 

Enligt Bejtkovský (2018) som refererar till Martindale (2010) kan Employer branding tillsammans 

med HR-marknadsföring användas som ett intressant begrepp för att svara på rekryteringsfrågor i 

organisationer. HR-marknadsföring är en sammanslagning mellan Human Resource och 

marknadsföring (Maheshwari et al., 2017). Enligt Maheshwari et al. (2017) som refererar till 

(McKinsey, 2008; Piehler et al., 2015) menar att ett lyckat Employer branding kräver 

kommunikation mellan marknadsföring och HR. Införandet av HR-marknadsföring hjälper 

organisationer att skapa en mall för hur de ska prioritera och öka produktivitet genom förbättring 

av rekrytering samt engagemang bland arbetstagarna (Maheshwari et al., 2017). 
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2.1.1 Rekryteringsprocessen 

Flippo (1976) menar att en rekryteringsprocess kan vara sökandet efter potentiella kandidater och 

erbjuda arbete i organisationen. En annan förklaring av rekryteringsprocess har gjorts av William 

B. Werter & Keith Davis (1993) som menar att rekrytering är en process att hitta och locka 

kompetenta sökande till anställning, resultatet är en sammanslagning av sökande där nyanställda 

ska väljas.  

Enligt Lindmark & Önnevik (2011) finns det sju steg i en rekryteringsprocess. Första steget i 

rekryteringsprocess är interna och externa faktorer av personalplanering. Dessa faktorer är inom 

organisationen som leder till ett behov av att rekrytera ny personal. De interna faktorerna kan vara 

hög frånvaro, produktutveckling eller utveckling av nya tjänster. De externa faktorerna kan vara 

ökad efterfrågan på produkter och tjänster, ny lagstiftning samt ny teknik. Interna och externa 

påverkansfaktorer är en nulägesanalys. Interna och externa faktorer ger upphov till 

personalplanering eller ett personalbehov som är det andra steget (Lindmark & Önnevik, 2011).  

Personalplanering och personalbehov svarar på hur organisationen ska kunna lösa sina 

arbetsuppgifter och varför det finns ett behov av ny personal menar Lindmark & Önnevik, (2011). 

Hur många anställda behövs? Vilken typ av kompetens behövs? Behöver organisationen mer 

utbildningar eller utvecklingsinsatser? Behöver det rekryteras eller avvecklas personal? När 

behöver vi rekrytera ny personal? Det kan hända att tjänsten tillsätts internt, och därför är det bra 

att ha en bra image inom organisationen. Det är en strategisk personalplanering för att möta dagens, 

men även framtidens behov. Tredje steget i rekryteringsprocessen är rekrytering och innebär att 

ledningen avgör om det finns ett behov av ny personal. Om det finns ett behov kommer tjänsten 

att annonseras ut med organisationens krav. Detta kan till exempel göras i sociala medier. 

Organisationen skapar en kompetensprofil som hjälper att redogöra vilka kompetenser som söks. 

Det fjärde steget är en sammanställning av sökande. Detta är för att ge organisationen en överblick 

över de sökande och få fram de mest intressanta kandidaterna. I femte steget kallas de mest 

lämpliga personer in till intervju som stämmer bäst överens med befattningsbeskrivningen. Det 

sjätte steget är arbetsprestation och utförande. Det sjunde och sista steget är en arbetsanalys 

(Lindmark & Önnevik, 2011). 
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2.1.2 Rekryteringsstrategi 

Enligt Boglind et al. (2013) är det viktigt hur organisationer ser på en rekrytering, det vill säga 

syftet med rekryteringen. Vidare menar författarna att avsikten med rekryteringen är att fylla en 

ledig tjänst, hur anställningen fungera i längden för enheten eller personen. De menar därför att 

det är viktigt för HR-medarbetare och chefer att definiera strategiskt HR-arbete (Boglind et al., 

2013). Organisationer behöver bestämma hur aktivt de söker efter lämpliga kandidater. Hur 

intensivt ska de marknadsföra sig i sociala medier menar Boglind et al. (2013). 

Om en tjänst ska tillsättas omgående är det en proaktiv rekryteringsprocess (Gravili & Fait, 2017). 

I en reaktiv rekryteringsprocess väntar organisationen på rätt person som matchar organisationens 

krav (Gravili & Fait, 2017). 

Enligt Mishra & Kumar (2019) som refererar till Holm (2012a) menar att den traditionella 

rekryteringsmetoden gjordes genom annonseringar i tidningar och tidsskrifter. Enligt Mishra & 

Kumar (2019) har de traditionella metoderna och strategierna för rekrytering blivit föråldrade.   

Enligt Mishra & Kumar (2019) som refererar till Lee (2005), Johnson & Gueutal (2011) är den 

moderna metoden en rekryteringsstrategi som utövas med hjälp av E-rekrytering.  

Enligt Mishra & Kumar (2019) som refererar till Holm (2012a) kan E-rekrytering definieras som 

en organisations rekryteringsprocess och aktiviteter, med hjälp av teknologi för att locka, 

identifiera och påverka kompetenta kandidater. Enligt Mishra & Kumar (2019) som refererar till 

Lee (2005) är den moderna rekryteringsmetoden en kommunikationsprocess för rekryterare och 

arbetssökande, som är oberoende av tid och rum. Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan 

ta kontakt när de vill (Mishra & Kumar, 2019).  

Användningen av internet har ändrat organisationers rekryteringsstrategier och kräver att 

organisationer förnyar samt omformulerar standarder för sökandet av nya tjänster (Gravili & Fait, 

2017). Sociala medier är en viktig del i rekryteringsprocessen och varumärket för att bli attraktivt 

och kunna rekrytera potentiella arbetstagare (Kaur et al., 2015). Det finns fyra kriterier som bör 

övervägas vid en rekryteringsstrategi (Gravili & Fait, 2017). Hur mycket pengar har vi till 

förfogande för att göra rekryteringen? Hur fort måste den lediga tjänsten tillsättas? Hur ska 

organisationen nå ut till ett brett urval? Nivå över undantag för tillgänglig position? (Gravili & 

Fait, 2017). 
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2.2 Employer branding 

Employer branding är en process som bygger en arbetsgivaridentitet som riktas mot potentiella, 

nuvarande och tidigare arbetstagare för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter (Sivertzen 

et al., 2013). Backhaus & Tikoo (2004) menar att Employer branding handlar om att föreställa ett 

organisationsintresse om att uppmuntra inom och utanför organisationen. Det är nödvändigt och 

lämpligt som arbetsgivare att förstå detta begrepp.  

Lloyd (2002) hävdar att Employer branding är en sammanställning av organisationers 

ansträngningar. Ansträngningar handlar om att övertyga befintliga och potentiella arbetstagare om 

att den specifika organisationen är bästa arbetsplatsen jämtemot andra arbetsgivare (Lloyd, 2002). 

På senare tid har Employer branding blivit ett uppmärksammat och centralt begrepp inom Human 

resource management (Alniacik et al., 2014). 

Employer branding används som en strategi och har blivit populär på senare tid (Sengupta, Bamel, 

Singh, 2015). Enligt Backhaus & Tikoo (2004) utvecklades Employer branding från 

marknadsföring. Ett lyckat Employer branding kräver kommunikation mellan marknadsföring och 

HR menar Maheswari et al. (2017) som refererar till Minchington (2015). Shaikh Ibrahim (2016) 

menar att Employer branding har en koppling till marknadsföring och personalhantering. HR 

behöver förstå nyckelmarknadsföring och varumärkesprinciper enligt Masheshwari et al. (2017) 

som refererar till Bondarouk et al. (2013). Organisationer uppnår konkurrensfördelar om de kan 

rekrytera talanger bättre än sina konkurrenter (Boxall, 1996).  

En organisations humankapital bör ha hög kompetens och vilja arbeta produktivt (Wright, et al. 

1994). Sivertzen et al. (2013) som refererar till Cappelli (2001) menar att ett starkt varumärke 

behövs för att rekrytera de främsta talangerna. Organisationer som rekryterar de främsta 

talangerna, kommer sticka ut på arbetsmarknaden (Harari, 1998). Organisationsattribut ger en 

konkurrensfördel för att attrahera talangfull personal (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

Tidigare forskare har testat hur Employer branding påverkar rekryteringsprocessen i fem steg (fig 

1) (Laumer, Maier & Eckhardt, 2015; Holm, 2012; Lee, 2007). Laumer et al. (2015) menar att 

Employer branding sker när organisationen försöker skaffa en image genom olika 

marknadsföringsaktiviteter. Första steget är kandidatattraktion och innebär att organisationen 

försöker tillsätta den lediga tjänsten inom en kort tidsram. Andra steget handlar om hur 

organisationer hanterar inkommande ansökningar samt kommunikation med potentiella 

kandidater.   
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Därefter görs ett preliminärurval, med de mest lämpliga kandidaterna som är det tredje steget. Det 

fjärde steget är ett urval som är mer specificerat. Urvalet leder sedan till en anställning som är det 

femte och sista steget (Laumer et al., 2017).  

 

Fig 1: Hur Employer branding påverkar rekryteringsprocessen (Laumer et al., s.425, 2015). 

Denna figur är översatt från originalet. 

2.2.1 Employer branding process 

 

Fig 2: Employer branding process (Leekha Chhabra & Sharma, s.58, 2014). Översatt från 

original. 

Enligt Leekha Chhabra & Sharma (2014) börjar en Employer branding process när en organisation 

gör en analys av organisationens värderingar, kultur, konkurrens, HR, politik, styrkor, och 

varumärkets nuvarande bild. Utifrån dessa värderingar sker det en identifiering av en organisations 

värdepropositioner som grundar sig på vilka strategier organisationer väljer att använda. När 

grunderna till strategierna har valts är nästa steg att formulera vilka kommunikationsmedel 

organisationen ska tillämpa. Detta gäller intern och extern marknadsföring för att placera sitt 

varumärke i sökandet av de potentiella anställda. När detta har genomförts leder det till att 

arbetsgivaren attraherar potentiell personalstyrka, samtidigt förstärks lojaliteten för varumärket för 

de nuvarande anställda i organisationen (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 
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2.2.1.1 Organisationsattribut 

Organisationsattribut handlar om nyckelfaktorer i den sökandes attraktion (Rynes, 1989). Det 

innefattar första positiva intryck av den som söker, ett bra första intryck kan öka för den sökande 

att bli mer attraktiv av organisationen (Turban & Greening, 1997). Första intrycket kan även leda 

till att en potentiell anställd blir accepterad av en organisation (Powell & Goulet, 1996). I studien 

av Leekha Chhabra & Sharma (2014) har forskarna identifierat viktiga organisationsattribut till 

Employer branding som är belöning, organisationskultur, karriärmöjligheter & tillväxt, jobbprofil, 

medarbetarnas bemyndigande, varumärke samt träning & utvecklingsprogram. Från 

undersökningen konstaterade att de mest föredragna organisationsattributen är 

organisationskultur, varumärke och belöning (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

Organisationskulturen presenterar de grundläggande antaganden och värderingar som finns i en 

organisation av deras medlemmar, detta är tänkt att förmedla till nykomlingar och dessa 

värderingar framkommer av hur de anställda uppför sig på arbetsplatsen (Schein, 1985; O’Reilly, 

1989). Enligt Walker (2007) påverkar varumärket ifall organisationen är attraktiv, detta genom att 

varumärket framkallar de idéer och tankar hos potentiella medarbetare. Enligt Leekha Chhabra & 

Sharma (2014) är det tredje attributet belöning och betraktas som en hygienfaktor. 

Medarbetarnas bemyndigande är en process som gör det möjligt för anställda att ta beslut och 

lämpliga åtgärder för sina jobb upp till vissa fördefinierade nivåer. Organisationer som använder 

sig av medarbetarnas bemyndigande bör kommunicera detta till potentiella medarbetare och 

nuvarande anställda för att hålla personal engagerad. Detta kan även ge konkurrensfördelar för de 

organisationer som använder sig av medarbetarnas bemyndigande för att öka arbetsgivarnas 

attraktivitet (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

2.2.1.2 Marknadsföring & kommunikationskanaler 

Det finns olika marknadsföringskanaler som att lägga ut en annons i en tidning, jobbportaler, 

företagets hemsida och göra presentationer av ett företag (Leekha Chhabra & Sharma, 2014).  

Oavsett om ett företag sägs vara den bästa platsen att arbeta för, kommer det finnas risk att talanger 

inte ansöker till jobbet brist på kommunikation (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). Bra 

kommunikation leder till att de potentiella anställda får en positiv bild av organisationen och 

således blir organisationen mer attraktiv för arbetstagaren (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 
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Av Leekha Chhabra & Sharmas (2014) undersökning konstaterades det att den mest föredragna 

marknadsföringskanalen var jobbportalen, studenterna rankade denna högst bland alternativen 

till att vara mest föredragen till arbetsgivarens attraktivitet.  

I Employer branding processen är det viktigt att kommunicera rätt till de potentiella anställda och 

därför blir det betydelsefullt för en organisation att välja rätt kommunikationsmedel (Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014). 

2.2.1.3 Skapande av en arbetsgivarens image 

Enligt Leekha Chhabra & Sharma (2014) är ett av de viktigaste stegen i Employer branding 

processen att kommunicera bilden av arbetsgivaren till potentiella anställda, således blir 

kommunikationsmedlet väldigt viktigt att välja. Denna modell är tänkt att gynna företag när de 

formulerar sina strategier för varumärket som arbetsgivare. Det är kunskapen om värderingar i en 

organisation som resulterar i att bilda en varumärkesbild hos de potentiella medarbetarna. Enligt 

Eger, Mičik & Řehoř (2018) som refererar till Srivastava & Bhatnagar (2010) har arbetssökanden 

oftast en grundläggande eller liten kunskap om en organisation i ett tidigt skede av 

rekryteringsprocessen. Leekha Chhabra & Sharma (2014) menar att en positiv bild av 

arbetsgivaren kan leda till att en organisation blir attraktiv.  

2.2.1.4 Arbetsgivarattraktivitet 

Arbetsgivarattraktivitet handlar om hur en potentiell person ser på ett företag samt vilka fördelar 

det finns att arbeta på en viss organisation (Berthon et al., 2005). Backhaus & Tikoo (2004) menar 

att när dessa värden uppfylls hos potentiella arbetstagare, kommer organisationen att bli attraktiv 

för arbetstagaren. Vidare har Backhaus & Tikoo (2004) gjort en forskning om 

arbetsgivarattraktivitet, där de menar att en potentiell anställd jämför en bild av hur organisationen 

ser ut med sina egna behov, personlighet och värden som en person har. Dessutom nämner Berthon 

et al. (2005) att Employer branding används till för att öka en arbetsgivares attraktivitet och 

förbättra organisationsryktet.   
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Forskning av Leekha Chhabra & Sharma (2014) menar om en organisation ska bli mer attraktiv 

arbetsgivare behöver deras värdepropositioner vara närstående till de arbetssökandes attribut. 

Leekha Chhabra & Sharma (2014) menar även att arbetsgivarens attraktivitet leder till att 

varumärket blir starkt, organisationen attraheras av bättre sökande, detta kan minimera kostnader 

till rekryteringen över tid och minskning av kostnaden per lön.  

2.3 Sociala medier 

En rekryteringsprocess inleds när en arbetstagare får kontakt med en potentiell arbetsgivare och 

tvärtom (Holm, 2012). Enligt Mičik & Mičudová (2018) som refererar till Wayne & Casper, 

(2012) och Egerová et al. (2015) menar att det viktigt för arbetsgivare att attrahera potentiella 

arbetstagare genom sociala medier och bygga upp ett starkt Employer branding. Sociala medier 

kan hjälpa organisationers HR-funktion att bygga ett starkt Employer branding för att attrahera 

personal (Collins & Stevens, 2002; Davidson et al., 2011). Enligt Holm (2012) kan Employer 

branding med hjälp av rekryteringsprocessen i en organisation vara nytta till att identifiera, 

attrahera och påverka kompetenta kandidater. Sociala medier har ökat i arbetsgivakampanjer och 

organisationers rekryteringsprocesser (Mičik & Mičudová, 2018). Sociala medier kan ha en 

nyckelroll i en rekryteringsprocess för att attrahera potentiella arbetstagare till organisationen 

(Sivertzen et al., 2013). Sivertzen et al. (2013) nämner vidare att användningen av sociala medier 

ökat och bidragit till att fler söker jobb och bättre organisationsrykten. Organisationer borde 

använda sig av sociala medier som exempelvis LinkedIn, Youtube, Twitter och Facebook för att 

komma i kontakt med potentiella och nuvarande arbetstagare (Kaur et al., 2015). Det underlättar 

och möjliggör en interaktion för att attrahera och påverka kandidater (Holm, 2012). 

Heery & Noon (2001) anser att Employer branding kan beskrivas som anställning via sökande på 

internet, och kallas för internetrekrytering. Medan Galanaki (2002) syftar till att Employer 

branding är utövandet av reklam ihop med sökning av information kopplat till jobb på internet. 
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2.4 Teoretisk analysmodell 

Fig. 3. Teoretisk analysmodell. Sammanställning av figur 1 och figur 2. 

Den teoretiska analysmodellen (Fig. 3) har utvecklats med hjälp av tidigare forskning. Idén till en 

analysmodell har inspirerats från (Fig. 1) "Rekryteringsprocess" av (Lee, 2007; Holm, 2012). 

Modellen är hämtad från Laumer et al. (2015) där modellen har rekonstruerats till egen 

uppfattning, figur (1) har bearbetats till att kallas "Hur Employer branding påverkar 

rekryteringsprocessen". Figur (2) kallas för "Employer branding process" och är framtagen av 

Leekha Chhabra & Sharma (2014). Med hjälp av dessa figurer utvecklades en egen analysmodell, 

således figur (3). Nedanstående rubriker förklarar de olika stegen i analysmodellen.  
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2.4.1 Analysmodellens olika steg 

Organisationsattribut 

Enligt Turban & Greening (1997) blir en organisation mer attraktiv ju närmare deras attribut 

förhåller sig till potentiella medarbetares attribut som söks efter hos en organisation. I denna studie 

undersöks belöning, organisationskultur, karriärmöjligheter & tillväxt, jobbprofil, medarbetarnas 

bemyndigande, varumärke samt träning & utvecklingsprogram för att förstå hur organisationer 

kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal. Leekha 

Chhabra & Sharma (2014) bekräftar att organisationsattribut leder till att en organisation kan blir 

mer attraktiv hos medarbetarna. De konstaterar att organisationskultur, varumärke och belöning är 

de mest avgörande attributen för att locka kandidater. Dessa tre attribut är en viktig faktor för 

organisationer menar Leekha Chhabra & Sharma (2014). Berthon et al., (2005) bekräftar att 

organisationer gör rätt att fokusera på organisationsattribut och interagera dessa i sitt Employer 

branding för att konkurrera mot sina rivaler på marknaden. Laumer et al. (2015) har visat att en 

businessprocess som börjar med Employer branding leder till kandidatattraktion av medarbetare. 

Dessutom menar Rynes (1989) att organisationsattribut är en nyckelfaktor som kan leda till 

kandidatattraktion. Angående detta ska organisationsattribut undersökas för att förstå hur 

organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal. 

Marknadsföring & kommunikationskanaler 

Enligt Maheshwari et al (2017) bör Employer branding bli en viktig del av en organisations 

marknadsföringsstrategi för att attrahera och engagera potentiella medarbetare. Leekha Chhabra 

& Sharma (2014) visar att marknadsföring & kommunikationskanaler kan användas för att 

effektivt nå ut till potentiella medarbetare. De bekräftar från deras studie att den mest föredragna 

marknadsföring & kommunikationskanalen är jobbportalen. Det är jobbportalen och 

organisationers egen hemsida som denna studien fokuserar på. Enligt Laumer et al. (2015) som 

refererar till (Tumasjan et al. 2011) används marknadsföringskanaler till att utveckla en viss bild 

av arbetsgivaren. De menar att organisationers mål är att framstå som den idealiska arbetsgivaren 

och att kunna matcha en liknande bild av den arbetssökande. Marknadsföring & 

kommunikationskanaler undersöks för att ta reda på hur organisationer kan använda Employer 

branding med hjälp av sociala medier för att attrahera och rekrytera talangfull personal.  
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Skapande av arbetsgivarens image 

Backhaus & Tikoo (2004) konstaterar att en organisations image är betydelsefull i stor 

utsträckning till vad arbetsgivaren har för värderingar och vad som erbjuds till potentiella 

medarbetare. Leekha Chhabra & Sharma (2014) menar att det är betydelsefullt att kommunicera 

image till potentiella medarbetare och därför välja marknadsföring & kommunikationskanal 

strategiskt. Enligt Terjesen et al. (2007) påverkas inte endast beslutet hos kandidater av attributen, 

de kollar även efter organisationers värderingar och hur de kommunicerar utåt genom publicitet 

och reklam. Därför har detta stor betydelse och kan vara avgörande för organisationer att tänka på. 

Anledningen till att visa en rätt bild utåt till medarbetare, är för att en potentiell organisations 

image kommer leda till att en arbetsgivare blir mer attraktiv (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

Skapandet av arbetsgivarens image används för att undersöka hur organisationer kan använda 

Employer branding till att bli mer attraktiv arbetsgivare för att ha fördel med sökandet av 

talangfulla medarbetare. 

 

Arbetsgivarattraktivitet 

Enligt Berthon et al. (2005) definieras arbetsgivarattraktivitet som de tänkbara fördelarna som en 

potentiell anställd ser i en viss organisation. Leekha Chhabra & Sharma (2014) menar att 

effektiviteten av Employer branding strategier är beroende till framgången av en arbetsgivares 

attraktivitet. Arbetsgivarattraktivitet används för att undersöka hur organisationer kan använda 

Employer branding samt hur det ska kunna förbättra attraktivitet mot talangfull personal (Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014). De faktorer som undersöks är starkt varumärke och kostnad att 

rekrytera nya talanger. Dessa har använts i studien för att undersöka hur organisationer ställer sig 

till ett starkt varumärke och hur de ser på kostnad att rekrytera nya talanger. Dessa begrepp används 

i studien för att undersöka hur arbetsgivarattraktivitet kan förbättras i organisationer som använder 

sig av Employer branding. 

 

Employer branding påverkar kandidatattraktion och anställning av talangfull personal 

Sambandet mellan Employer branding och rekryteringsprocess börjar när en organisation tillämpar 

Employer branding till sin marknadsföringsstrategi. Enligt Bejtkovský (2018) som refererar till 

Bursova (2009) menar att Employer branding används som en viktig process när organisation ska 

söka och rekrytera nya personalresurser.   
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Enligt Laumer et al. (2015) används Employer branding till nästa steg att attrahera potentiella 

kandidater. Leekha Chhabra & Sharma (2014) förklarar att kandidater utvärderar de potentiella 

organisationer baserat på de komponenter som finns inom organisationen. Därför kan det vara 

viktigt och avgörande att använda de komponenter av Employer branding som finns.  

Walker (2007) menar att Employer branding handlar om vad organisationen har att erbjuda till 

sina potentiella och nuvarande arbetstagare. Employer branding leder till att organisationen får en 

sorts kandidatattraktion (Laumer et al, 2015). Därefter kan en organisation välja ut potentiella 

kandidater som de anser har talang. Med hjälp av sociala medier som är en marknadsföringskanal 

kan organisationer få en attraktionskraft. I samma steg kan organisationer börja med att utveckla 

en rekryteringsprocess, det är i detta steg som rekrytering kan kopplas ihop med Employer 

branding. 

Modellen har kandidatattraktion och anställning av talangfull personal i samma box. Anledning 

till detta är att Employer branding påverkar kandidatattraktion, som eventuellt i sin tur kan leda 

till anställning av talangfull personal. Då kandidatattraktionen har gett effekt, kan en 

organisationer utveckla sin rekryteringsprocess för att rekrytera talangfull personal.  
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3. Metod  

I Kapitlet redogörs metodvalet som ska besvara studiens frågeställning. Kapitlet 

innehåller en presentation av olika forskningsmetoder samt motivering till vilken 

metod som valdes för att samla in data. I slutet av kapitlet redogörs hur intervjuguiden 

skapats. 

3.1 Forskningsstrategi 

Det finns tre olika strategier att använda för att genomföra en undersökning till en studie, dessa 

kallas för induktiv, deduktiv och abduktiv. Det är viktigt att skilja mellan en induktiv, deduktiv 

och abduktiv analysstrategi (Lind, 2014). En induktiv forskningsstrategi bygger på observationer 

som görs till resultatet för att sedan ställa den empiriska datainsamling mot teorin (Bryman & Bell, 

2013). Den induktiva strategin är raka motsatsen till den deduktiva. Enligt Jacobsen (2002) handlar 

den deduktiva strategin om att ha teori som utgångspunkt för att sedan använda empirisk data för 

att uppnå ett resultat med uppsatsen. Målet med den deduktiva strategin är att testa om den 

vetenskapliga fakta motsvarar verkligheten. Den abduktiva ansatsen handlar om att författaren 

pendlar mellan den induktiva och deduktiva metoden utan att fullt anamma någon av dessa 

metoder menar Fejes & Thornberg (2009). Denna metod är inte lämplig för denna studie eftersom 

det kan ta för lång tid att pendla mellan båda metoder inom ramen för detta arbete. 

I studien kommer den deduktiva ansatsen tillämpas. Detta för att ställa vetenskaplig fakta av 

tidigare forskning mot hur det stämmer överens med verkligheten. Först analyseras 

forskningsområdet Employer branding utifrån vetenskapliga artiklar för att få en djupare 

förståelse. Därefter gjordes intervjuer och observationer för att kunna svara på hur organisationer 

kan använda Employer branding för att kunna attrahera och rekrytera talangfull personal. Genom 

deduktiv metod kommer de fyra olika komponenter från analysmodellen att undersökas och ställas 

mot hur det ser ut i verkligheten. 

3.2 Forskningsmetod 

Det finns tre olika forskningsmetoder, kvantitativ, kvalitativ och en blandning av båda metoder 

(Cresswell, 2014). En kvantitativ studie omfattar statistiskt verifierbara samband medan en 

kvalitativ metod fokuserar på mening och innebörd (Alvehus, 2013).  
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Den kvantitativa metoden intresserar huruvida ett fenomen är vanligt eller inte. En kvantitativ 

metod är inte lämplig i denna studie, eftersom syftet inte är att undersöka om Employer branding 

är ett vanligt fenomen eller inte, utan hur det kan användas av organisationer för att attrahera och 

rekrytera talangfull personal. 

Enligt Bryman & Bell (2013) fokuserar en kvalitativ undersökningsmetod på ord och inte siffor 

vid insamlat empiriskt material. Därför har studien valt att använda en kvalitativ metod som består 

av intervjuer samt observationer på organisationers sociala medier för att få djupare förståelse hur 

det kan se ut i verkligheten. En kvalitativ metod är mest lämplig för undersökningens syfte, 

eftersom en djupare förståelse efterfrågas för att genomföra uppsatsens frågeställning. För att 

säkerställa hur vetenskapliga fakta motsvarar den empiriska datainsamlingen är den kvalitativa 

metoden mest lämplig för denna studie. 

Enligt Cresswell (2014) som refererar till Cresswell & Piano (2007) menar att en studie kan 

kombinera kvantitativ och kvalitativ metod för att stärka den totala studien. En blandning av båda 

metoder är inte lämplig då denna metod tenderar att få ett stort omfång som kan behöva mycket 

resurser och kräva lång tid. 

3.3 Forskningsurval 

En studien kan undersökas med hjälp av ett slumpmässigt urval, snöbollsurval, 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval (Alvehus, 2013). I ett slumpmässigt urval väljs deltagare 

oberoende ut för att representera en hel population och generalisera resultatet (Alvehus, 2013). Det 

medför att urvalet kan bli väldigt stort, men nödvändigt för att göra statistiska beräkningar som 

sedan kan generaliseras. Slumpmässigt urval riskerar att ge ett missvisande resultat då personer 

som deltar har liten eller ingen kunskap inom avseende området. I kvantitativa undersökningar är 

ett slumpmässigt urval vanligt förekommande (Alvehus, 2013). Dock bygger denna studie på en 

kvalitativ metod.  

Snöbollsurval innebär att personer som tidigare intervjuats i studien ger upphov till nya 

intervjupersoner (Alvehus, 2013). Ett snöbollsurval riskerar att förhålla sig till en och samma 

organisation, men studiens syfte var att undersöka flera organisationer. 

I ett bekvämlighetsurval selekteras personer som är lättillgängliga för studien. Bekvämlighetsurval 

riskerar att ge ett missvisande resultat då det inte speglar forskningsfrågan, snarare 

bekvämlighetsurvalet (Alvehus, 2013). 
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I ett strategiskt urval selekteras personer till intervjustudier som kan förhålla sig till de frågor som 

ska studeras och kunna bidra med vissa specifika erfarenheter (Alvehus, 2013).  

Ett stickprov väljs ut från en del av en population för genomförande till en forskning (Bryman & 

Bell, 2013). Till studien gjordes intervjuer med sex stora serviceinriktade organisationer. Det 

skulle dock vara för tidskrävande vid intervju med fler än sex organisationer i förhållande till den 

begränsade tidsramen för studien. Därför valdes stora serviceorganisationer då dessa anses mer 

intressanta för att forska om Employer branding. Anledningen till att stora serviceorganisationer 

valdes är för att de vanligtvis har ett tydligare och starkare Employer branding. Stora 

organisationer är troligen mer medvetna om Employer branding och gör aktiviteter för att bli en 

attraktivare arbetsgivare.  

De som deltog var: Länsförsäkringar, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 

Nordea, Företag X och Företag Y. Organisationerna kontaktades och därifrån har de angett en 

lämplig respondent för att medverka i intervjun och kunna besvara frågorna. Organisationerna 

valde ut en lämplig person som de anser har god kunskap och är erfaren inom rekryteringsområdet 

som är relevant för denna rapport. Alla respondenter är chefer i sina respektive organisationer och 

en chef anses ha god kännedom om organisationen. Cheferna kommer ha samma befattning vilket 

skapar homogenitet och tillförlitlighet till resultatet.  

3.4 Kvalitativa metoder 

Det finns flera sätt att skapa empiriskt dataunderlag. I forskning är det vanligt förekommande med 

fokusgrupper, enkäter, observationer och intervjuer (Alvehus, 2013; Lind, 2014).  

Fokusgrupper diskuterar ett visst ämne eller frågeställning under en begränsad tid (Alvehus, 2013). 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju som görs med flera deltagare. Fokusgrupp som metod 

valdes bort då gruppdynamik som fokusgrupper har (Bryman & Bell, 2013) inte behövs för att 

besvara studiens frågeställning. Det skulle också vara en svårighet med fokusgrupper att kunna 

samla alla som ska intervjuas till ett tillfälle.  

En annan metod är enkäter vilket är ett frågeformulär som fylls i på egen hand, antingen delas 

enkäten ut genom vanlig post eller e-post (Bryman & Bell, 2013). En enkät bör inte ha allt för 

mycket öppna frågor (Bryman & Bell, 2013).  
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Syftet med enkäter är att svarsalternativen är standardiserade gällande svarsmöjligheter och dess 

frågor (Lind, 2014). Enkäter valdes inte till studien då enkäter riskerar att ha låg svarsfrekvens 

som påverka studiens resultat.  

Observationer är en annan forskningsmetod som iaktta mänskligt beteende och interaktion 

(Alvehus, 2013). Observationer på organisationernas arbetsplats är inte en lämplig metod och 

möjlig att utföra inom tidsramen för denna studie. Däremot gjordes observationer på 

organisationernas sociala medier för att se hur organisationerna använder Employer branding för 

att attrahera och rekrytera talangfull personal.  

Enligt Lind (2014) kan en intervju kortfattat definieras som ett samtal med ett syfte. Frågor ställs 

till en respondent som förväntas ha kunskap och en uppfattning av det studerade fenomenet. En 

intervju är en ofrånkomlig forskningsmetod för att ta reda på hur människor tänker, känner och 

agerar i olika situationer (Alvehus, 2013). För att besvara studiens syfte valdes intervjuer som 

undersökningsmetod. 

Tidigare forskning belyser att Employer branding kan hjälpa till organisationer att attrahera och 

rekrytera arbetskraft på en arbetsmarknad, men har inte definierat ett specifikt tillvägagångssätt. 

Studien undersöker hur Employer branding används i verkligheten av organisationer med hjälp av 

insamlad empiri från sex organisationer. Till studien valdes intervjuer samt observationer på 

organisationernas sociala medier eftersom syftet är att undersöka hur organisationer använder 

Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal.  

3.5 Personlig intervju 

En semistrukturerad intervju tillåter respondenten att styra konversationen eftersom frågorna är 

allmänt konstruerade. Intervjuer är ett bra sätt att undersöka attityder för att kunna ställa följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna tog 30-60 minuter att genomföra. 

 

Data samlas in från intervjuer för att undersöka om och hur de olika organisationerna använder 

Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal. I rapporten testas utfall av 

intervjuer mot vetenskapliga teorier. I studien kommer det ske intervjuer med sex stora 

serviceorganisationer och relevanta chefer inom marknadsföring, HR med mera. 
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3.6 Studiens trovärdighet 

För att datainsamlingen ska vara trovärdig kommer rapporten omfattas av tre olika kriterier: 

tillförlitlighet, pålitlighet och konformitet (Bryman & Bell, 2013). Studien får tillförlitlighet när 

data samlas in från ett strategiskt urval. Det betyder att intressanta chefer medvetet selekteras för 

att samla in relevant data. Chefer inom Human Resource blir intressanta eftersom de är inriktade 

på rekryteringsfrågor och har kunskap inom marknadsföring samt allmänt god kännedom om 

branschen. Backhaus & Tikoo (2004) menar att det tillämpas mänsklig resurshantering och 

marknadsföring till vad Employer branding handlar om. 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Resultatet från intervjuerna skulle troligtvis blivit annat om det intervjuats personer som inte är 

kopplade till organisationers rekrytering och Employer branding. Därför används dessa chefer 

för att öka tillförlitligheten till resultatet (Bryman & Bell, 2013). 

Studien har genomfördes utifrån de regler och normer som forskningssamhället har, vilket ger 

tillförlitlighet till studien. För att studien ska få ytterligare tillförlitlighet användes triangulering 

(Bryman & Bell, 2013). 

Tillförlitlighet har som utgångspunkt att forskningsregler följs som betyder att personer som 

deltagit i studien får ta del av materialet (Bryman & Bell, 2013). Därmed kommer studien 

skickas till respektive intervjuperson när rapporten är avslutad. Vi har även gett de intervjuade 

tillgång till materialet under tiden för att säkerställa att texten är som de har önskat. Anledningen 

är att de kan bekräfta om materialet har tolkats korrekt (Bryman & Bell, 2013).  

Under intervjun fick vi tillåtelse att spela in vilket ska underlätta för transkribering av arbetet. 

Den möjligheten ger arbetet ökad tillförlitlighet genom att man kan lyssna på materialet i 

efterhand. Detta kan försäkra informationen om att man har tolkat rätt från intervjupersonen 

(Patel & Davidson, 2011).  

Inspelning av intervjuerna tillåter att gå tillbaka och korrekt referera till hur respondenten har 

uttryckt sig. Det kan dock finnas detaljer som är känsliga och som respondenten inte vill dela 

med sig om vilket kan påverka resultatet.  
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3.6.2 Konformitet 

Den kvalitativa metoden kommer göra att resultatet att kan bli en tolkning. Alvehus (2014) menar 

att det finns många sätt att tolka data och många olika teorier att se på ett fenomen. Resultatet från 

intervjuer kommer testas mot vetenskapliga teorier för att öka trovärdigheten och få konformitet 

eller bekräftelse av datan från intervjuerna. Därmed kombineras primär och sekundärdata. 

(Bryman & Bell, 2013) 

3.6.3 Pålitlighet 

Intervjuer av flera organisationer kan leda till upprepning, men även pålitlighet då uttalanden från 

intervjuerna kan vara liknande vilket minskar risken för att ett uttalande är felaktigt gentemot 

andras (Bryman & Bell, 2013). 

3.6.4 Metodkritik 

Studien kommer inte att appliceras på andra branscher, då studien endast undersökt stora 

servicebranschers Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal. Det krävs 

vidare forskning för att binda ihop olika branscher med deras Employer branding och 

rekryteringsprocess. Därför kommer studien ha låg eller ingen grad av överförbarhet (Bryman & 

Bell, 2013). 

3.6.5 Triangulering 

Triangulering går ut på att det används fler än en metod eller datakälla för att kontrollera 

resultatrelevans och giltighet för att undvika begräsningarna i en metod (Bryman & Bell, 2013). 

Det är vanligt med triangulering inom företagsekonomisk forskning för att undvika begräsningarna 

i metodvalet. Yin (2007) menar att påståenden från sekundärdata kan stärkas av tidigare forskning 

och ge mer trovärdighet till en studie.  

Studiens data kommer från intervjuer, observationer och tidigare forskning för att kombinera 

primärkällor samt sekundärkällor och därmed uppfylla kraven för triangulering. Det gör att 

resultatet blir mer trovärdigt.  
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3.7 Etiskt perspektiv  

Med tillåtelse från respondenten kommer samtalet spelas in för noggrannare granskning. Enligt 

Lind (2014) får inte forskningens intressen påverka de individer som deltar negativt.  Till 

samhällsvetenskaplig forskning är det fyra viktiga etiska överväganden som bör förmedlas till 

respondenterna. Dessa är frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Frivillighet att 

delta i studien, samtycke till medverkan och möjlighet att avbryta sitt deltagande, värna om 

personuppgifter samt att obehöriga inte ska få ta del av data (Lind, 2014). I studien tilldelades 

organisationerna samt dess respondent anonymitet ifall detta önskades. Inspelat material kommer 

att raderas efter att intervjuerna transkriberats. 

3.8 Datakodning och utformning av intervjuguide 

Studiens intervjuguide är skapad med hjälp av tidigare forskning (Leekha Chhabra & Sharma 2014; 

Laumer, Maier & Eckhardt, 2015). Detta hjälper oss att ställa relevanta frågor och få en inblick i 

ämnesområdet. Studiens intervjuguide är uppdelad i olika teman. Detta är för att kunna identifiera 

och särskilja olika delar av Employer branding åt och kunna analysera varje steg särskilt från 

varandra. 

Intervjuguiden är uppdelad i olika delar (se bilaga). Första delen av intervjuguiden är till för att 

samla in respondenternas uppfattning av talang, Employer branding och rekryteringsprocess. I del 

två är det olika attribut av Employer branding för att kunna förstå hur organisationer kan använda 

Employer branding för att rekrytera talangfull personal. De fyra komponenter av Employer 

branding som har undersökts är: organisationsattribut, marknadsföring & kommunikationskanaler, 

skapande av arbetsgivarens image och arbetsgivarattraktivitet (Leekha Chhabra & Sharma 2014).  
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4. Sammanställning av empiriska resultat 

I detta kapitlet kommer empiriska resultatet från intervjuer och observationer 

sammanställas. Kapitlet ska ge en helhetsbild av empirin. Kapitlets struktur 

presenteras som de olika teman från intervjuguiden som skapades av teoretiska 

referensramen. Till studien gjordes intervjuer för att undersöka hur organisationer 

använder Employer branding i praktiken för att attrahera och rekrytera talangfull 

personal. Empirikapitlet är uppdelat i två delar. Del ett är utformad från intervjuer 

med olika stora serviceorganisationer. Del två är utformad utifrån observationer på 

de stora serviceorganisationernas hemsidor samt sociala medier. 

Bakgrundsinformation om studiens respondenter 

Respondenten från Länsförsäkringar har arbetat på kontoret i tolv år som HR-chef och gick en 

utbildning för personal och arbetslivsfrågor i tre och ett halvt år. Respondent från Danske Bank 

har arbetat i organisationen i fyra år som kontorschef i ett antal banker samt gymnasial 

ekonomutbildning. Henrik, respondent från SEB har en högskoleutbildning inom finansiell 

ekonomi samt varit på kontoret i tolv år, varav fyra år som privatmarknadschef. Marie, respondent 

från Nordea har arbetat inom organisationen under en längre tid med olika befattningar med 

senaste arbetstiteln som kontorschef. Respondent från Företag X har arbetat inom organisationen 

i längre tid. Respondent från Företag Y har arbetat inom organisationen under en längre tid och 

med två år med rekrytering och har en högskoleutbildning inom logistisk. Samtliga respondenter 

har erfarenhet inom rekrytering och har bidragit med god kunskap till avsett forskningsområde.  

Respondent  Länsförsäkringar Danske 

Bank 

SEB Nordea Företag X Företag Y 

Kön Kvinna Man Man Kvinna Kvinna Kvinna 

Arbetstitel HR-chef Kontorschef Kontorschef Kontorschef Kontorschef Rekryteringsansvarig 

Erfarenhet  12 år  4 år 12 år Längre tid Längre tid 2 år 

Tabell 1: Bakgrundsinformation om studiens respondenter. 
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4.1 Talangfull personal 

Två frågor ställdes för att fånga respondenternas syn på talang. Första frågan handlar om hur 

respondenternas organisation definierar talang. Av sex tillfrågade organisationer hade ingen 

organisation definierat talang. Samtliga respondenter menar att talang är ett abstrakt och 

svårdefinierat begrepp. Anledningen till att ingen har definierat talang kan vara för att talang är ett 

brett begrepp. Därför hade respondenterna sin egen tolkning av begreppet. En respondent uttryckte 

sig: 

”Personer som är bäst på pappret behöver inte vara den som är mest kvalificerad, 

med mest utbildning osv. På Länsförsäkringar handlar det om att ha rätt person”. 

(Pernilla, Länsförsäkringar) 

En annan respondent uttryckte sig: 

”Talang för mig, är viljan att förändra och ta till sig nya saker. En talang avgör, 

hanterar, prioriterar och tar egna beslut”. (Henrik, SEB) 

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Man är en talang om man är duktig att jobba i team, samarbetsvillig, attityd, bra 

inställning, kan, vill och har förmågan driva sig själv och gör mycket mer än det jobbet 

man kommer in på”. (Marie, Nordea) 

Andra frågan kommer in på om det var viktigt för organisationen att ha talangfull personal. 

Respondenterna är eniga om att talangfull personal är viktigt i respektive organisation. 

Talangfulla medarbetare är viktigt för att förbättra organisationen som helhet. Det är viktigt 

att kunna på ett pedagogiskt sätt och sätta sig in i kundernas perspektiv och situation. 

Respondent från SEB uttrycker. 

”Laget blir inte starkare än den svagaste länken”. (Henrik, SEB) 

En annan respondent uttryckte sig: 

”Våra talanger behöver vara de som bemöter kunden med glimten i ögat och med ett 

professionellt bemötande. Vi måste ha en stor andel talanger som är innovativa och 

tänker till kring lösningar och hur man vill möta organisationen i framtiden, som har 

idéer och till hur den moderna organisationen ska se ut”. (Respondent, Företag X) 
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En tredje respondent uttryckte sig: 

”Vi måste ha kompetent personal. De är ansiktet utåt. De förklarar det som är svårt 

och komplext för våra kunder”. (Pernilla, Länsförsäkringar) 

4.2 Rekrytering av talangfull personal 

Fyra frågor skapades för att fånga hur organisationer rekryterar talang. Första frågan handlar om 

det finns några svårigheter med att attrahera och rekrytera talangfull personal. Ingen av 

respondenterna ansåg att det fanns ett problem med att attrahera talangfull personal. Däremot 

ansåg fyra av sex organisationer att svårigheten ligger i att rekrytera och behålla talangfulla 

medarbetare. De två resterande organisationerna menar att det inte är ett problem då de etablerat 

sig som en attraktiv arbetsgivare på marknaden. 

Respondent från Företag Y menar att svårigheten finns i rekryteringsprocessen och att den är 

externt beroende. Respondenten uttryckte sig:  

”Vi har höga krav på bakgrundskontroll. Och dessa har blivit ännu högre. Ibland 

kanske det handlar om hur komplett någons bakgrund är istället för om man är 

talangfull”. (Respondent, Företag Y)  

Vidare menar en annan respondent att svårigheten är att hitta rätt i rekryteringsprocessen och 

rekrytera rätt person. Respondenten uttryckte sig: 

”CV kan ju vem som helst skriva. Det är mer intressant att se människan när man 

träffar den. Det är då man kan se personen, om det är en talang, som brinner för saker 

och verkligen vill, och har kompetensen samt förmågan att utvecklas”. (Marie, 

Nordea) 

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Dessa kommer vanligtvis från högskolor som nyexaminerade. Dessa personer har 

vanligtvis ingen erfarenhet, personen kan få rättvis lönesättning, och vi tror på den 

personen som ska rekryteras. Om vi skulle ta in en talangfull person, får personen sina 

utbildningar, men om personen känner att moroten är för låg kan hen bli överköpt av 

en annan bank. Vi hade gärna sett att man är talang i sin roll längre och stannar kvar 

på en arbetsplats för att utvecklas”. (Henrik, SEB) 
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En fjärde respondent uttryckte sig:  

”Förr kunde man skapa en karriär inom banken lokalt. Får man in en talang här måste 

den flytta för att ta nästa steg i karriären. Det är skillnad gentemot Danske Bank i 

exempelvis Stockholm”. (Joakim, Danske Bank)   

Andra frågan berör hur organisationernas rekryteringsprocess går till. Samtliga organisationer 

använder sig av en intern rekrytering för att tillsätta lediga eller nya tjänster. Om det inte finns 

någon lämplig kandidat inom organisationen väljer de att annonsera tjänsten externt. En 

respondent uttalade sig på följande sätt:  

”Är det en tillsvidareanställning ska tjänsten annonseras internt och externt”. 

(Respondent, Företag Y) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”Vi rekryterar alltid internt i första hand. Hittar organisationen ingen internt någon 

väljer vi att gå externt”. (Respondent, Företag X)  

Samtliga organisationer hade liknande rekryteringsprocess och den kan gå till på följande sätt: 

”Det uppstår ett behov, antingen om någon sagt upp sig, går pension eller för att utöka 

personalen på kontoret. Det signaleras till närmaste chef om att en utökning behöver 

ske. Närmaste rekryteringschef fyller i en kravprofil med personliga egenskaper, 

utbildning och krav från oss. Utifrån denna kravprofil utformas en annons. Efter 

annonsen blir det urvalsprocess, gå igenom ansökningar, och vilka kandidater som är 

bäst för kravprofilen. Man tittar formellt vad man har med sig i bagaget och hur man 

formulerar sig i brevet, för det beskriver hur man är som person. Efter första urvalet 

görs en fysisk intervju, personlighetstester, logiktest och matchningstest. Därefter tas 

referenser från tidigare jobb. Detta kan leda till en eventuell anställning”. (Pernilla, 

Länsförsäkringar) 

Tredje frågan kommer in på hur organisationerna når ut till de bästa talangerna jämfört med 

andra arbetsgivare. Samtliga organisationer menar att det oerhört viktigt att marknadsföra 

sig. En respondent sade:  
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”Vi har en ”rekryteringsmodell”, Bra folk känner bra folk. Bra folk inom 

organisationen uppmanas värva personer i sin omgivning man tycker om, lite som att 

headhunta någon”. (Henrik, SEB)  

En annan respondent uttryckte sig:  

”Där är vi ganska dåliga på att nå ut. Vi annonserar oss externt på vår hemsida. Då 

behöver man söka sig till vår hemsida. Det läggs även ut på Monster och 

rekryteringshemsidor”. (Respondent, Företag Y) 

Den fjärde frågan handlar om vilka egenskapen en potentiell attraktiv arbetstagare ska ha. En 

respondent uttryckte sig: 

”Kundmöte, samtidigt analyseras för kunden vad för behov och helhetssynen ska vara 

där för att för att hjälpa inom Försäkring och Bank. Som en attraktiv arbetstagare ska 

du kunna samarbeta med kollegor och kunder”. (Pernilla, Länsförsäkringar) 

En andra respondent uttryckte sig: 

”Det ska finnas acceptans hos personen att vilja utveckla sig och utbilda sig i olika 

sammanhang (utbildningar, mässor, arbetsuppgifter). Ta egna beslut, god självkänsla, 

tillit och förtroende till chefen och det gäller att får samma tillbaka”. (Henrik, SEB) 

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Att man ska ha förmågan att vara driven själv, att vara proaktiv. En person som 

brinner för att jobba, tycker det är kul och ger energi. Denne är givetvis vara 

kompetent och ha utbildning”. (Marie, Nordea) 

4.3 Employer branding 

Två frågor skapades för att fånga hur organisationer använder Employer branding i sin 

organisation. Första frågan kommer in på om hur organisationen tänker angående användning av 

Employer branding. Fyra av sex organisationer visade at de använder Employer branding. De som 

använder Employer branding i sin organisation tror att det är bra för att kunna positionera sig på 

marknaden. De tror att Employer branding måste spegla vad organisationen kan erbjuda och deras 

varumärke. En respondent uttryckte sig: 
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”Det handlar om att positionera sig på marknaden. Länsförsäkringar jobbar med 

Employer branding att det ska framgå att vi är kundägda, det lokala alternativet och 

hela den här biten. Vårt Employer branding måste spegla vad vi kan erbjuda och vårt 

varumärke”. Pernilla, Länsförsäkringar) 

En andra respondent uttrycker sig följande:  

”Om du tänker på organisationen, då tänker du på logotypen och märket. Employer 

branding blir mer att vara en attraktiv arbetsgivare. Dels genom att finnas lokalt, för 

att jobba lokalt och för att vara framåt med nya tjänster”. (Respondent, Företag X)  

De organisationer som inte använder Employer branding tänker på varumärket, men använder det 

inte för det låser fast tankar kring hur det ska användas. Respondent från SEB menar att de inte 

använder Employer branding. 

”Nej, vi använder inte detta i organisationen. Dock är det en omedveten strategi som 

använts i verksamheten till det vanliga varumärket. Den är inte skriven i sten, för man 

låser sig fast hur det ska gå till”. (Henrik, SEB) 

Andra frågan handlar om hur respondenterna vars organisationer använde Employer branding tror 

att det påverkade deras rekryteringsprocess. Det är ett sätt att positionera organisationen och få 

arbetssökanden att få en uppfattning om organisationen.  

”Det är viktigt att finnas med i mind-setet bland de vi vill nå. Finns vi inte med i mind-

setet är vi bortvalda, Employer branding används för att tratta ner. I en intervju finns 

möjligheten att berätta mer om organisationen, då påverkas öppenhet och uppfattning 

av arbetsgivaren”. (Joakim, Danske Bank) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”Vi hör ju de som söker jobb från oss att de stötte på oss i tidigt livsskede. Vi har byggt 

upp en känsla av att organisationen finns på ett sätt om man är kund eller inte hos oss. 

Employer branding påverkar rekryteringsprocessen på så vis”. (Respondent, Företag 

X) 
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4.3.1 Organisationsattribut 

Sex frågor inom området för att förstå organisationsattribut. Första frågan handlade om ett bra 

uppförande är viktigt på respektive arbetsplats. Samtliga respondenter är eniga om att ett bra 

uppförande är viktigt och det gäller mot kunder såväl medarbetare. Organisationerna är mån om 

att kunderna ska trivas och ha en bra upplevelse på sin arbetsplats. Respondent från SEB uttryckte 

sig:  

”Det handlar på något sätt att bygga tillit till varandra, liksom att vara förebild för 

andra, skapa förtroende i syfte om att få något i form av respekt tillbaka, likadant 

gäller även mot medarbetare. Detta är viktigt både till kollegor, kunder och banken”. 

(Henrik, SEB) 

En annan respondent uttryckte sig: 

“Det är synnerligt viktigt. Det är så när man har med kunder och göra, givetvis med 

kollegor. Det betyder att vi ska ha bra respekt mot varandra och viktigt att uppföra sig 

bra mot kollegor och kunder”. (Marie, Nordea) 

Andra frågan kommer in på hur organisationerna förhåller sig till belöningar. Fem av sex 

organisationer använder sig av belöningar. Två av dessa använder sig av belöning med hjälp av ett 

individuellt belöningssystem för en viss prestation. Tre organisationer använde sig av belöning i 

form av grupprestation. En av de tillfrågade organisationerna använde sig av belöningssystem. 

Respondent från SEB uttryckte sig:  

”Samtliga medarbetare kan få en belöning om organisationen klarar två mål. Det ena 

är ett lönsamhetsmål och det andra är kundnöjdhet. Tanken med belöningssystemet är 

att individer ska tänka långsiktigt och inte bara för att göra en bra prestation för en 

specifik affär och tänker att man ska få bonus för det”. (Henrik, SEB) 

En annan respondent menar:  

”Man ge tips på företag som våra säljare kan kontakta. Då kan man belönas på 

individnivå. Utöver detta har organisationen ett gemensamt mål som är kopplat till 

vårt bonussystem som baseras på hela gruppen prestation”. (Respondent, Företag Y) 

Den organisationen som inte använde belöningssystem menar att det inte ska behövas ett 

belöningssystem för det ska finnas en vilja att bidra till organisationen. 
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”Vi har inga belöningssystem. Vi jobbar mot mål i organisationen, ett mål kan vara 

kundnöjdhet. Vi vill att kunderna ska nå en viss grad av kundnöjdhet. Uppnår vi det 

får man ingen belöning, men känner att man gjort något bra för organisationen”. 

(Respondent, Företag X) 

Tredje frågan berör om organisationerna tror att deras varumärke kan attrahera talangfull personal 

att arbeta i organisationen. Samtliga organisationer tror att ett starkt varumärke kan leda till att 

organisationen attraherar personal. Respondent från Länsförsäkringar uttrycker sig på följande 

sätt: 

“Varumärket kan attrahera ny "talangfull personal”, det kan rekrytera många och 

unga talanger. Unga har oftast en annan syn än äldre. Mer nu än när jag började för 

12 år sen, just för det här med ”Sharing economy” att det ligger i tiden. Det kan 

attrahera och vissa kan tycka att de är jättespännande med vårt varumärke”. 

(Pernilla, Länsförsäkringar) 

En annan respondent menar:  

”Absolut, det tror jag. Ofta när man får rösta om populära arbetsgivare kommer SEB 

upp. Vi är inte på Apple och Google nivån, men vi är absolut en av de tyngre svenska 

företagen att jobba på. Det är ett starkt varumärke”. (Henrik, SEB) 

Fjärde frågan handlar om organisationerna använder sig av träningsprogram och 

utvecklingsprogram. Samtliga organisationer använder sig av detta och på liknande sätt. 

Organisationerna har bestämt att det är ett lagkrav på kompetensutveckling av personal. En 

respondent uttryckte sig:  

”Det finns träningsprogram för att få en slags licens. Det kan vara utbildning om man 

jobbar med värdepapper eller bolån, göra vissa prov för att få en licens. När man får 

denna licens handlar det om att jobba rätt, metodiskt och ha positiv inställning. Det 

finns även internt hjälpmedel som kollegor kan använda sig av”. (Henrik, SEB) 

En andra respondent uttryckte sig: 

”När man jobbar inom bank och försäkring är det lagkrav på kompetensutveckling 

varje år. Man måste följa med och detta följs upp varje år”. (Pernilla, 

Länsförsäkringar) 
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Fråga fem handlar om organisationen tror att träning och utvecklingsprogram påverkar potentiella 

arbetstagare att arbeta i organisationen. Fyra av sex respondenter tror inte att träning och 

utvecklingsprogram påverkar arbetstagare till organisationen. Respondent från Danske Bank 

menar att: 

”Jag tror de förväntar sig det. Det ligger i förväntansbilden”. (Joakim, Danske Bank) 

En annan respondent menar:  

”Det är ingenting vi marknadsföra att vi har. Däremot marknadsföra vi att om du 

börjar hos oss finns det många olika möjligheter och yrken att prova på, att göra 

karriär på det sättet”. (Pernilla, Länsförsäkringar) 

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Ja, det tror jag nog. Du får all utbildning betalt och det kan du bära med dig även 

om du slutar på Nordea”. (Marie, Nordea) 

Sjätte frågan kommer in på hur organisationens arbetstagare får ta beslut och på vilket sätt. 

Samtliga respondenter menar att organisationerna har tydliga gränser på vissa typer av beslut. Det 

kan exempelvis vara hur mycket kredit som kan beviljas, hur mycket som får rabatteras osv. 

Respondent från Nordea uttryckte sig:  

”Man tilldelas olika ansvarsområden. Om det är en kreditlimit eller om det är andra 

saker så har du ett visst område som du är ansvarig för”. (Marie, Nordea) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”Det finns tydliga mandat om vad man kan ta beslut på och inte. Ska du gå över 

gränsen får du gå till närmaste chef. Det finns tydliga mandat hur mycket man får 

rabattera”. (Pernilla, Länsförsäkringar) 

Sista frågan berör om organisationerna tror att en organisation som ger mer ansvar till sina 

arbetsgivare blir mer attraktiv. Samtliga organisationer tror att en organisation som ger mer ansvar 

till sina arbetsgivare blir mer attraktiv. Respondent från Danske Bank uttryckte sig: 

“Det tror jag. Det är ett slags utförande som är jätteviktigt, annars växer man inte. 

Då måste man få göra saker och ta ansvar för dessa saker”. (Joakim, Danske Bank) 
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En annan respondent uttryckte sig: 

”Det beror dock på hur man är som person, om man gillar det eller inte. Självklart 

anser vi att alla människor växer med ansvar. Det är roligt att folk litar på en. När 

man tar ansvar utvecklas man på jobbet”. (Pernilla, Länsförsäkringar) 

4.3.2 Marknadsföring & kommunikationskanaler 

För att förstå mer om organisationerna marknadsföring och kommunikationskanaler ställdes fem 

frågor. Första frågan berör vart organisationerna annonserar sig för att attrahera talangfull personal 

till organisationen. Samtliga organisationer använder dessutom sina egna hemsidor där de 

annonserar ut lediga tjänster, men även LinkedIn och Facebook. Någon organisation använde även 

instagram och rekryteringsföretag och rekryteringswebbsidor. En respondent uttryckte sig: 

“Facebook, LinkedIn, men också via arbetsmarknadsdagar att vi finns med i olika 

sociala nätverk. Man lär sig ute i det lokala näringslivet, att man träffar mycket 

personer att man inte bara sitter inne på sitt bankkontor”. (Respondent, Företag X) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”Vi använder vår egen hemsida, på sociala medier finns vi med på LinkedIn, Facebook 

och Instagram. Vi marknadsför oss på arbetsmarknadsdagar och gymnasium samt 

högskolor”. (Marie, Nordea)  

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Vi kör mycket genom online. LinkedIn, egen hemsida och Facebook. Beroende på 

vad det är för tjänst kan det läggas ut på en rekryteringssajt”. (Pernilla, 

Länsförsäkringar) 

Andra frågan kommer in på vad organisationerna visar upp i sina annonser. En arbetsannons kan 

vara full med arbetsbeskrivningar, krav och diverse. Fem av sex organisationer menar att det är 

viktigt att visa upp kraven i sin jobbspecifikation. Respondent från Nordea uttryckte sig följande:  

“Vi visar upp vem vi söker, vad som är viktigt i jobbet, och vad jobbet handlar om. 

LinkedIn är kopplat till egna hemsidan och Facebook”. (Marie, Nordea) 
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En organisation från en annan bransch menar:  

”Vi visar inte så mycket. Det är mest massa text. Vi vill inte sätta för hårda krav i 

annonserna för då kan vi skrämma bort sökanden. Bortsortering sker istället efter och 

det är för att vi ska få så mycket ansökningar som möjligt”. (Respondent, Företag Y) 

Tredje frågan kommer in på hur sociala medier används för att rekrytera talangfull personal och 

på vilket sätt? Samtliga organisationer tycker det är att använda sociala medier var någonting som 

organisationerna själva tyckte vad viktigt. Henrik från SEB uttryckte sig:  

“Det gäller att göra det lilla lokala i det stora. Jag tycker att det är viktigt att förmedla 

en känsla. En känsla säljer, fakta berättar. En tidningsartikel idag bygger mycket på 

fakta. Kan man spela mer på känslor, såhär känns det att jobba på SEB, det träffar en 

person direkt”. (Henrik, SEB) 

Respondent från Danske Bank uttryckte sig:  

”Vi säger till varandra att passa på att dela. Banken lägger ut det som är intressant i 

ett kundperspektiv men även brett som någon gång kan påverka bilden av banken”. 

(Joakim, Danske Bank) 

Fjärde frågan kommer in på hur organisationerna använder sig av sociala medier för att rekrytera 

talangfull personal. Fem av sex respondenter är eniga om att de använder sociala medier för att 

hitta den talangfulla personalen. De menar att de använder sociala medier för nå ut till potentiella 

anställda. Däremot menar en respondent från Företag Y att de inte använder sociala medier på 

lokal nivå. En respondent uttryckte sig:  

“Vi använder oss av sociala medier när det gäller extern rekrytering för att annonsera 

ut till potentiella anställda och attrahera någon lämplig”. (Respondent, Företag X) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”I arbetssökandet steget blir det annonsering går ut och det är såhär en 

rekryteringsprocess används av sociala medier. Sen har vi ett gemensamt Instagram 

konto i Länsförsäkringar gruppen där vi jobbar med Employer branding”. (Pernilla, 

Länsförsäkringar) 
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Respondent vars organisation inte använde sociala medier uttryckte sig:  

”Vi gör inte det överhuvudtaget externt. Vi har interna sidor där man kan lägga ut: är 

det någon som känner någon. Ifall vi använder sociala medier så sköts det från 

Stockholm med uppdrag från oss”. (Respondent, Företag Y) 

Femte frågan handlar kortfattat om hur matchning sker mellan organisation och potentiella 

arbetstagare. Matchning är viktigt för att få rätt person till organisationen. Respondent från Danske 

bank uttrycker sig:  

”Förutom att finnas på sociala medier är vi ute på högskolor”. (Joakim, Danske Bank) 

En annan organisation uttrycker sig: 

”Det sker genom vår jobbportal där alla ansökningar kommer in. Där vi läser CV och 

personligt brev. Där försöker vi matcha mot profilen som vi söker”. (Respondent, 

Företag Y) 

En tredje respondent uttrycker sig: 

”Vi tittar på vilket behov vi har i den rollen, det beror på vad vi söker. Om vi söker en 

extrem specialist är kravprofilen otrolig viktig, eller om vi söker en person till allmänt 

bankarbete, då är det mer de personliga egenskaper vi vill komma åt, för sen kan vi 

lära upp denna person i företaget. Vi har kravprofiler för våra olika yrkesroller för de 

ser olika ut”. (Respondent, Företag X) 

4.3.3 Skapande av arbetsgivarens image 

För att svara på skapande av organisationens image framställdes två frågor för att fånga 

organisationernas syn på detta. Första frågan handlar om det är viktigt med en bra image. Samtliga 

respondenter att det är viktigt. Det är viktigt för image för att kunna attrahera nya kunder och 

arbetstagare. En respondent uttryckte sig:  

”Ja, det är det. En bra image visar på att kunden är potentiell tio till tjugo år framåt 

också. Det handlar inte bara om produktförsäljningen och att penetrera detta. Det 

handlar om helheten eftersom det ska vara hållbart för kunden att vara del av SEB”. 

(Henrik, SEB) 
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En annan respondent uttryckte sig:  

”Det är jätteviktigt viktigt att vårda varumärket. Du kanske har en intervju med en 

person idag, imorgon kanske hen är din kund”. (Respondent från Företag Y) 

En tredje respondent uttryckte sig:  

”Självklart! Därför kan vi attrahera både intressanta arbetstagare och behålla nya 

kunder”. (Marie, Nordea)  

Andra frågan berör om respondenterna tror att organisationens image påverkar deras 

attraktivitet att attrahera ny personal. Samtliga organisationer är överens om att image 

påverkar organisationens förmåga att attrahera ny personal. Det är viktigt vad som sägs om 

en organisation för det påverkar organisationens attraktivitet. En respondent uttrycker sig: 

”Man finns med i mind-setet. Företaget är intressant och man vill veta mer”. (Joakim, 

Danske Bank) 

En annan respondent menar: 

”Det är jätteviktigt vad som sägs och skrivs om ett företag, för att attrahera. Man vill 

inte jobba på en arbetsplats där man tror att man kan få skäll varenda dag av kunder”. 

(Respondent, Företag Y) 

En tredje respondent menar:  

”Det är klart du som ny, söker inte dig till något varumärke eller företag som du inte 

tycker är bra. Imagen är jätteviktig och därför håller vi på att bygga upp och stärka 

vår image”. (Marie, Nordea) 

4.3.4 Arbetsgivarattraktivitet 

Tre frågor konstruerades för att få uppfattningar om arbetsgivarattraktiviteten. Första frågan 

kommer in på om organisationen tror ett starkt varumärke leder till att attrahera talangfull personal 

till den specifika organisationen. Respondenterna är överens om att ett starkt arbetsgivarvarumärke 

är viktigt för att attrahera ny och kompetent personal till sin organisation. Arbetstagare söker sig 

till en organisation om de har hört bra saker och de liknar dina egna värderingar. Respondent från 

Företag Y uttryckte sig:  
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”Det skapar intresse att vilja jobba på ett företag. Du kanske söker dit enbart för att 

du hört gott om det”. (Respondent, Företag Y) 

En annan respondent menar:  

”Man vill känna stolthet. Att arbetsgivaren har kloka sunda värderingar. Om det 

liknar sina egna värderingar så känner man stolthet. För att få chansen av att jobba 

med sina egna värderingar gör att man känner sig stolt”. (Henrik, SEB) 

Andra frågan ställdes för att ta reda på vad organisationerna gör för att få ett stark och attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Samtliga respondenter är överens om att det gäller att synas på en 

arbetsmarknad och ha ett bra beteende på banken och utanför arbetsplatsen. Respondent från SEB 

uttryckte sig:  

”Genom att försöka vara SEB utanför banken. Det handlar om att prata gott om 

banken när man träffar vänner och familjer. Vad SEB står för, att känna en stolthet av 

att jobba på organisationen”. (Henrik, SEB) 

En annan respondent uttryckte sig:  

”Vi försöker att göra reklam för oss. Vi försöker synas mer och är ute på olika ställen 

och gör samhällsinsatser. Vi är på högskolorna och det leder till att man får ett större 

intresse för oss”. (Marie, Nordea) 

Tredje frågan handlar om det är dyrt för organisationer att rekrytera talanger. Fem av sex 

respondenter med undantag från Företag Y menar att de inte har någon koll på om det är dyrt att 

rekrytera talangfull personal. Det är dyrt om personal säger upp sig menar respondent från Företag 

Y. 

”Det är dyrt att förlora personal. Ju mer man verkligen man får någon som passar 

desto bättre är det. För annars kostar det jättemycket”. (Respondent, Företag Y) 
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4.4 Observation på organisationernas sociala medier 

Till studien gjordes observationer på organisationernas sociala medier för att se hur de ställer sig 

mot organisationsattribut och hur de använder Employer branding. Observationerna sker på 

organisationernas egna hemsidor samt webbsidor som LinkedIn. 

4.4.1 Nordea  

På Nordeas egen hemsida (Nordea, 2019a) syns deras varumärke tydligt. På deras startsida 

marknadsför de möjligheten att ansöka om lånelöfte och en kalkyl för bolån. Detta indikerar på att 

Nordea är mån om sina kunder och vill förmedla ett viktigt budskap till sina intressenter och 

omgivning. Det leder till att individers syn på organisationen kan förbättras och ge en bra image. 

Nordea arbetar med något som kallas för ekonomipejl. Ekonomipejl handlar om att Nordea går ut 

i skolor för att undervisa i privatekonomi för unga. Nordea vill att ungdomar ska veta varför det är 

viktigt att kunna hantera sin ekonomi. Det kopplas till Nordeas organisationskultur och betydelsen 

är viktig att lyfta fram inom organisationen och till omgivningen. Nordea använder sig utav sociala 

medier. De har en LinkedIn (Nordea, 2019b) sida där de marknadsför sig samt publicerar 

arbetsannonser. Deras LinkedIn är kopplad till deras egen hemsida samt Facebook. Nordea 

använder sig utav LinkedIn i sin rekryteringsprocess genom att publicera annonser och skapa 

attraktionskraft till organisationen. Under fliken “jobb” kan arbetssökande välja bland lediga 

tjänster som finns publicerade. I deras arbetsannonser står det specificerat vem de söker, 

förväntningar, befogenhet med mera. Detta hör ihop med det organisationsattributet jobbprofilen. 

I arbetsbeskrivningen söker Nordea individer som vill lära sig, kan ta för sig, är pålitliga och 

hängivna att bemyndiga andra. Nordea tillgodoser sin personal med träning och 

utvecklingsprogram i form av olika utbildningar. Det indikerar på att organisationen använder sig 

utav utbildningsprogram som de använder sig av inom organisationen för att personalen ska veta 

hur de ska agera och på vilken nivå. Här slås medarbetarnas bemyndigande ihop, då utbildningarna 

ger ett eget ansvar i form av beslut på det sättet att man kan ta egna beslut ifall personal ska låna 

ut pengar. Karriärmöjligheter & tillväxt är viktigt på Nordea. Enligt deras egen hemsida (Nordea, 

2019a) kan arbetstagare stanna inom organisationen och utvecklas. Arbetsplats där det givetvis 

behöver finnas möjligheter att göra karriär och där har Nordea potential att erbjuda detta till sina 

medarbetare. Belöningen framkommer inte i deras annonser för specifika tjänster. 
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4.4.2 SEB 

Det första som en intressent möter på SEB:s hemsida är erbjudanden om bolån samt deras logotyp. 

Deras hemsida har även snabbsökvägar samt sökord för att lätt kunna orientera. De använder sig 

av bland annat LinkedIn och sin egen hemsida för att publicera lediga tjänster och visa utbudet 

och bredden av alla tjänster. I deras arbetsannonser finns det olika kravprofiler med olika 

arbetsuppgifter som är specifikt utformade för varje enskild tjänst. Det finns en 

personlighetsbeskrivning hur potentiella attraktiva arbetstagare ska vara. De söker arbetstagare 

som är flexibla, lagspelare, positiva, drivna och som kan ha långsiktiga relationer med 

organisationens kunder. Medarbetarnas bemyndigande handlar om vilket ansvar som 

arbetsgivaren kan delar ut till sina anställda. Det framkommer även vilka olika ansvarsområden 

som organisationen har och dess förväntningar på den lediga tjänsten som ska tillsättas. I deras 

arbetsannonser framkommer det inte om organisation har något belöningssystem.  

På deras hemsida kan intressenter läsa hur det är att jobba på SEB och allmänt om organisationen. 

SEB försöker träffa sina kunder med viktiga budskap och visa upp organisationens värderingar för 

kunder och potentiella arbetstagare. I SEB handlar organisationskulturen om ens värderingar och 

ambitioner. Det är viktigt att kommunicera den “rätta” bilden utåt till omgivningen som ska 

uppfattas på korrekt sätt. SEB värnar om sin organisationskultur och tänker framtidsmässigt. SEB 

tar upp viktiga miljöaspekter aspekter och framtiden i samhället. Längst ner på sin hemsida finns 

det en flik om hur de bidrar till en hållbar framtid. Det indikerar på att SEB bryr sig om individernas 

möjligheter i framtiden och tänker hållbart.  

Karriärmöjligheter & tillväxt är det viktigt och någonting som speciellt marknadsförs av SEB. Det 

finns en karriärsflik på deras egen hemsida där de marknadsför alla möjligheter som finns att ta 

del av. Nyexaminerade och studenter är exempelvis en målgrupp som de ser som potentiella 

kandidater. På SEB:s hemsida står det att “vi ser fram emot att matcha din ambition och hjälpa att 

uppnå dina mål”. Detta indikerar på att de är mån om att sina arbetstagare och vill hjälpa erbjuder 

möjlighet att göra karriär. Träning & utvecklingsprogram är inte något som marknadsförs av 

organisationen. Däremot har SEB utbildningar för att få licenser, att arbeta rätt och metodiskt.  
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4.4.3 Danske Bank 

Vid en första anblick på Danske Banks hemsida (Danske Bank, 2019a) är varumärket det första 

som syns. På framsidan är det en stor bild, där det står “vilket bolån är bäst för dig” och att ansöka 

om bolån. Danske Bank tycker att det är viktigt att ta hand om sina kunder. Danske Bank går ut 

till högskolor och universitet för att marknadsföra sig, och attrahera de talanger som finns på 

marknaden. Danske Bank använder sig av LinkedIn som marknadsföringskanal (Danske Bank, 

2019b). Vid en specifik tjänst, kommer det upp en arbetsbeskrivning. I en av deras annonser finns 

det en rubrik “Vem är du?” där Danske Bank vill förmedla i sin jobbprofil vem som är den rätta 

personen för jobbet och vilka krav och kunskaper som behövs till det specifika yrket. Danske Bank 

söker arbetstagare som är nyfikna, god vilja, höga ambitioner drivna medarbetare som kan utveckla 

sig själva och organisationens affärer”. Banken har ett behov av att jobba med talanger då de 

uttrycker sin egen personal till att vara ambitiösa och kompetenta. Medarbetarnas bemyndigande 

definieras i jobbprofilen, då de menar att “arbetsplatsen kännetecknas av stort ansvarstagande samt 

viljan att göra skillnad”. Danske Bank ger sin personal möjlighet att ta ansvar och bidra till 

utveckling. Danske bank erbjuder säljutbildningar, rutiner och möjlighet till att lära känna banken. 

Det kan fastställa att det finns träning & utvecklingsprogram i organisationen. På Danske Banks 

jobbprofil att de ger möjlighet till de anställda att bygga sin karriär i banken och erbjuder en 

arbetsmiljö där de är med och bidrar till organisationens framtida utveckling. De uppfyller även 

karriärmöjligheter & tillväxt som är ett attribut för Employer branding. Belöning framkommer inte 

i arbetsannonserna eller på organisationens hemsida.  

4.4.4 Länsförsäkringar 

På Länsförsäkringars egen hemsida syns deras varumärke tydligt. Länsförsäkringar marknadsför 

sig på bland annat LinkedIn och Facebook. De använder sig på väldigt många 

kommunikationskanaler och deltar i mässor på bland annat arbetsmässor, högskolor med mera. De 

marknadsför alla olika karriärmöjligheter och möjligheten att byta jobb inom bolaget. I en av deras 

arbetsannonser söker de arbetstagare som tar eget ansvar, engagerad, bidrar med god stämning 

med mera. I en av deras annonser står det att det erbjuds en fast och rörlig lönemodell vilket kan 

liknas med ett blandat belöningssystem. Dessutom erbjuds det coachning och säljutbildning för att 

bli en bättre arbetstagare och växa inom organisationen. Detta indikerar på använder sig utav 

träning och utvecklingsprogram för sina anställda.   
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Syftet att medarbetarna ska ta del av utbildningar för att kunna göra sitt arbete på rätt sätt som 

organisationen eftersträvar. På deras hemsida samt LinkedIn framgår det lediga tjänster som de 

har annonserat ut genom dessa sociala medier. Ifall man klickar på en valfri “ledig tjänst” så dyker 

jobbprofilen upp. På deras jobbprofil framgår det information om deras jobb, vem dom söker och 

en kort text om deras bolag. Där det står “om jobbet” framgår det vilka ansvarsområden som den 

potentiella arbetstagaren kommer att ha. Detta indikerar på nästa attribut, alltså om medarbetarnas 

bemyndigande. Det handlar om vilket ansvar en medarbetare kommer att få och vilka 

förväntningar man lägger på den som söker. Länsförsäkringar tar även upp information om deras 

bolag. Vad det finns för olika värderingar och vilka värdeord de har inom organisationen. 

Organisationen tar upp viktiga ord som “öppenhet, mångfald, utvecklingsarbete” och detta 

indikerar på hur de vill att omgivningen ska uppfatta deras organisation. Detta relaterar till 

organisationskultur, de vill driva framåt dessa viktiga aspekter för att skapa balans mellan jobb 

och fritid för sig själva och samhället.  

4.4.5 Företag X 

Vid en observation på organisationens hemsida är varumärket väl synligt. På hemsidan finns det 

en annons som indikerar på att organisationen är mån om sina kunder och att de tänker på sina 

kunder. Företag X vill visa till sina anställda, kunder och omgivningen att organisationskultur är 

viktigt, det är en av de viktiga organisationsattribut som är värt att lyfta upp. 

Samhällsengagemanget bidrar till positiva faktorer, exempelvis får organisationen fler ögon på sig 

och blir mer attraktiv. Employer branding för organisationen är att vara en attraktiv arbetsgivare 

genom att ha detta sociala engagemang. Detta bygger upp en stolthet att arbeta på sådan 

organisation menar respondenten. Detta är vad organisationskultur handlar om, det handlar om hur 

de vill att andra ska uppfatta en som organisation. Detta arbete gör att organisationen blir mer 

attraktiv på marknaden både för kunder och arbetstagare, det ger fördelar till företaget på flera sätt. 

Företag X har en generell sida på LinkedIn, de har alltså inte egna sidor på LinkedIn för diverse 

arbetsplatser/kontor i landet. LinkedIn sidan ska vara som ett kommunikationsverktyg med kunder 

och medarbetare samt marknadsföra sitt varumärke. På deras LinkedIn sida finns en direkt 

anslutning till deras hemsida, där finns även arbetsannonsen. Det finns en kortfattad beskrivning 

av organisationen för att skapa ett intresse och kunna berätta hur de arbetar. Det finns alternativ 

att klicka på, dessa är: översikt, jobb, att jobba här. Under fliken “jobb”, finns nyligen upplagda 

jobb som finns där Företag X ansöker personal till lediga tjänster runt om i landet. Jobbansökan 

kopplas till jobbprofilen som är ett av de organisationsattributen.   
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På arbetsannonsen finns det en arbetsbeskrivning där det framgår arbetsområden och ansvar som 

Företag X förväntar sig. Arbetsområden och ansvar kan kopplas till ett nästa attribut som kallas 

för “Employee empowerment” som är en process där organisationen gör det möjligt för anställda 

att fatta egna beslut och vidta lämpliga åtgärder avseende till sin yrkesroll till vissa definierade 

nivåer. Detta förhåller sig organisationen till då beskrivningen för ansvarsområden finns för den 

specifika yrkesrollen. Det tas även upp kompetenser som Företag X söker efter hos en potentiell 

kandidat. Det står bland annat att vara nyfiken att lära sig nya saker, att ta egna initiativ och har ett 

starkt driv. Personen som eftersöks ska även vara social och utåtriktad som person. I annonsen 

finns organisationens formella krav i rollen och det är vissa licenser samt kreditbeviljningsrätt 

inom privat samt företag. Om personen inte har detta innan kan Företag X tillgodose dessa 

utbildningar till den personen. Dessa utbildningar kan kopplas till organisationsattribut som heter 

“träning och utvecklingsprogram” där utbildning kommer i första hand. Belöning framkommer 

inte i Företag X arbetsannonser. Detta organisationsattribut marknadsförs inte, men är troligtvis 

någonting som finns i organisationen. Till sist finns det karriärmöjligheter & tillväxt som är en till 

viktigt attribut i organisationen. Detta framkommer inte i jobbannonser från Företag X. 

4.4.6 Företag Y 

Företag Y har en tydlig hemsida och vid en första anblick syns deras varumärke tydligt. 

Organisationen marknadsför inte om de använder sig utav något belöningssystem i deras 

arbetsannonser. Organisationens egen hemsida är inriktad på deras kunder samt att lätt kunna 

orientera bland de tjänster som ska tillsättas. Företag Y har lagt ut hur deras rekryteringsprocess 

går till, men även tips för att konstruera sitt CV och verka attraktiv för en anställning. Speciellt 

intresserade individer kan läsa på om organisationen för att öka sin möjlighet att verka som en 

attraktiv kandidat. I deras arbetsannonser finns det en tydlig arbetsbeskrivning samt 

kravspecifikation. Detta är för att ge potentiella arbetstagare en inblick i organisationen. På 

organisationens egen hemsida annonseras ett brett utbud av tjänster. Däremot finns det inga lediga 

tjänster på exempelvis deras LinkedIn sida. Organisationen delar sitt varumärke och det kan leda 

till svårigheter då det skapar förvirring i och med organisationernas olika krav. 

Organisationskulturen är inte särskilt lätt att undersöka utifrån observationer på organisationens 

hemsidor. Dock finns det utdrag från medarbetare på organisationen hemsida för att visa deras 

kultur och värderingar.   
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4.5 Sammanfattning av intervjuer 

Efter att ha gjort intervju med sex organisationer kom vi fram till följande resultat. Ingen av de sex 

intervjuade organisationerna hade definierat talang. Organisationernas respondenter hade egen 

uppfattning av talang vilket i många fall var liktydigt. Samtliga organisationer är eniga om att det 

var viktigt för respektive organisation att ha talanger. Det är viktigt för organisationens helhet och 

för att kunna sätta sig in i kundernas perspektiv och situationer. 

Ingen av organisationerna ansåg att det fanns problem med att attrahera talangfull personal. 

Däremot ansåg fyra av sex organisationer att problemet låg i att rekrytera och behålla talangfull 

personal. Det är för att personal kan tendera att byta arbetsgivare som erbjuder mer. Det kunde 

också vara för att det finns svårigheter med att rekrytera rätt person till organisationen. De två 

organisationerna som ansåg att det inte fanns problem med att attrahera och rekrytera talangfull 

personal menade att de hade etablerat ett starkt varumärke och därför fanns det inget problem.   

Samtliga organisationer har en intern rekrytering för att tillsätta en tjänst. Ifall organisationen inte 

får en lämplig kandidat väljer de därefter att annonsera tjänsten externt. Först uppstår det något 

form av behov då någon går i pension eller att ledningen bestämt sig för att utöka personalen. Det 

signaleras till närmaste chef om att en utökning ska ske. Det fylls i en kravprofil med personliga 

egenskaper, utbildning och krav från organisationen. Därefter utformas en annons som leder till 

en urvalsprocess. Ur urvalet sker en jämförelse av kandidater. Efter första urvalet görs en fysisk 

intervju, personlighetstester, logiktest och matchningstest. Därefter tas referenser från tidigare 

arbeten.  

Det är viktigt att nå ut till de bästa talangerna. Samtliga respondenter trycker på betydelsen av att 

marknadsföra sig bland eget kontaktnät och på organisationens egen hemsida. Samtliga 

respondenter menar att potentiella arbetstagare ska ha egenskaper som framför allt bra kundmöte, 

en helhetssyn, samarbete, tillföra mycket, vilja utvecklas och kunna ta egna beslut. 

Fyra av sex organisationer använder Employer branding. Det är för att positionera sig på 

arbetsmarknaden och visa upp vad de kan erbjuda som arbetsgivare. De två övriga respondenterna 

menar att de inte använder Employer branding då det låser fast tankar kring hur det ska användas. 

De fyra respondenterna som använder Employer branding tror att det påverkar 

rekryteringsprocessen i arbetssökanden uppfattning av arbetsgivaren. 
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Samtliga respondenter anser att det är viktigt med ett bra beteende på respektive arbetsplats. Det 

gör att både medarbetare och kunder får en bra upplevelse. Fem av sex organisationer använder 

sig utav belöningar till sina medarbetare. Det är för att uppmuntra en viss prestation. Två 

organisationer använde sig av ett individuellt belöningssystem och tre organisationer använde sig 

utav gruppbelöningar. Den organisationen som inte använde sig av belöningar menade att ett 

belöningssystem inte ska behövas för att organisationens medarbetare ska bidra sitt yttersta. 

Samtliga organisationer tror att ett starkt varumärke kan leda till att en organisation attraherar 

personal. Samtliga organisationer använder sig utav träning och utvecklingsprogram. Det är på 

grund av att det är lagkrav på kompetensutveckling av medarbetarna. 

Fyra av sex respondenter tror inte att träning och utvecklingsprogram påverkar en arbetstagares 

dragningskraft till en organisation. De menar att det är något som potentiella arbetstagare förväntar 

sig inte någon som påverkar att de söker sig till organisationen. De två organisationerna som tror 

att det påverkar potentiella arbetstagare till organisationerna menar att deras träning och 

utvecklingsprogram är en stor möjlighet och något som lockar potentiella medarbetare eftersom 

det är väldigt förmånligt. Samtliga organisationer låter deras anställda ta beslut till en viss typ av 

beslut. Det finns tydliga gränser över vilka beslut som kan tas, hur mycket som kan rabatteras med 

mera. Samtliga organisationer tror att en delegering av ansvar gör att organisationen blir mer 

attraktiv. 

Respondenterna menar att många individer vill vara med och ta ansvar för att kunna utvecklas och 

känna delaktighet. Samtliga organisationer använder egna hemsidor, LinkedIn och Facebook för 

att attrahera talangfull personal till organisationen. Någon organisation använde även 

rekryteringswebbsidor, men in lägre utsträckning. Fem av sex organisationer menar att det är 

viktigt att visa upp kraven i en jobbspecifikation. Den organisationen som stod ut menar att det är 

viktigt inte sätta alltför mycket krav utan att visa upp varför tjänsten är intressant och varför 

potentiella arbetstagare ska söka tjänsten. Fem av sex organisationer använder sociala för att nå ut 

till potentiella anställda. Det är ett bra sätt att komma i kontakt med potentiella arbetstagare. 

Samtliga respondenter är eniga om att det är viktigt att synas på en arbetsmarknad och ha bra 

beteende på arbetsplatsen och likaväl utanför. Samtliga organisationen menar att det är viktigt med 

en bra image för att kunna attrahera nya kunden och bli en potentiell arbetstagare. Därefter ställdes 

en fråga om image påverkar organisationens attraktivitet att attrahera ny personal. Samtliga 

respondenter tror det är viktigt för att kunna finnas med i potentiella arbetstagares tankesätt. Fem 

av sex organisationer har inte koll på om det är dyrt att rekrytera talanger till organisationen.  
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4.6 Sammanfattning av observationer 

Efter att ha gjort observationer på organisationernas hemsida och LinkedIn sida kom vi fram till 

följande resultat. Samtliga organisationer har sitt varumärke tydligt placerat på sin hemsida men 

även på LinkedIn. Detta är för att kunna skapa och ge förväntningar av organisationen. Samtliga 

organisationer använder sig av sociala medier som LinkedIn och egen hemsida för att 

marknadsföra sitt varumärke och organisationen. Det är viktigt att marknadsföra sitt varumärke 

för det ger uppfattningar för arbetstagare, kunder och intressenter om organisationen.  

På organisationernas hemsida och LinkedIn sida finns det jobbansökningar där detta kopplas ihop 

till organisationsattributet jobbprofilen. Samtliga organisationer uppfyller således detta attribut. 

Organisationer använder jobbprofilen i syfte om att förmedla vem som är den rätta personen för 

jobbet, samt vilka krav och kunskaper som behövs till det specifika yrket. Det här beskrivs i 

jobbprofilen för att organisationer vill möjliggöra i sitt urval att det är den rätta personen som söker 

till den lediga tjänsten. I samtliga jobbprofiler framkommer det att organisationen ger möjlighet 

till sina anställda att bygga sin karriär inom organisationen och erbjuder en arbetsmiljö där 

anställda är med och bidrar för organisationens utveckling. Detta relateras således till ett till attribut 

som är karriärmöjligheter & tillväxt.  

Medarbetarnas bemyndigande definieras i jobbprofilen av samtliga organisationer, detta attribut 

beskriver en process som gör det möjligt för nuvarande och anställda att fatta beslut och vidta 

lämpliga åtgärder för sina jobb upp till visa definierade nivåer. Samtliga organisationer förmedlar 

denna information i sina jobbprofiler till den potentiella anställda i syfte att potentiella kandidater 

ska veta vilket ansvar som arbetsgivaren kommer att dela ut till denna person.  

Från observationerna är det svårt att hitta någon tydlig marknadsföring av träning och 

utvecklingsprogram. Det är inget som företagen prioriterar gällande sin marknadsföring. Dock kan 

det konstateras från intervjuer att organisationer uppfyller detta attribut inom organisationen för 

att de bidrar med diverse utbildningar till sina anställda. Det är utbildningar och träningsprogram 

i form av att den anställde ska skaffa licens, det kan vara internutbildningar om sälj och liknande. 

Syftet med utbildningar är att medarbetarna ska kunna göra sitt arbete rätt som organisationen vill 

att de ska göra.   
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Organisationskulturen används på det sättet att lyfta fram grundläggande värderingar som 

organisationen har. Samtliga organisationer vill visa att kunder är viktiga, detta görs genom att 

samtliga banker erbjuder lånelöfte och möjlighet till bolån. Detta indikerar på att organisationer 

bryr sig om sina kunder och vill visa en god organisationskultur.  

Detta kommer i sin tur att leda till att organisationen får en bra image. Det kan konstateras av 

observationerna att belöningsattributet är något som inte framkommer i organisationernas sidor, 

dock går det att bekräfta från intervjuer att detta tas upp i den fysiska intervjun till den potentiella 

anställda.  

Utifrån de attribut som tas upp i Employer branding processen av Leekha Chhabra & Sharma 

(2014) kan det konstateras att samtliga organisationer uppfyller visuellt varumärket, jobbprofilen, 

karriärmöjligheter & tillväxt, medarbetarnas bemyndigande och organisationskultur. De attribut 

som inte uppfylls visuellt i observationen är träning och utvecklingsprogram samt belöning. Dock 

kan det konstateras från intervjuer att dessa används inom organisationen och således uppfyller 

organisationer även dessa attribut. Mer eller mindre går det att konstatera från observationer att 

majoriteten av attributen uppfylls av organisationer på deras sidor. Det var fyra av sex 

organisationer som bekräftade att de använde sig av Employer branding. Syftet med observationen 

var att säkerställa ifall det stämmer överens med informationen från intervjuerna. Analysen av 

observationerna visar samband till vad de deltagande organisationer har sagt, det finns en positiv 

relation till de organisationer som använder Employer branding medvetet. De resterande två 

organisationer menar att de inte använder sig av Employer branding. Dock går det att konstatera 

av observationerna att denna information visar motsatsen till vad de har sagt. Då analysen bygger 

på dessa attribut kan det konstateras att även de som inte använder sig av Employer branding har 

i viss mån uppfyllt kriterier som indikerar på användning av Employer branding baserat på 

attributen av Employer branding process av Leekha Chhabra & Sharma (2014).  
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KAPITEL 5 

ANALYS/DISKUSSION 
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5. Analys/Diskussion 

I detta kapitel jämförs teoretiska och empiriska data. Dess likheter och skillnader för 

att få en bild av Employer branding i praktiken för att rekrytera talangfull personal. 

5.1 Talangfull personal 

Efter att ha gjort intervjuer med sex organisationer har vi kommit fram till talang är ett väldigt 

abstrakt begrepp som ingen av de deltagande organisationerna har definierat. Däremot har 

respondenterna egna uppfattningar av vad som är utmärkande för talang. Det stämmer överens 

med tidigare forskning från (Reilly, 2008; Meyers, van Woerkom & Dries, 2013) som menar att 

det var svårt att definiera talang begreppet.  

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att ha talanger i sin organisation. Det är viktigt för 

att bemöta kunder, och visa att organisationen har kompetent personal. Detta stämmer överens 

med Harari (1998) som menar att de organisationer som rekryterar de främsta talangerna kommer 

sticka ut på arbetsmarknaden. 

5.2 Rekrytering av talangfull personal 

De alla sex respondenterna menar att det inte är ett problem med att attrahera talangfull personal. 

Detta stämmer inte överens med Eger et al. (2018) som menar att finns det problem med att 

attrahera talangfull personal. Det kan kanske bero på att det är olika perspektiv. I tidigare studier 

undersöktes studenter syn på om organisationers problem att attrahera och rekrytera. Denna studie 

har däremot fokuserat på arbetsgivarnas syn på problem i rekrytering av talangfull personal. 

Däremot menar fyra av sex organisationer att problemet är rekryteringsprocessen. Tre av 

respondenterna menar att det är en svårighet med att rekrytera rätt person till organisationen. Detta 

ligger både i rekryteringsprocessen och i vem som ska rekryteras. Detta stämmer överens med 

Eger et al. (2018) som menar att organisationer vill göra rätt val vid rekryteringar. Ett av problemen 

var att arbetstagare tenderar att bli överköpta och går till en annan organisation eftersom de 

exempelvis kan erbjuda mer. Även forskning från Sivertzen et al. (2013) som refererar till Fishman 

(1998) menar att det är hård konkurrens om talanger.  
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5.3 Employer branding 

Fyra av sex organisationer betonar vikten av att använda och ha ett starkt Employer branding. De 

menar att Employer branding är ett sätt att positionera sig på en marknad och i potentiella 

arbetstagares ögon. Det stämmer överens med tidigare forskning av Barrow & Mosley (2005) som 

menar att det är ett sätt för organisationer att positionera sig och påverkar organisationens förmåga 

att attrahera de bästa arbetstagarna. Utifrån observationerna som har gjorts, går det att konstatera 

att mer eller mindre använder alla sex organisationer sig av Employer branding. Tolkningar av 

organisationers sociala medier har gjort det möjligt att analysera vilka attribut som används av de 

sex organisationer. Samtliga organisationer använder majoriteten av de sju attribut som är 

uppradade (se figur 2). 

Vidare menar en av respondenterna att Employer branding påverkar rekryteringsprocessen då 

personer som har goda uppfattningar av arbetsgivaren tenderar att attraheras till organisationen. 

En respondent trycker på betydelsen av att agera och ge bra uppfattning av organisationen även 

utanför arbetsplatsen. Detta stämmer överens med Backhaus & Tikoo (2004) som menar att 

Employer branding handlar om att föreställa ett organisationsintresse om att uppmuntra inom och 

utanför organisationen, det är nödvändigt och lämpligt som arbetsgivare att handla med detta 

begrepp. 

5.3.1 Organisationsattribut 

Respondenterna ser i allmänhet relativt positivt på de olika organisationsattributen. Analysen av 

observationer visar ett samband till vad organisationer sa i intervjun. Utifrån observationer, kan 

det konstateras att fem av sju attribut visas visuellt i samtliga sociala medier. De två attribut som 

inte visas visuellt är belöning, träning och utvecklingsprogram. Dock tas dessa två attribut upp i 

intervjun och finns inom organisationen. Alla organisationer är eniga och tycker det är viktigt med 

ett bra uppförande, att arbetstagare tar egna beslut i den mån det är möjligt och att deras varumärke 

kan attrahera talangfull personal. Detta stämmer överens med Turban & Greening (1997) som 

menar att en organisation är mer attraktiv ju närmare deras attribut förhåller sig till potentiella 

medarbetares attribut.  

Detta stämmer överens även med Leekha Chhabra & Sharma (2014) som menar att de mest 

föredragna organisationsattributen är ett bra uppförande i organisationen, varumärket och 

belöning.  



63 

 

Studien kan inte påvisa hur belöning kan ha en påverkan på organisationers attraktionskraft för att 

attrahera talangfull personal till organisationen. Organisationerna förhåller sig till belöningar på 

olika sätt. Fem av sex organisationer använder sig av belöning för att uppmuntra och belöna sina 

arbetstagare till att uppnå en viss prestation. Tanken med belöningar är att medarbetarna ska tänka 

långsiktigt och göra en bra prestation för att vilja bidra till organisationen. 

Samtliga organisationer använde sig av träning och utvecklingsprogram eftersom det är ett 

lagkrav. Däremot tror fyra av sex respondenter att träning och utvecklingsprogram inte har en 

attraktionskraft utan är någonting som arbetstagarna förväntar sig från organisationen och som 

därför inte marknadsförs. Detta stärks från observationerna då majoriteten av organisationerna 

väljer att inte marknadsföra detta i sina arbetsannonser. De resterande två respondenterna menar 

att det attraherar talangfull personal till organisationer med sina träning och utvecklingsprogram 

eftersom det är en stor förmån för arbetstagarna.  

Vi tror att de viktigaste attributen för att attrahera arbetstagare är möjligheten att kunna ta egna 

beslut, god organisationskultur i form av ett bra uppförande mot varandra samt ett starkt 

varumärke. Om dessa attribut finns blir organisationen mer attraktiv hos en potentiell anställd. Det 

går att konstatera från analysen av empirin och observationer att samtliga organisationer använder 

sig flitigt av dessa attribut. 

5.3.2 Marknadsföring och kommunikationskanaler 

Respondenterna och deras organisation var i stort sett eniga om att marknadsföring och 

kommunikationskanaler är viktigt. Organisationerna är eniga om att sociala medier och 

kommunikationskanaler är betydelsefull för att nå ut till arbetstagare och öka attraktiviteten. Fem 

av sex organisationer använder sociala medier för att visa upp sina annonser och visa vilka de 

personer de söker till organisationen. Det stämmer överens med Kaur et al. (2015) som menar att 

marknadsföring av en organisation leder till ett attraktivare varumärke.  

Vi tror att marknadsföring & kommunikationskanaler är en bra strategi som behövs för att attrahera 

och rekrytera talangfull personal. Det är en strategi som på senare tid blivit en nyckeldel för att 

använda Employer branding. I relation till tidigare forskning och empiri kan man konstatera att 

sociala medier som LinkedIn kan vara till fördel till att attrahera och rekrytera talangfull personal.  
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5.3.3 Skapande av arbetsgivarens image 

Samtliga respondenter är överens om att en bra image är viktig och att image leder till ökad 

attraktivitet. Vidare menar respondenterna att en stark image kan leda till att en arbetsgivare blir 

mer attraktiv i ett framtidsscenario och visar vad organisationen kan erbjuda. Det stämmer överens 

med Backhaus & Tikoo (2004) som menar att image är viktigt för att visa vad för värderingar 

organisationen har och vad som erbjuds till arbetstagarna. Det är viktigt med image för att kunna 

attrahera nya kunder och arbetstagare. Detta stämmer överens med vad Leekha Chhabra & Sharma 

(2014) sagt som menar att image ger en positiv bild av arbetsgivaren och leder till att 

organisationen blir attraktiv. Anledningen till att visa en rätt bild utåt till medarbetare, är för att en 

potentiell organisations image kommer leda till att en arbetsgivare blir mer attraktiv (Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014).  

Vi tror att det är viktigt för organisationerna att skapa en bra image. Det är viktigt för att kunna 

använda Employer branding för att kunna differentiera sig gentemot andra organisationer för att 

få talangfull personal.  

5.3.4 Arbetsgivarattraktivitet  

Samtliga organisationer är överens om att starkt varumärke är viktigt för att attrahera talangfull 

personal till organisationen. De menar att arbetstagare söker sig till en organisation om de har ett 

starkt varumärke, bra image och liknande värderingar som sina egna. Detta stämmer överens med 

Sivertzen et al (2013) som refererar till Cappelli (2001) som menar att ett starkt varumärke behövs 

för att rekrytera de främsta talangerna.  

Samtliga organisationer hade ingen koll på om det var dyrt att rekrytera talanger. Denna 

information kan relateras till att organisationerna hade en otydlig eller ingen alls definition av 

talang. Däremot menar respondent från den andra branschen att det är dyrt att tappa personal. 

Arbetsgivarattraktivitet är ett av stegen för Employer branding i studiens analysmodell. Det visar 

att Employer branding och arbetsgivarattraktivitet kan minska kostnader för anställningsförvärv, 

men även för att förbättra engagemang och bibehållande av humankapital (Ritson, 2002).  

  



65 

 

Vi tror att arbetsgivarattraktivitet är viktigt för organisationer. Organisationer som är mer 

attraktiva behöver troligtvis inte marknadsföra sig lika mycket som små organisationer och därför 

minska kostnader för rekryteringsprocesser. Organisationer som har en stark 

arbetsgivarattraktivitet använder Employer branding och kan med fördel minska kostnaderna för 

rekryteringsprocess och kostnader för att anställa talangfull personal.  

5.4 Sammanfattning av analys & diskussion  

Samtliga organisationer hade ingen fast definition om talang. Däremot hade de en egen tolkning 

av vad som utmärker en talang. Detta stämmer överens med forskning från (Reilly, 2008; Meyers 

et al. 2013) som menar att det var svårt att definiera talang.  

Fyra av sex organisationer använder sig utav Employer branding. De använder sig utav Employer 

branding för att positionera sig. Barrow & Mosley (2005) menar att Employer branding är ett sätt 

för organisationer att positionera sig och påverkar organisationens förmåga att attrahera de bästa 

arbetstagare. I analysmodellen är Employer branding nyckeln för att kunna påverka 

organisationens attraktion och anställning av talangfull personal.  

Resultatet från empirin stämmer överens med analysmodellen som menar att de olika 

organisationsattributen behövs för att förbättra organisationsattraktivitet. Samtliga organisationer 

tycker att organisationsattribut är viktigt. Det går att visa ett samband av observationer till 

intervjuerna. Organisationer använder de organisationsattribut från analysmodellen som har 

undersökts, och detta visas tydligt i observationerna. Detta stämmer överens med Berthon et al. 

(2005) som menar att organisationer gör rätt att använda sig av organisationsattribut. Rynes (1989) 

bekräftar även att organisationsattribut är en nyckelfaktor som kan leda till kandidatattraktion.  

Samtliga organisationer använder sig flitigt av marknadsföring & kommunikationskanaler som 

jobbportalen och sina egna hemsidor. Maheshwari et al (2017) menar att användning av 

marknadsföring & kommunikationskanaler gör att varumärket blir mer attraktivt bland potentiella 

medarbetare. Samspelet mellan marknadsföring och Employer branding kan hjälpa att ge 

organisationen nya möjligheter och förändringar till problemet av att attrahera talangfull personal.   
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Urbancova & Hudakova (2017) bekräftar att kopplingen mellan dessa kan vara lösning till 

problemet. Därför är denna komponent viktig för analysmodellen och nödvändigt för 

organisationer att använda sig av marknadsföring & kommunikationskanaler.  

Samtliga organisationer är eniga att bra image är viktig för organisationen. Tidigare forskning av 

Leekha Chhabra & Sharma (2014) bekräftar att image är viktigt för att det ger en positiv bild av 

arbetsgivaren. Detta kan i sin tur leda till att en organisation får det lättare med att attrahera nya 

kunder och arbetstagare till sin organisation. 

Organisationer tycker att ett starkt varumärke är betydelsefullt för att attrahera talangfull personal. 

Sivertzen et al. (2013) som refererar till Cappelli (2001) bekräftar att ett starkt varumärke behövs 

för att rekrytera de främsta talanger. Samspelet mellan empirin och den teoretiska analysmodellen 

kopplas ihop då antaganden är liknande. Berthon et al. (2005) menar att Employer branding 

används för att kunna öka en arbetsgivares attraktivitet.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor besvaras. Därefter presenteras 

förslag på vidare forskningsfrågor samt rekommendationer till användning av 

Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal. 

Många organisationer upplever att det kan finnas svårigheter med att rekrytera talangfull personal. 

Tidigare forskning från Sivertzen, et al. (2013) som refererar till Fishman (1998) menar att det är 

en ständig kamp med att rekrytera talanger i de flesta branscher på marknaden. Det tas även upp 

att organisationer vill försöka tillhandahålla talangfull personal med syfte att skapa långsiktiga 

samarbete och förtroendebaserade relationer mellan medarbetare med hjälp av 

marknadsföringsfunktioner. Employer branding är en marknadsföringsstrategi som handlar om 

vad organisationen har att erbjuda till potentiella och nuvarande anställda (Sivertzen et al., 2013). 

Det kan dock finnas svårigheter med att rekrytera och behålla rätt person. Employer branding kan 

en strategisk lösning för organisationer som upplever att det finns svårigheter för att nå ut och 

sedan anställa potentiella kandidater.  

Slutsatsen grundas på studiens frågeställning som innefattar fyra olika komponenter av Employer 

branding. Syftet med de fyra komponenterna av Employer branding är att det ska kunna leda till 

att organisationer kan attrahera och rekrytera talangfull personal. Användning av Employer 

branding i relation till rekrytering handlar om att organisationer vill få en positiv kandidatattraktion  

• Hur kan organisationer använda Employer branding för att attrahera och rekrytera 

talangfull personal? 

Organisationer kan använda Employer branding genom att arbeta med de olika 

organisationsattributen. Från tidigare forskning har det konstaterats att de främsta 

organisationsattributen är organisationskultur, varumärke och belöning (Leekha Chhabra & 

Sharma, 2014). Utifrån denna studiens empiristudie klargjordes det att organisationerna tycker att 

speciellt organisationskultur, varumärke och belöning är viktiga för organisationens attraktivitet 

och kan påverka deras rekrytering positivt. Organisationskulturen handlar om att presentera 

grundläggande värderingarna av organisationens medlemmar. Ett samhällsarbete kan vara ett 

exempel på att konstatera en bra organisationskultur. Ett Samhällsengagemang ska bidra till 

positiva faktorer och göra att organisationen blir mer attraktiv för både kunder och medarbetare.  
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Organisationernas respondenter menar att ett bra uppförande är essentiellt för organisationen och 

att det stärker deras organisationskultur. Ett starkt varumärke kan vara en fördel för organisationer 

på marknader som präglas av konkurrens.  

Ett starkt varumärke kan ge ett bra organisationsrykte och gör att organisationen sticker ut ur 

mängden för att attrahera och rekrytera talangfull personal. Organisationerna menar att detta kan 

göras genom att marknadsföra organisationen utanför arbetsplatsen. Det viktigt att synas på en 

arbetsmarknad och göra samhällsinsatser samt vara delaktiga på exempelvis högskolor. Ett starkt 

varumärke kan organisation få av att ha ett bra beteende inom organisationen, men även utanför 

arbetsplatsen. De studerade organisationerna tillämpar belöning på olika sätt. Fem av sex 

organisationer använder belöning för att uppmuntra sina medarbetare till bättre prestation och 

bidra till organisationen. Den återstående organisationen använder inte belöning eftersom det inte 

ska behövas för att arbetstagarna ska vilja prestera i organisationen.  

Employer branding handlar även om att marknadsföra organisationen i syfte om att varumärket 

ska bli attraktivt som möjligt. Employer branding kan användas av organisationer som utnyttjar 

sociala medier till sin rekrytering av talangfull personal. Respondenterna tycker att deras egna 

hemsidor, LinkedIn och Facebook kan användas för marknadsföring av organisationen samt lediga 

tjänster och ge en uppfattning om arbetsgivaren. Tidigare forskning menar att sociala medier ska 

hjälpa till att bygga ett starkt Employer branding (Kaur et al., 2015). Empiristudien konstaterar att 

sociala medier används flitigt av organisationerna i syfte att attrahera och rekrytera de talangfull 

personal.  

För att attrahera potentiella kandidater är det viktigt med skapandet av image. Ett 

organisationsrykte medför att organisationers möjligheter att rekrytera personal till sin 

organisationen ökar. Tidigare forskning menar att image är betydelsefullt för att kommunicera och 

ge en attraktiv bild utåt till potentiella arbetstagare (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). Imagen 

måste kommuniceras på rätt sätt för att mottagarna ska uppfatta organisationen som attraktiv. 

Respondenterna är eniga om att skapande av image är viktigt och i sin tur leder till att arbetsgivaren 

blir mer attraktiv och kan förbättra sin rekryteringsprocess. Det är viktigt med image för 

organisationen förmåga att attrahera ny personal. Det gör att organisationen kan differentiera sig 

och tävla om talangfull personal.  

Arbetsgivarattraktivitet ska användas för att förbättra organisationens attraktion av talangfull 

personal. Enligt tidigare forskning kan Employer branding effektivisera framgången av 

attraktiviteten om en organisation (Leekha Chhabra & Sharma, 2014).   



70 

 

Empiristudien klargör att respondenterna är överens om att ett starkt arbetsgivarvarumärke kan 

leda till att attraktion och rekrytering av talangfull personal. En arbetstagare kommer att söka sig 

till organisation som har liknande ens egen värderingar och som de har hört positiva saker om. 

Tidigare forskning menar att organisationer uppnår konkurrensfördelar om de kan rekrytera 

talanger bättre än sina konkurrenter (Boxall, 1996). Empiristudien klargör att Employer branding 

är ett sätt att positionera sig på marknaden och är viktigt för att bygga en stark arbetsgivaridentitet. 

Detta stämmer överens med vad tidigare forskning som konstaterar att Employer branding 

påverkar organisationers förmåga att attrahera de bästa talangerna på marknaden (Barrow & 

Mosley, 2005). 

Målet med Employer branding är att det kan leda till anställning av talangfull personal för 

organisationer. De studerade organisationerna använder samtliga komponenter av Employer 

branding vilket kan vara en framgångsfaktor för att kunna attrahera och rekrytera talangfull 

personal. Användningen av Employer branding kan därför vara lösningen till problemet av att 

attrahera och rekrytera talangfull personal. 

6.1 Teoretiskt bidrag  

Eftersom Employer branding är ett relativt nytt fenomen, kan studien vara till hjälp och tillföra 

nya data. Som tidigare presenterat kan det finnas svårigheter för organisationer att attrahera och 

rekrytera talangfull personal. I tidigare forskning fanns det problem med att attrahera och rekrytera 

personal och förståelsen av hur rekrytering kan kopplas tillsammans med Employer branding. 

Denna kunskapslucka kan studien bidra med, det kan användas till hjälp för att förstå hur dessa 

begrepp kan kopplas samman. Denna studie förklarar hur organisationer kan använda sig av 

Employer branding för att förbättra deras rekryteringsprocess. Studien grundas på teorier och 

insamlad empiri, således har studien potential att ge ökad förståelse om Employer branding 

begreppet till organisationer och praktiker inom forskningsområdet. Denna studie förklarar även 

varför det är viktigt för att kunna skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera och 

rekrytera talangfull personal.   
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6.2 Praktiskt bidrag 

Stora organisationer har oftast etablerat ett starkt Employer branding vilket små företag inte har. 

Det kan vara därför de intervjuade organisationerna upplevde att det inte fanns ett problem att 

attrahera talangfull personal. Employer branding kan därmed kanske vara mer lämpligt för mindre 

organisationer eftersom det marknadsför sig i mindre utsträckning och rekryterar betydligt mindre 

än stora organisationer. Det har tidigare gjorts forskningar i andra länder vilket kan skilja sig åt 

väsentligt. Studien tillägger hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera 

och rekrytera talangfull personal i framför allt Sverige.  

Organisationer borde skapa lokala nätverk och använda dessa för att exempelvis kunna 

marknadsföra organisationen och skapa ett lokalt Employer branding. Observationerna visade att 

exempelvis organisationer använder LinkedIn globalt där de har verksamhet i övriga länder. Detta 

kanske försvårar kommunikationen av tjänster. Det skulle vara förnuftigt att använda sociala 

medier lokalt för att visa lokala möjligheter inom organisationen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie tillägger hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och 

rekrytera talangfull personal. Till vidare forskning rekommenderas att undersöka hur Employer 

branding påverkar organisationers rekryteringsprocesser i lågkonjunktur respektive 

högkonjunktur. Utöver olika konjunktursvängningar borde det tilläggas hur fler organisationer 

arbetar med Employer branding i sin rekryteringsprocess. Det kan dessutom vara intressant att 

jämföra servicebranscher med säljbranscher. Det kan finnas skillnader med hur organisationers 

olika rekryteringsprocesser och krav på arbetssökanden. Det kan vara intressant att undersöka hur 

unga personer bidrar till ett starkt Employer branding som organisationerna kan nyttja i sin 

rekryteringsprocess.  

6.4 Studiens trovärdighet, tillämpbarhet, begräsningar samt brister 

I och med den begränsade tidsramen för arbetet har det endast gjorts sex intervjuer samt sex 

observationer. Detta kan påverka studiens resultat och utfall då detta är inte kan säkerställas helt 

att det stämmer överens med andra organisationer. Det hade föredragits fler intervjuer med fler 

organisationer.  
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 En brist i studien är att det hade kunnat göras fler intervjuer, till exempel på små organisationer 

för att se likheter och skillnader och för att det ska vara möjligt att dra samband med små och stora. 

Tolkningar och svar från intervjuerna skickades ut till respondenterna för att bekräfta det som 

sades.  

Studiens resultat kan inte tillämpas på andra branscher då de kanske använder Employer branding 

i mindre utsträckning eller inte alls. Vi tror att stora organisationer tenderar att vara mer medvetna 

om sitt Employer branding och arbetar aktivt med att stärka sin position. Små organisationer syns 

inte på samma sätt som stora organisationer och kan därför använda Employer branding i sin 

rekryteringsprocess mindre än stora organisationer. Tolkning från observationerna kan kritiseras 

då det endast är våra tolkningar av organisationernas hemsidor.  

Det är inte alltid helt lätt att orientera på en organisations sociala medier. Observationernas syfte 

var till viss del att bekräfta det respondenterna sade även för att undersöka hur Employer branding 

tillämpas på organisationernas hemsidor framhävs. 

En brist vad gäller studien är att det saknas tidigare forskning i Sverige inom huvudområdet 

Employer branding. Det kan vara nackdel eftersom det kan bli svårt att generalisera resultatet till 

andra studier inom samma land. Studien har till viss del använt sig utav sekundärkällor vilket 

medför att det kan finnas olika tolkningar. Studien har endast utgått ifrån en kvalitativ metod vilket 

kan påverka resultatet. Det är en brist och studien resultat skulle med både kvantitativ och 

kvalitativ metod.   



73 

 

7. Referenslista 

Alniacik, E., Alniacik, Ü., Erat, S., & Akcin, K. (2014). Attracting talented employees to the 

company: Do we need different employer branding strategies in different cultures? Procedia 

– Social and Behavioral Sciences, 150, 336–344. doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.074 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. (1. Uppl.). Stockholm: Liber. 

Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. The Journal of Brand Management, 4(3), 

185–206. doi.org/10.1057/bm.1996.42 

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career 

Development International, 9(5), 501–517. DOI 10.1108/13620430410550754 

Barrow, S. & Mosley, R. (2005). The employer brand. Chichester: John Wiley & Sons. 

Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L.L. (2005). Captivating company dimensions of attractiveness in 

employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151–172.   

Doi.org/10.1080/02650487.2005.11072912 
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7.1 Individuella reflektioner 

Senad Arslanovic 

Under kursen Individuell fördjupning hade man i uppgift att skriva en B-uppsats. Det var bra 

förkunskap som Högskolan i Skövde hade i sin utbildningsplan, man var lite mer förberedd vad 

som skulle vänta studenten att skriva en kandidatuppsats. Redan då skrev jag om hållbar 

marknadsföring för att jag har det som inriktning för mitt program. Det var intressant då hållbar 

marknadsföring är viktigt i organisationer för att visa utåt att man tycker att miljöarbete är 

betydelsefullt i samhället. 

Det har varit en tid som har varit utmanade för mig personligen. Examensarbetet var inget jämfört 

till vad B-uppsatsen var att skriva innan denna termin. Från början hade jag och min 

examenspartner svårt att hitta vad vi skulle skriva om, med tanke på att man behövde relatera till 

båda inriktningar i sin uppsats. Jag kände inte Christoffer innan detta arbete, vi hittade varandra 

för båda behövde någon att skriva med. Det har varit givande under rapporten att få skriva 

självständigt, samtidigt har vi satt höga krav på varandra för att man ville visa sitt bästa, även för 

att arbetet är det viktigaste man ska göra under studiens gång. 

Det valda ämnet har varit intressant och således har det varit roligt att skriva rapporten tillsammans 

med Christoffer. Ämnet som befattar Employer branding har varit krävande och vetenskapliga 

artiklar har varit mycket till hjälp till att förstå syftet till begreppet. Tidigare forskning har varit 

viktigt för att förstå hur man ska kunna ta hjälp av detta i praktiken. Intervjuer har varit essentiellt 

till att kunna bearbeta den tidigare forskningen som man har läst till hur det går till i verkligheten 

hos organisationer. Med hjälp av handledare, examinator, respondenter från intervjuerna och 

samarbetet med min examenspartner har kandidatuppsatsen varit möjlig att slutföra från början till 

slut. Deras kunskap och perspektiv till ämnet har varit essentiellt till att lyckas med rapporten. 
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Christoffer Kämpe Nilsson 

Denna sista termin har varit den roligaste delen av min studietid. Det har dock varit ett oerhört 

utmanande att skriva en kandidatuppsats eftersom detta är något som jag inte alls är bekant med 

från tidigare kurser. Jag känner personligen att mina färdigheter har utvecklats under arbetets gång. 

Under arbetets gång har jag lärt mig hur en akademisk rapport kan se ut. Det har framför allt varit 

tidskrävande och gjort att jag har fått tänka till. Ibland har motivationen inte alltid varit på topp då 

det känns väldigt tidskrävande och svårt. Jag är otroligt nöjd med vårt val av ämnesområde. Det 

var svårt att kombinera både management samt marknadsföring till något som båda tyckte var 

intressant. Arbetsfördelningen under arbetets gång har fungerat bra och vi har tillsammans bidragit 

till rapportens utformning. Senad och jag kände inte varandra innan examensarbete startade vilket 

gjorde att båda hade höga krav på varandra. Under arbetets gång har vi haft god kontakt med vår 

handledare och kunnat bolla idéer.  
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7.2 Bilagor  

7.2.1 Intervjuguide 

Kära herr/fru 

Denna intervjuguide är en del i rapport till kandidatexamen i marknadsföring och 

management från Högskolan i Skövde. Studiens syfte är att undersöka hur rekrytering av talangfull 

personal sker med hjälp av Employer branding. Ditt svar kommer vara till stor hjälp för att 

undersöka detta. Data kommer att behandlas anonymt för studiens syfte. 

Organisation: ……………………………………………. 

Namn: …………………………………………………… 

Arbetstitel: ………………………………………………. 

Stad: ……………………………………………………... 

Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Vad är din utbildningsbakgrund? 

Talangfull personal 

• Hur definierar er organisation talang? Kan du utveckla? 

• Är det viktigt för eran organisation att ha talangfull personal? Kan du utveckla? 

Rekrytering av talangfull personal 

• Finns det några svårigheter med att attrahera och rekrytera talangfull personal? Motivera! 

• Hur går eran rekryteringsprocess till? Vad menar du med detta? 

• Hur når eran organisation ut till de bästa talangerna jämfört med andra organisationer? 

• Vilka egenskaper ska en potentiell attraktiv arbetstagare ha? 
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Employer branding 

• Använder er organisation Employer branding? Hur? Varför/varför inte? 

• Tror du att Employer branding påverkar eran rekryteringsprocess? Kan du ge ett exempel? 

Organisationsattribut 

• Är ett bra uppförande viktigt på eran arbetsplats? Hur kan ni utveckla detta? 

• Använder er organisation sig av belöningar? Och på vilket sätt? 

• Tror du erat varumärke kan attrahera talangfull personal att arbeta hos er? Motivera? 

• Använder ni er av träning och utvecklingsprogram? Kan du ge ett exempel? Tror du att 

detta påverkar potentiella arbetstagare att arbeta hos er? Kan du ge ett exempel? 

• Tror du att en organisation som ger mer ansvar till sina anställda är attraktivare än andra 

arbetsgivare? Hur jobbar er organisation med detta? Har era anställda frihet att ta beslut i 

vissa nivåer? Kan du förklara mer? 

Marknadsföringskanaler & kommunikationskanaler 

• Vart annonserar er organisation sig för att attrahera talangfull personal? (Tidning, 

jobbportaler, företaget webbplats, egna hemsidor, egen presentation i jobbmässa). 

• Vad visar ni upp i era annonser? 

• Använder ni sociala medier i eran rekryteringsprocess och på vilket sätt? Kan du utveckla? 

• Hur används sociala medier till rekrytering av talangfull personal? På vilket sätt? 

• Hur sker en matchning mellan organisation och potentiella rekryter? Varför är det viktigt? 

Skapande av arbetsgivarens image 

• Är det viktigt för er att ha en bra image? Varför? 

• Hur tror du organisationens image påverkar er attraktivitet för att attrahera ny personal? På 

vilket sätt? 

Arbetsgivarattraktivitet 

• Tror du att ett starkt varumärke leder till att attrahera talangfull personal till er 

organisation? 

• Vad gör ni för att få ett starkt arbetsgivarvarumärke attraktion? På vilket sätt? Ge exempel. 

• Är det dyrt att rekrytera nya talanger? 

Tack för att du tog dig tid att medverka i denna rapport! 


