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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är mycket omfattande. Kraven ställs mer 

mot företagen att kunna uppfylla de anställdas behov, annars finns en enkel lösning för de anställda; 

nämligen att de byter arbetsgivare. Därmed har det blivit en viktig fråga för företag att behålla sin 

personal eftersom de lätt kan gå från en arbetsgivare till en annan. Ett sätt som underlättar för 

företag att behålla sina anställda är att ha ett välutvecklat employer branding arbete som står för 

arbetsgivarvarumärke. Employer branding innefattar att företag utmärker sig för att attrahera 

potentiella samt befintliga anställda. Företagen måste koncentrera sig på intern employer branding, 

just för att lyckas behålla sina anställda och inte bara attrahera ny personal. 

 

Syfte: Syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse över hur företag arbetar med intern 

employer branding för att stärka möjligheterna att behålla personal. Studien kommer även att belysa 

likheter om hur företags arbete med intern employer branding ser ut. 

 

Metod: Då syftet med föreliggande studie var att ge en djupgående förståelse av valt 

problemområde är det en kvalitativ forskningsansats som uppsatsen utgörs av. För att kunna få en 

ökad förståelse över hur företag arbetar med intern employer branding för att stärka möjligheterna 

att behålla sin personal, har det genomförts nio semistrukturerade intervjuer. Det har valts ut en 

respondent från varje deltagande organisation som antingen är HR- eller employer branding 

ansvarig. Vad gäller urval valdes organisationerna ut från ”Universums” och ”Randstads” listor och är 

rankade som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. 

 

Resultat/Slutsats: Denna studie visar att organisationer som arbetar med de tre komponenterna 

organisationsidentitet, organisationskultur och lojalitet har starka möjligheter för att behålla sin 

personal. 

 

Nyckelord: Employer branding, intern employer branding, arbetsgivarvarumärke, 

organisationsidentitet, organisationskultur, lojalitet, behålla personal.  
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Abstract 

 

Background: Mobility on the Swedish labor market is very extensive. The requirements are more 

towards companies to meet the needs of employees, otherwise there is a simple solution for the 

employees; namely that they change employers. Consequently, it has become a major issue for 

companies to retain their staff because they can easily move from one employer to another. One 

way that makes it easier for companies to keep their employees is by having a well-developed 

employer branding work. Employer branding involves companies excel in order to attract potential 

and existing employees. Companies need to concentrate on internal employer branding, precisely in 

order to succeed in retaining their employees and not only to attract new staff. 

 

Purpose: The purpose of this study is to gain a better understanding of how companies work with 

internal employer branding to enhance its ability to retain staff. The study will also highlight the 

similarities of the company’s internal employer branding looks. 

 

Method: Since the purpose of the present study was to provide an in-depth understanding of the 

chosen area, it is a qualitative research approach as the essay consists of. In order to get a better 

understanding of how companies work with internal employer branding to enhance opportunities to 

retain their employees, there have been nine semi-structured interviews. It has been selected one 

respondent from each participating organization either HR or employer branding manager. As 

regards selection was selected organizations from ”Universum” and ”Randstad” lists and is ranked as 

Sweden's most attractive employer. 

 

Results/Conclusion: This study shows that organizations working with the three components of 

organizational identity, organizational culture and loyalty have strong ability to retain its staff. 

 

Keywords: Employer branding, internal employer branding, employer brand, organizational identity, 

organizational culture, loyalty, employee retention.  
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1.     Inledning 
 

I detta inledande kapitel ges en kort beskrivning av studiens problembakgrund, där problematiken för 

företag att behålla personal förklaras. Detta följs av en problemdiskussion om bakgrunden till 

employer branding och vilken primär problemformulering studien avser att besvara. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte samt avgränsningar som har gjorts. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är mycket omfattande. Ur Statistiska centralbyråns 

tidskrift ”Välfärd” kan vi få fram att det år 2008 var 4,4 miljoner människor som var sysselsatta på 

den svenska arbetsmarknaden. År 2009 var det 3,5 miljoner av de, som hade samma arbetsplats eller 

arbetsgivare som föregående år. Detta medför alltså att resterande sysselsatta människor hade bytt 

arbetsgivare och arbetsplats (SCB:s tidskrift Välfärd, 2010). I rapporten framhålls även att anställda 

som byter arbetsgivare var mest förekommande under högkonjunkturer, men under 2000-talet visar 

det sig vara vanligare oberoende av hur arbetsmarknaden ser ut (SCB:s tidskrift Välfärd, 2010). Det är 

inte bara svenska företag som konkurrerar om svenska medarbetare. Sverige konkurrerar om 

medarbetare även på en global marknad, eftersom det för många lockar att söka arbeten i andra 

länder och få sin drömarbetsgivare utomlands (Dyhre & Parment, 2013). Företag står alltså inför en 

stor utmaning för att behålla sina anställda, då det har blivit allt mer vanligt att anställda byter 

arbetsgivare ofta. De anställda är de som utgör företagets viktigaste konkurrensfördel och det är 

organisationens nyckelpersoner som bidrar till produktivitet, nya idéer och utveckling inom företaget 

och det är även de som väljer att sluta då de får bättre erbjudanden (Brannick, 2001). Utmaningen är 

inte bara att kompetens går förlorad för företagen utan det innebär även stora kostnader (Brannick, 

2001). Det är dyrt att rekrytera, då det innefattar kostnader som uppstår under tiden för att 

annonsera ut arbetstjänster, välja kvalificerade kandidater, intervjua dessa samt introducera och 

utbilda den nyanställde för full produktivitet (Dyhre et al., 2013). För företag blir det därför dyrt om 

en anställd väljer att sluta eftersom företagen måste hitta en ny ersättare som de även på denna 

behöver lägga dessa kostnader. Numera har anställda högre krav på sina arbeten. Medarbetare idag 

vill att arbetet ska bidra till personlig utveckling och interna karriärvägar, man vill ha balans i livet 

samtidigt som man jobbar med något man brinner för och ha bra kollegor och chefer man trivs med 

samt att man även vill bli sedd och hörd. (Dyhre et al., 2013). Utifrån detta anser vi det nödvändigt 

för företag att aktivt arbeta för att behålla sin personal. Problematiken i detta blir särskilt tydlig då en 

kompetent medarbetare väljer att börja arbeta för en annan arbetsgivare istället. Detta medför 

nackdelar för organisationen, då medarbetaren tar med sig sin kompetens och låter den nya 

arbetsgivaren få tillgång till den (Edvinsson & Malone, 1997). Förr var det mer fokus på att investera i 
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maskiner och andra materiella kapital, men fokus har förflyttats till att istället investera i individer. 

Företag är beroende av den mänskliga resursen, eftersom vi lever i ett kunskapsorienterat samhälle 

där kunskap och kompetens är nyckeln till framgång, och det är de anställda i företaget som bär på 

kunskapen, förmågan, skickligheten och erfarenheten (Edvinsson & Malone, 1997). Nyckelpersoner i 

ett företag är attraktiva hos arbetsgivare och vill inte fastna hos en arbetsgivare om de inte ser 

fortsatta utvecklingsmöjligheter eller inte har nått en position de är nöjda med (Dyhre et al., 2013). 

Det är extra viktigt för dagens företag att aktivt arbeta med strategier för att behålla sin personal. I 

dagens rörliga arbetsmarknad är det betydelsefullt för företag att använda sig av medvetna 

strategier för att både kunna behålla personal men även attrahera rätt sorts anställda (Cable & 

Turban, 2003). Detta kan man göra med hjälp av employer branding som för många arbetsgivare har 

blivit den nya strategitrenden, vilket vi mer ska diskutera här nedan. 

 

1.2  Problemdiskussion 
 

Ämnet employer branding verkar vara ett relativt nyupptäckt begrepp, men det har i själva verket 

existerat långt innan det fick sitt namn, då det alltid har varit viktigt för företag att vara 

eftertraktade och attraktiva arbetsgivare (Dyhre et al., 2013). Det som har hänt de senaste åren 

enligt Dyhre et al. är att ämnet har erhållit en form, en process samt en struktur. Med hjälp av 

employer branding arbete kan företag få ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och locka till sig rätt 

sorts medarbetare samt få de att stanna kvar i företaget. Många arbetar redan med employer 

branding men eftersom det är ett relativt nytt begrepp är det fortfarande många som strävar efter 

att börja ta in det i företag. Employer branding handlar om att företag ska visa sina unika fördelar 

gentemot sina konkurrenter genom att exempelvis erbjuda god arbetsmiljö eller förmåner för att 

vara en attraktiv arbetsplats (Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon, Ewing, & Hah, 2005). Med detta 

menas att employer branding är ett synsätt som försöker fånga upp den allmänna bilden av hur ett 

företag uppfattas av andra och sig själv, samtidigt vill man få medarbetarna att leva upp till den 

bilden. Inom forskningen är man inte enig om definitionen av begreppet employer branding. 

Istället finns det många olika definitioner som förklarar ämnet. Första gången employer branding 

introducerades var år 1996 av Ambler och Barrow. Deras definition på employer branding var att 

det är ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en anställning 

innebär och som arbetsgivaren identifieras med (Ambler et al., 1996). För att förklara det lite 

noggrannare kan man säga att det handlar om arbetsgivarens varumärke och vad varumärket 

förknippas med ur olika aspekter, såsom lön, förmåner, status, upplevelser, karriärmöjligheter etc. 

(Dyhre et al., 2013). Ambler et al. (1996) menar att begreppet tillkommit från en kombination av 

marknadsföring och human resource management. Marknadsföringsakademiker ser employer 
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branding som en självklar del av marknadsföringskonceptet, men med tiden har man även börjat se 

employer branding ämnet ur ett human resource perspektiv (Edwards, 2009). Det viktigaste för ett 

företag är dess arbetsgivarvarumärke och dess anställda, och genom att sätta störst fokus på dessa 

två delar kan företag vinna stora konkurrensfördelar (Ambler et al., 1996). Efter att Ambler et al. 

(1996) introducerat ett nytt tankesätt om vad employer branding är för något började fler forskare 

intressera sig för ämnet. Backhaus och Tikoo (2004) menar att chefer kan använda employer 

branding som ett paraply där olika aktiviteter såsom utbildning, utveckling och rekrytering är 

samlade för att behålla och attrahera personal. De menar att det ger mer effekt än vad var och en 

av processerna skulle ha ensam (Backhaus et al., 2004). Dyhre och Parment (2009) har identifierat 

några effekter som kan erhållas av ett starkt arbetsgivarvarumärke. De menar att ett strategiskt 

arbete med employer branding kan ge möjlighet att attrahera, rekrytera och behålla rätt sorts 

medarbetare. Genom ett starkt arbetsgivarvarumärke, kan organisationer locka till sig mer 

kvalificerade medarbetare och spara rekryteringskostnader samt erbjuda lägre löner än 

konkurrenter med svagare employer branding (Dyhre et al., 2009; Ritson, 2002). 

Sammanfattningsvis håller vi med om de ovanstående definitionerna av employer branding. För att 

göra det tydligare av hur vi har uppfattat employer branding är vår definition:  

”en företagsstrategi som ska stärka arbetsgivarvarumärket och kunna locka till sig potentiella 

medarbetare samt behålla nuvarande personal.”  

Flertalet forskare diskuterar om employer branding som en uppdelning av ett externt och internt 

perspektiv där det interna fokuserar på att behålla befintlig arbetskraft, medan det externa 

perspektivet syftar till att attrahera och rekrytera potentiell personal på arbetsmarknaden (Backhaus 

et al., 2004; Dyhre et al., 2009; Mosley, 2007). Såvitt man kan se är employer branding ett 

dagsaktuellt ämne, där framför allt den interna delen har gripit vårt intresse. 

 

1.3  Problemformulering 
 

Den tidigare forskning som studerats är sådan som främst behandlar employer branding i helhet och 

främst utifrån de två aspekterna; attrahera och rekrytera. Detta gör att organisationer förbiser andra 

tänkbara fördelar som kan uppstå vid nyttjandet av employer branding arbetet. Vi har därför valt att 

enbart fokusera oss på intern employer branding. I och med det och problematiken för företag att 

behålla personal har vår problemformulering resulterat till följande; 

Hur arbetar företag ur ett ledningsperspektiv med intern employer branding för att stärka 

möjligheterna att behålla personal? 
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1.4  Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse över hur företag arbetar med intern employer 

branding för att behålla personal.  Studien kommer även att belysa likheter kring hur företags arbete 

med intern employer branding ser ut. 

 

1.5  Avgränsning 
 

För att förtydliga vår frågeställning har vi valt att beskriva vilka typer av företag vi avser att studera. 

Vi kommer endast välja ut företag som anses som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. För att veta 

vilka företag som anses som de mest attraktiva arbetsgivarna utgår vi från Randstad och Universums 

rankningslistor, som gjorts med hjälp av undersökningar vilket underlättar för oss som inte behöver 

göra egna undersökningar. 

I studien kommer även enbart intern employer branding behandlas. Studien kommer alltså fokusera 

på hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla sin personal. Vidare kommer 

organisationens externa employer branding, d.v.s. hur organisationen ska skapa ett starkt varumärke 

för att attrahera potentiella anställda, inte att redogöras eller diskuteras i vår studie, då det inte är 

relevant för vår problemformulering. Men däremot kommer betydelsen av employer branding och 

dess huvudsakliga innebörd beröras som helhet, där även den externa biten ingår. 

En ytterligare avgränsning som har gjorts är att forskningsfrågan kommer att studeras utifrån ett 

ledningsperspektiv. Frågan i denna studie kommer alltså vända sig till de som har en nära anknytning 

till organisationens strategiska och operativa employer branding och personalarbete, t.ex. en HR 

avdelning. Detta val har gjorts med hänsyn till att respondenterna måste kunna besvara frågor som 

rör strategier om intern employer branding och att behålla personal, vilket gör att deras roll blir 

central i arbetet.  

Vidare har vi gjort ett förtydligande av ordval som vi anser relevant att ta upp i denna del. Vi kommer 

använda oss av ordet employer branding och arbetsgivarvarumärke som synonym till varandra. 

Employer branding är det engelska ordet av arbetsgivarvarumärke där innebörden är detsamma och 

det kommer det även vara i denna studie. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel kommer teorier och begrepp att diskuteras som är relevanta för denna studie. För 

att få en mer fullständig förståelse för problemformuleringen inleds stycket med intern employer 

branding med rubrikerna: vad är det?, varför ska företag använda sig av det?  samt kopplingen 

mellan HR och employer branding. Därefter kommer Backhaus och Tikoos teori om ”The Employer 

Branding Conceptual Framework” att presenteras som kommer få mest fokus i detta kapitel. I den 

valda teorin kommer de externa aspekterna att uteslutas som användas för att attrahera personal 

och istället är det de interna förutsättningarna för att behålla personal som kommer att belysas.  

Detta kapitel kommer även att utgöra en central del i hela uppsatsen, eftersom teorierna kommer 

ligga till grund för analys- och empiridelen som ska besvara studiens problemformulering. Följande 

teoretiska referensram kommer även användas för att bygga upp intervjufrågor. 

 

2.1 Intern employer branding 
 

2.1.1 Vad är det? 
 

Employer branding har gått från att ha som huvudsaklig syfte att bara tänka på att stärka företagets 

externa rykte till potentiella medarbetare, till att gå mot ett mer integrerat synsätt (Mosley, 2007). 

Med detta menar Mosley att den försäkran som arbetsgivaren förmedlar för att attrahera externa 

medarbetare skapar förväntningar som ska uppfyllas internt, dvs. både för de befintliga anställda och 

hos de nyrekryterade. Backhaus et al. (2004) instämmer med Mosley och menar att det är lika viktigt 

för företag att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare till nuvarande anställda som det är till 

omgivningen, och det är detta som de kallar intern employer branding. Vidare menar Backhaus et al. 

att intern employer branding innebär även de fördelar som de anställda upplever med sin anställning 

i organisationen. Intern employer branding handlar även om att de anställdas värderingar bör ha en 

sammankoppling med organisationens värderingar (Punjaisri & Wilson, 2011; Papasolomou & 

Vrontis, 2006). 

 

2.1.2 Varför ska företag använda sig av det?  
 

Employer branding bygger på ett antagande att humankapital ger värde för företaget, och genom 

skickliga investeringar i humankapital, kan man få sina anställda att stanna kvar samt att företagens 

resultat förbättras (Barney, 1991). Backhaus et al. (2004) visar hur ett företag ska skapa ett starkt 
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arbetsgivarvarumärke genom att arbeta med employer branding för att kunna attrahera men även 

behålla sina anställda. Likt Backhaus et al. menar Barrow och Mosley (2005) att employer branding 

hjälper ett företag att behålla sina anställda, då anställda ofta visar sig vara mer lojala mot sin 

arbetsgivare på företag med ett starkt employer brand. De menar även att det är nödvändigt för 

företag att arbeta med employer brand för att behålla personal med tanke på den rörliga 

konkurrenskraftiga arbetsmarknaden (Barrow & Mosley, 2005). Forskare som Ambler et al. (1996) 

pratar mer om den interna marknadsföringen, som de menar bidrar till att skapa en arbetsstyrka 

som är svår för andra företag att kopiera. Förutom detta bidrar även den till att behålla anställda i 

företaget, genom att använda varumärket för att stärka kvalitén på anställningen och därmed bidra 

till de anställdas vilja att stanna inom organisationen (Ambler et al., 1996). 

Att anställda blir mer lojala mot sin arbetsgivare ju mer de arbetar med intern employer branding är 

något vi har nämnt innan. Punjaisri et al. (2011) menar att organisatoriska identifikationsteorier 

hävdar att när de anställdas värderingar identifieras med organisationens värderingar skapas en 

lojalitet hos de anställda, som gör att de väljer att stanna kvar inom organisationen. Även andra 

författare som Papasolomou et al. (2006)  bevisar att om de anställdas värderingar överensstämmer 

med organisationens värderingar stärker det de anställdas lojalitet vilket i sin tur leder till att de 

väljer att stanna kvar i organisationen. Det interna employer branding arbetets effekter kan även 

vara att de anställdas motivation, engagemang och tillfredställelse ökar, vilket i sin tur påverkar 

organisationens effektivisering, tillväxt och lönsamhet (Gaddam, 2008). 

 

2.2 Kopplingen mellan HR och employer branding 
 

Personalfrågorna har under olika perioder kallats för olika saker. Från begynnelsen och fram till 80- 

talet var orden personaladministration, personaladministratör etc. de vanligaste begreppen att 

använda (Granberg, 2008). Efter detta började vi överta det engelska ordet ”Human Resource 

Management”, som vi idag använder såväl med de svenska termerna (Granberg, 2008). Armstrong 

(2001) definierar HRM som en strategisk och sammanhängande inställning hos ledningen med vikt på 

organisationens betydelsefullaste tillgång: medarbetaren som både individuellt och kollektivt bidrar 

till att den ska nå sina mål. 

HRM perspektivet har en strategisk ansats till personalförsörjning, personalutveckling och 

motivationsfrämjande insatser i arbetet (Flach, 2006). Flach nämner även att det är både 

organisationens chefer lika mycket som det är personalspecialisternas ansvar att verka för att en 

sådan personalledning leder till organisationens effektivitet och utvecklingsmöjligheter. 

Intern employer brand riktar sig som tidigare nämnt till nuvarande anställda, medan det externa 

fokuserar på potentiella anställda. Att behålla kvar nuvarande anställda samt att attrahera och 
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rekrytera ny personal är kärnprocesser i HR (Human Resource)-avdelningen (Morocko & Uncles, 

2008; Wallace, Lings, Cameron & Sheldon, 2014). De framhåller att organisationer via HR-funktionen 

strategiskt kan arbeta med rekrytering och utveckling (Wallace et al. 2014). Att HR-avdelningen har 

en viktig roll i arbetet att skapa ett attraktivt employer brand till nuvarande och potentiella anställda 

är för att HR-avdelningen är den funktion inom organisationen som har störst kunskap om den 

mänskliga resursen (Dyhre et al., 2009). Allt fler forskare har visat att ett företags HR-avdelning har 

blivit allt mer intresserade av employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004; Edwards, 2009). Detta har 

medfört och bidragit till en ny roll för HR- avdelningen, då de måste tänka på och ta hänsyn till 

företagets image samt värderingar i sitt dagliga arbete (Backhaus & Tikoo, 2004; Edwards, 2009).  

Employer branding har blivit en allt mer prioriterad fråga för HR-avdelningen men även för hela 

företaget. Anledningen till att man börjat fokusera mer på det ämnesområdet är för att det 

reflekterar de förändringar som sker globalt på arbetsmarknaden (Edwards, 2009). En viktig 

förändring är att anställda idag söker sig till företag som står för vissa värderingar, t.ex. en stark 

företagskultur. För HR-avdelningen är det viktigt att spegla företagets värderingar och låta det 

genomsyra hela verksamheten (Backhaus & Tikoo, 2004). En annan anledning till att företag börjat 

intressera sig mer av employer branding är för att ett starkt varumärke leder till att företagen blir 

konkurrenskraftiga på marknaden. Likaså som konsumenterna skapar en identifikation och lojalitet 

med företaget genom ett starkt varumärke, så kommer de anställda skapa en identifikation och 

lojalitet med företaget om företagen har ett starkt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Genom att HR-avdelningen utför aktiviteter internt i organisationen, som grundar sig i företagets 

värderingar kan de på så sätt påverka de anställda till att identifiera sig med organisationen. 

 

2.3 The Employer Branding Conceptual Framework 
 

 

 

 

Figur 1: “The Employer Branding Conceptual Framework” (Backhaus & Tikoo, 2004) 
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 Backhaus och Tikoos modell “The employer branding conceptual framework” figur 1 i den nedre 

raden visar på en intern process hur organisationskultur och organisationsidentitet leder till 

employer brand lojalitet. En hög grad av lojalitet leder till mer produktiva anställda inom 

organisationen. Vi ska nu titta närmare på de olika element som ingår i den interna processen i hur 

organisationen skapar en stark employer brand mot sina anställda.   

 

2.3.1 Organisationsidentitet 
 

Organisationsidentitet innebär i stort sett hur anställda uppfattar, känner och tänker om sina 

organisationer. Det antas vara en kollektivt, gemensam förståelse av organisationens värderingar och 

kännetecken (Hatch & Schultz, 1997). Albert och Whetten (1985) summerar organisationsidentitet i 

tre punkter; 

1. Det centrala och kärnan i organisationen enligt organisationsmedlemmarna 

2. Det som gör att organisationen sticker ut i förhållande till andra organisationer 

3. Organisationens långvariga och hållbara kännetecken som ses av medlemmarna och som 

sammanfogar dagens organisation till det förflutna och framtiden (Albert et al., 1985) 

För att en organisation ska kunna fungera är det av stor betydelse att denna har en identitet, vilket 

innebär för de anställda att organisationen uppfattas stå för något särskilt (Alvesson & Björkman, 

1992). Alvesson et al. (2004) menar även att en organisationsidentitet ger upphov till en känsla av 

tillhörighet bland de anställda och främjar även kollektivt agerande i förhållande till organisationens 

mål. Backhaus et al. (2004) framhåller att organisationer som har en stark identitet har lättare att 

förmedla en ärlig bild av sig själv till potentiella anställda och slipper därför ge ut en felaktig bild till 

anställda som söker sig till organisationen än vad som faktiskt stämmer.  

Enligt Hatch et al. (1997) är organisationsidentiteten förankrad i organisationens värderingar. Det har 

visat sig att en stark organisationsidentitet leder till bl.a. att färre slutar på sitt jobb och att de 

anställda ofta gör val som överensstämmer med organisationens identitet. Beyer, Hannah och Milton 

(2000) förklarar även att en stark organisationsidentitet leder till att lättare kunna behålla personal, 

samt att det ökar de anställdas engagemang och tillfredsställelse. 

 Även andra forskare menar att när de anställdas värderingar identifieras med organisationens 

värderingar skapas en lojalitet hos de anställda, som gör att de väljer att stanna kvar inom 

organisationen (Punjaisri et al., 2011). En organisationsidentitet skapas och utvecklas via att man 

försöker kommunicera ut organisationens värderingar, vad organisationen står för och dess 

kärnvärden och låta det genomsyra organisationen. Detta är ledningens uppgift, att kommunicera de 

värden organisationen vill stå för till sina anställda (Backhaus et al., 2004). 
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2.3.2 Organisationskultur 
 

I denna del har vi valt att använda oss av Scheins (2010) definition av vad en organisations kultur 

innebär, då den har etablerat sig som grunden inom forskningen om organisationskulturer. 

Schein definierar organisationskultur enligt följande; 

A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solves its problems of external 

adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to 

those problems (Schein, 2010, s. 19). 

Med detta citat menar Schein att en organisationskultur är ett mönster av gemensamma 

grundläggande antaganden som de anställda lärt sig för att lösa problem. Dessa antaganden är 

tillräckligt funktionella och kan därmed läras ut till nyanställda som det rätta sättet att förstå, tänka 

och känna i samband med dessa problem. 

Vidare menar Schein (2010) att en organisationskultur kan analyseras på tre olika nivåer, vilka är 

artefakter, uttalade värderingar samt grundläggande antaganden. Artefakter hör till den synliga 

nivån, då man kan känna, se och höra dessa. Dessa kan vara den fysiska miljön som de anställdas 

klädstil, det kan vara språket, historier samt ritualer. Trots att artefakter är väldigt synliga för 

betraktaren så kan dessa vara svåra att tolka, och det krävs att man tar sig under ytan och en vidare 

förståelse av de uttalade värderingarna för att förstå dessa. De uttalade värderingarna i en 

organisation är grunden i de anställdas beteenden och är tydliga inom organisationen i t.ex. dess 

strategier, mål och visioner. Finns det en överensstämmelse med de uttalade värderingarna och de 

grundläggande antaganden kommer effekten vara att organisationen fungerar som en gemensam 

identitet. Detta för oss till den tredje nivån nämligen de grundläggande antagandena, för att få en 

djupare förståelse. Schein menar att denna nivå är den dominerade orsaken till de anställdas 

värderingar och agerande i en organisation genom att den styr deras perceptioner, tankar och 

känslor på en omedveten nivå. Eftersom grundläggande antaganden är omedvetna processer gör det 

att de är svåra att förändra. (Schein, 2010) 

Eftersom Scheins modell ger en tydlig bild på hur en organisationskultur är uppbyggd har vi valt att 

ha med den i denna studie. Scheins teori har relevans för vår uppsats då den hjälper till att tolka 

organisationskulturer i praktiken. Dock kommer de nivåer i denna teori som är svåra att synliggöra 

att tas upp i mindre bemärkelse och vi kommer endast att använda oss av denna teori översiktligt. 

Vikten av organisationskultur kan även förklaras av det faktum att organisationens anställda är starkt 

integrerade med de värderingar, förväntningar och normer som finns i organisationen (Wheeler,  

Richey, Tokkman & Sablynski, 2006). Även Chatman (1991) menar att när en organisation har en 

stark kultur, är anställda mindre benägna att lämna sitt jobb. 
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För arbetsgivaren är det viktigt att visa en sann bild av kulturen i organisationen till de potentiella 

anställda (Cable & Judge, 1996). Enligt Cable et al. löper de anställda större risk att de blir missnöjda 

med sin anställning och slutar, om inte den uttalade kulturen som arbetsgivaren gett ut 

överensstämmer med den verkliga kulturen. Employer branding hjälper arbetsgivare att bättre 

identifiera och stärka sin organisationskultur.  Att man känner igen ett arbetsgivarvarumärke är ett 

resultat av organisationens starka kultur, att ha en bra bild av organisationens arbetsgivarvarumärke 

är således något som många organisationer eftersträvar (Denison, 1996). Det är här intern employer 

branding kommer in och i Backhaus et al. (2004) modell ”The Employer Branding Conceptual 

Framework”, är ett av elementen i den interna processen att utarbeta en lämplig företagskultur. På 

så sätt kan arbetsgivaren förmedla ut rätt information om organisationen, vilket förhindrar att de 

anställda löper större risk att bli missnöjda och arbetsgivaren lyckas behålla de. 

 

2.3.3 Lojalitet 
 

Varumärkes lojalitet är den tillgivenhet en kund har till ett varumärke. Är en kund lojal mot ett 

varumärke är det mindre troligt att denne byter till ett annat, vid t.ex. en förändring med varumärket 

eller om det försvagas av konkurrenternas varumärken. Detta för att det har skapats ett förtroende 

från kunden till varumärket, som är resultatet av lojalitet (Morgan & Hunt, 1994). 

Arbetsgivarvarumärkes lojalitet fungerar på samma sätt, och är de åtaganden som anställda har till 

sin arbetsgivare. Det gäller att organisationer får de anställda att känna en lojalitet till de, för att 

hålla kvar de i organisationen. För organisationer blir det en utmaning eftersom kortsiktiga 

anställningar och kontinuerligt byte av arbetsgivare har verkan på lojaliteten mellan arbetsgivare och 

de anställda. Arbetsgivarna måste därmed bli bättre på att binda den anställda till sin organisation 

och hålla kvar denne. Employer branding används ofta för att påverka organisationens kultur och 

organisationens identitet, som i sin tur påverkar arbetsgivarvarumärkes lojalitet. 

Arbetsgivarvarumärkes lojalitet som framställs i modellen The Employer Branding Conceptual 

Framework motsvarar organisatoriskt åtaganden. Organisatoriska åtaganden definieras som 

identifikation och engagemang med organisationen där de anställda har accepterat organisationens 

mål och värderingar och är angelägna att arbeta hårt för att stanna kvar i organisationen. (Backhaus 

et al., 2004) 

Som tidigare nämnt kommer anställda som är lojala mot sin arbetsgivare stanna kvar i 

organisationen, även när förhållandena kan motivera de att överväga andra arbetsgivare. Det har 

även visat sig att kultur och engagemang är sammankopplade, där en stark kultur har visat sig 

relatera till förhöjda nivåer av organisations åtaganden (Backhaus et al., 2004; Deal & Kennedy, 

1982). Lojalitet spelar även en viktig roll om de anställda väljer att lämna organisationen, eftersom 
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Intern employer branding 

de då kommer sprida och bekräfta organisationens varumärke även efter anställning (Backhaus et 

al., 2004). 

Allen och Meyer (1990) beskriver tre olika komponenter av lojalitet som binder anställda till 

organisationen. ”Affective commitment” är det emotionella engagemang en anställd känner för 

organisationen. Det handlar om en önskan att stanna kvar i organisationen eftersom den anställda är 

emotionellt bunden och har identifierat sig med de värderingar och mål som organisationen står för. 

(Allen & Meyer, 1990). ”Calculative commitment” är den kalkylmässiga kostnad som de anställda 

associerar med att lämna organisationen. Detta kostnadsmässiga engagemang den anställda känner 

för sin organisation uppstår för att den anställda känner ett behov av att stanna kvar i 

organisationen. (Allen & Meyer, 1990). ”Normative commitment” speglar den skyldighet den 

anställda upplever gentemot sin organisation. Det handlar om att den anställda känner en skyldighet 

till att stanna kvar hos sin arbetsgivare, eftersom arbetsgivaren har investerat så mycket i denne, tex 

kompetensutveckling. (Allen & Meyer, 1990).   

Sammanfattningsvis innebär Allen och Meyers (1990) beskrivning att de tre olika komponenter på 

något sätt binder den anställda till organisationen, genom en önskan, ett behov eller en skyldighet. 

Detta förklarar även att lojalitet i en organisation kan ta sig i uttryck på olika sätt. 

 

2.4 Sammanfattande analysmodell  

  
                

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell som visar en intern employer branding process som bidrar till att anställda stannar 

kvar i organisationen  

Organisationsidentitet 

Organisationskultur 

Lojalitet 
Anställda stannar 

kvar 
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För att illustrera hur vår valda teoretiska referensram kommer tillämpas har en egen modell 

konstrueras. Modellen har skapats med inspiration från “The employer branding conceptual 

framework” som tagits fram av Backhaus och Tikoo och som vi haft med som utgångspunkt i vår 

teoretiska referensram. Modellen redogör för sambandet mellan intern employer branding och att 

behålla personal. Vid intern employer branding ingår att utarbeta en lämplig företagskultur och 

organisationsidentitet, vilket skapar en lojalitet hos de anställda som gör att de väljer att stanna kvar 

inom organisationen. En organisation med ett starkt employer brand hjälper anställda att känna 

samhörighet till och identifiera sig med företagets värderingar och dess kultur, vilket leder till att de 

anställda blir lojala mot organisationen och tenderar därför att stanna kvar.  Denna modell kommer 

vara grunden till vår intervjuguide genom att den kommer bestå av dessa delar. Den kommer även 

ge struktur och hjälpa oss hålla en röd tråd i vår empiri- och analys del. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel kommer det redogöras för den val av metod som kommer tillämpas för att besvara 

studiens problemformulering och dess syfte. Inledningsvis kommer kapitlet börja med att ge en 

beskrivning av vilken metodval som har valts för denna studie. Vidare beskrivs hur 

informationssökningen gått till, vilka urval som har gjorts samt utförandet av intervjun. Kapitlet 

kommer att avslutas med metodkritik där studiens trovärdighet och äkthet diskuteras samt ett stycke 

med etiska aspekter.  

 

3.1 Metodval 
 

För vår studie lämpar sig bäst en kvalitativ metod och därför kommer denna studie utföras utifrån 

den metoden. Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data som 

människans egna skrivna eller talade ord (Bogdan & Taylor, 1975). Den mest uppenbara skillnaden är 

att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord till skillnad från kvantitativ forskning som är mer 

inriktad på statistiskt material och siffror (Bryman & Bell, 2013). Syftet med vår studie är att få en 

ökad förståelse kring hur företag arbetar med intern employer branding för att stärka möjligheterna 

till att behålla personal. Vi vill få en djupgående förståelse för hur dessa företag resonerar när de 

utformar sitt interna employer branding arbete. Därför anser vi att den kvalitativa 

forskningsansatsen lämpar sig bäst för vår studie, där en kvalitativ forskningsansats enligt Bryman et 

al. (2013) lägger tonvikt på ord och förståelse snarare än kvantifiering av data. För oss är det även 

viktigt att vi får en närhet till den personen vi undersöker för att kunna sätta oss in i personens egen 

utgångspunkt och kunna ställa följdfrågor vid behov och intresse. Carlsson (1991) nämner att den 

närheten är ett viktigt drag hos kvalitativa studier. För att uppfylla detta krav kommer vi utföra 

personliga intervjuer. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med respondenterna. Detta för att få en bättre 

förståelse kring vårt syfte samt att få ut så mycket information som möjligt som vi kan arbeta med. 

Enligt Bryman och Bell (2013) tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följa den riktning 

som intervjupersonernas svar går i. För oss är det även en självklarhet att vi ska kunna ställa 

följdfrågor utefter de viktiga frågor som dyker upp under intervjun och inte bara utgå ifrån vår 

intervjuguide, eftersom vi vill så mycket som möjligt få respondenternas egna åsikter och 

uppfattningar. Detta kan även höja vår studies slutsats.  Ett sådant intervjugenomförande kallas för 

semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man har förberedande frågor med öppna 

svarsalternativ (Bryman et al., 2013). Semistrukturerade intervjuer kan även vara bra för att hålla en 

aktiv dialog under hela intervjutiden samt för att samtalet inte ska mynna ut.  
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3.2 Informationssökning 

När vi skulle söka på information till vår uppsats valde vi först att utgå från ämnet behålla personal. 

Där fann vi att det hade en stor koppling till employer branding och valde då att involvera det ämnet 

också. För att få fram den information som vi skulle behöva för att svara på våra frågeställningar 

sökte vi på orden behålla personal, employee retention, employer branding, intern employer 

branding och arbetsgivarvarumärke. Vi använde oss av olika databaser såsom google scholar, skolans 

nätverk: Worldcat Local, internet, google, kurslitteratur och andra böcker. Vi utgick även väldigt 

mycket från vetenskapliga artiklar, statistisk information såsom statistiska centralbyrån, Universum 

och Randstad. Vi fann att employer branding var ett relativt nytt begrepp, som inte hade studerats i 

stor utsträckning och det fanns heller inte mycket teorier eller modeller som förklarade ämnet. 

Genom att samla på oss hur ämnet definieras i forskningen och hur det uppfattas och beskrivs på 

olika sätt, har vi fått en samlad bild av employer branding som vi vidareutvecklar i andra delar av 

denna uppsats. 

 

3.3 Urval 
 

De studieobjekt vi har valt ut är 9 svenska företag som aktivt arbetar med employer branding. I 

empirikapitlet kommer varje enskilt företag att presenteras. Hur vi gick tillväga för att hitta dessa 

företag var igenom att ta hjälp av Ranstad Award och Universum. Ranstad Award är världens största 

employer branding undersökning och i mars detta år gick Randstad Award av stapeln för tredje 

gången i Sverige (Randstad, 2016). De som finns med listan är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 

och har störst namnvetenhet i Sverige (Randstad, 2016). Likt Randstad utser även Universum vilka 

arbetsgivare som är de mest attraktiva (Universum, 2016). Vi har valt att göra vår studie utifrån ett 

ledningsperspektiv, eftersom respondenterna måste kunna besvara frågor som rör intern employer 

branding strategier för att behålla personal. Vi har försökt få kontakt med en HR eller employer 

branding ansvarig inom dessa utvalda företag.  De företag vi har valt ut verkar inom olika branscher 

och skiljer sig åt i stort. Något som fått oss att göra detta val var att alla hade en gemensam 

nämnare. Alla 9 företag arbetar aktivt med employer branding, vilket har varit en viktig utgångspunkt 

när vi gjorde vårt urval. Eftersom kriterierna var att inkludera de som bara är HR eller employer 

branding ansvariga kan man säga att våra informanter valdes ut genom ett strategiskt urval. Det är 

en av de flera sätt som enligt Bryman och Bell (2013) används för att välja ut deltagare till en 

kvalitativ studie. Genom telefon- och mejlkontakt med respondenterna valdes tid och datum när 

intervjun skulle genomföras utifrån deras önskemål. De flesta av intervjuerna genomfördes i 

Stockholm eftersom huvudkontoren låg där. Dock kunde vi genomföra några intervjuer här i Skövde 

också, eftersom vissa företag hade sina kontor här med. Mängden av intervjupersoner har varit svår 
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att bestämma, det viktigaste var att vi intervjuar så många som det krävs för att vi ska få reda på det 

vi vill. Inom kvalitativ forskning är det vanligare att studera ett fåtal enheter, eftersom det kvalitativa 

dataunderlaget är ofta djupt och tar tid att transkribera (Bryman & Bell, 2013). Utifrån det gjorde vi 

bedömningen att 9 intervjuer ska genomföras, vilket vi anser som lagom mängd för att kunna få ett 

så hanterbart material som möjligt som annars kan försvåras om man gör för många intervjuer. 

 

3.4 Intervjun 
 

Som vi tidigare har nämnt kommer vi använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer för att samla in empiriska data. Intervjuerna kommer genomföras på respondenternas 

respektive arbetsplats. Anledningen till detta är för att det kan bidra till en ökad känsla av trygghet 

för respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) är personliga besöksintervjuer lämpliga när man har ett 

mindre urval och är intresserad av den enskilde individens egna uppfattningar och tankar. 

Respondenterna kommer även känna tryggheten att vara på sin egen arbetsplats vilket gör att de har 

en stor frihet att utforma svar på sitt sätt och lyfta fram det de bedömer är viktigast (Bryman & Bell, 

2013). Ytterligare en anledning till att vi har valt att genomföra intervjun på respondenternas 

respektive arbetsplats är för att intervjun kommer genomföras under respondenternas arbetstid och 

att de inte har möjlighet att gå ifrån arbetsplatsen om något skulle dyka upp. Bryman och Bell (2013) 

menar också att chefer kan i bland vara ovilliga att låta sina anställda gå då de inte kan hitta en 

ersättare för personen i fråga som kan utföra dennes arbetsuppgifter under intervjun. Dock kommer 

våra respondenter vara ansvariga inom HR eller employer branding och kan därför bestämma sina 

egna tider för när intervjun kan genomföras. Intervjuerna kommer ta cirka 45 till 60 minuter i 

anspråk, vilket vi anser är en rimlig tid för en intervju. Vi har även valt att en av oss ska hålla i 

intervjun medan den andra för anteckningar och kommer med inflikade följdfrågor när det behövs.  

De teman som vi avser behandla under själva intervjun och som vi kommer bygga våra intervjufrågor 

ifrån redogörs för i den teoretiska referensramen och hämtas därifrån. Innan intervjun valde vi även 

att förbereda våra respondenter med att skicka ut ett mejl om de teman som kommer att beröras 

under intervjun och inte hela intervjumallen. På så sätt kan vi undvika att respondenterna på förhand 

ska komma med redan uttänkta svar till de intervjufrågor vi ställer, samtidigt som intervjuns innehåll 

inte kommer som en överraskning för de. I mejlet frågade vi även respondenterna om vi fick spela in 

intervjun. Detta tillvägagångsätt är väldigt viktigt, för den detaljerade analys som ofta krävs vid 

kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Om man bara antecknar så kan man gå miste om 

viktiga fraser och uttryck som annars skulle stärka studiens innehåll. För att skapa en bra intervju 

början, har vi även tänkt på hur vi startar intervjun. Innan vi går in på intervjufrågorna kommer vi 

berätta om studiens syfte. Carlsson (1991) framhåller att en lämplig start på intervjun kan vara att 

starta med att berätta om varför intervjun görs och vad slut produkten avser bli. Även frågan 
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anonymitet kommer tas upp här. Eftersom majoriteten av alla tillfrågade valde att vara anonyma, 

bestämde vi att alla istället skulle vara anonyma, vilket även minskar risken för identifiering. Vi valde 

att benämna företagen för organisation A, organisation B, organisation C, organisation D, 

organisation E, organisation F, organisation G, organisation H och organisation I.  

 

3.5 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter handlar om att vi som undersöker kommer kliva in i intervjupersonernas område och 

därför är det viktigt att vi behandla intervjupersonerna på rätt sätt. Frågor såsom ”hur ska man 

behandla de individer som studeras?” och ”finns det aktiviteter som man bör eller inte bör engagera 

sig i tillsammans med de personer som studeras?” är frågeställningar som tas upp när man diskuterar 

etik i företagsekonomiska undersökningar (Bryman & Bell, 2013). I denna studie väljer vi att förhålla 

oss till fem vanliga etiska krav inom svensk forskning som enligt Bryman och Bell (2013) utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet 

samt falska förespeglingar. 

För att vår studie ska leva upp till dessa krav kommer vi börja med att informera intervjupersonerna 

om undersökningens allmänna syfte, vilka risker och fördelar det finns att vara med samt att 

deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna kommer även informerats om att de när som helst kan 

dra sig ur om de längre inte önskar medverka i intervjun. Genom att upplysa denna information till 

deltagarna kommer studien leva upp till informationskravet. Vidare innebär samtyckeskravet att 

intervjupersonerna ger sitt samtycke att vilja delta och att de förstått den information som tilldelats 

de. I vår undersökning kommer vi intervjua personer som arbetar i ledningen, dessa är inte 

minderåriga och därför behövs inte någon vårdnadshavares godkännande. Eftersom studien kommer 

publiceras och finnas tillgänglig för alla är det viktigt att vi värnar om intervjupersonernas 

anonymitet. Vi kommer i början av intervjun att ställa frågan om de vill vara anonyma. Är det så att 

de väljer att vara anonyma kommer vi använda fiktiva namn vid transkriberingen och förstöra alla 

inspelningar när vi överfört materialet. Vi kommer även se till att deras personuppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det. Det material vi 

samlat in från intervjuerna kommer endast användas för forskningsändamål, och som vi nämnt 

tidigare kommer all material och inspelningar förstöras efter vi överfört det. Genom att vi handlar på 

detta sätt kommer vi leva upp till nyttjandekravet. Det är även väldigt viktigt att vi inte ger 

intervjupersonerna falska förespeglingar, genom att beskriva vår undersökning som något annat än 

vad den är. För att förhindra och minimera detta ska vi vara noggranna med att ge en fullständig och 

genomtänkt förklaring till deltagarna och fullfölja de tidigare etiska kraven som vi nämnt ovan. 
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3.6 Metodkritik 

 
Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa metoder ska bedömas och värderas utifrån andra 

kriterier än de kvantitativa metoderna. De föreslår även två andra kriterier för bedömning av en 

kvalitativundersökning, som alternativ till begreppen reliabilitet och validitet. Dessa två är 

trovärdighet och äkthet Trovärdigheten består i sin tur av fyra delkriterier som alla har en 

motsvarighet till kvantitativ forskning, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering eller bekräftelse. I det här avsnittet har vi utifrån de delkriterierna diskuterat hur 

trovärdig vår studie är. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.6.1 Tillförlitlighet 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) skapas en tillförlitlighet genom att man säkerställt att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns och genom deltagarvalidering. För att skapa en 

tillförlitlighet i vår studie så ska vi leva upp till de fem etiska krav som vi nämnt innan. Vid en intervju 

kan man även uppfatta deltagarnas svar på ett oriktigt sätt. För att ytterligare öka tillförlitligheten i 

vår studie kommer vi därför att skicka en rapport till intervjupersonerna med en transkribering av de 

som har sagts under intervjun. Detta för att se om vi har uppfattat intervjupersonernas svar på ett 

riktigt sätt. Om inte så är fallet ska intervjupersonerna ha möjlighet till att kommentera om vad som 

de vill lägga till eller ta bort från materialet. 

 

3.6.2 Överförbarhet 
 

Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om hur pass användbart resultatet är i andra 

miljöer och situationer. Vår kvalitativa studie med personliga intervjuer kommer ge en låg grad av 

överförbarhet. Detta för att vid kvalitativ forskning är överförbarhet ofta svårt att säkerställa, 

eftersom att varje situation tenderar att se annorlunda ut (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell 

(2013) uppmanar istället kvalitativa forskare att ge ”thick descriptions”, d.v.s. fylliga redogörelser och 

täta beskrivningar över studiens kontext, vilket vi kommer göra istället. Vår ambition är inte att skapa 

bredd och överförbarhet, vi vill istället nå en djupare förståelse. Vårt urval behöver alltså endast vara 

tillräckligt för att få fram ett djup. 
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3.6.3 Pålitlighet 
 

För att ytterligare öka trovärdigheten i vår studie behöver vår studie vara pålitlig. Bryman och Bell 

(2013) menar att forskarna ska anta ett granskande synsätt för att bedöma pålitligheten i studien. De 

föreslår att man kan använda sig av kollegor som kan fungera som granskare under forskningens 

gång. Som hjälp under studiens gång har vi hjälp av vår handledare som får granska vårt innehåll med 

jämna mellanrum. Vi har även seminarier där studenter men även examinatorer får granska, kritisera 

och ge oss återkoppling på vårt innehåll. För att ytterligare stärka pålitligheten så krävs det att vi på 

ett tydligt sätt redogör för de val vi har gjort i alla faser i forskningsprocessen. Detta är ett viktigt 

kriterium för att stärka pålitligheten (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi redogjort väl i 

problembakgrunden och diskussionen för den problemformulering vi har valt att undersöka. Vi har 

även redogjort väl för den teori vi har valt genom att använda oss av en sammanfattande egen 

konstruerad modell som vi ska bygga våra intervjufrågor ifrån. Valet av respondenter har gjorts 

utifrån ett strategiskt urval, vilket innebär att vi noga har valt respondenterna. Vårt intervjuunderlag 

ska också vara tydlig och genomtänkt för att vi ska undvika rum för misstolkning för att säkerställa 

pålitligheten i vår studie. 

 

3.6.4 Konfirmering eller bekräftelse 
 

Att kunna konfirmera eller bekräfta handlar om att forskaren ska se till att han eller hon agerat i god 

tro (Bryman & Bell, 2013). Forskaren ska alltså inte enligt Bryman och Bell (2013) ha låtit sina egna 

värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet. Vi har genomfört vår studie med hänsyn 

till detta. Under intervjun har vi försökt vara så neutrala som möjligt för att ta avstånd från våra egna 

värderingar och tankar. Även vid våra följdfrågor har vi försökt ställa frågorna så objektivt som 

möjligt och fria från våra egna åsikter. Vi har även transkriberat materialet ordagrant och uteslutit 

våra egna tankar. Den teoretiska referensramen har heller inte påverkat utförandet, dock har den 

legat till grund för vår analys av det resultat vi har fått fram. Detta kan innebära att vi har tolkat det 

empiriska materialet i vår analysdel på vårt sätt. 

 

3.6.5 Äkthet 
 

Ett annat kriterium utöver trovärdigheten, för bedömning av en kvalitativ undersökning är äkthet. 

Äktheten består i sin tur av fem delkriterier där ett kriterium anser vi är nödvändigt att förhålla sig 

till. Detta är att vår undersökning ska ge en rättvis bild av alla de undersökta deltagarna (Bryman & 

Bell, 2013). Eftersom de utvalda respondenterna kan ge en generalisering av hela det företagets 
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uppfattningar kommer den intervjuande gruppen framställas rättvist. Vår studie består av nio 

personer från nio olika företag, vilket kanske inte ger en rättvis bild för företaget eftersom det är 

bara en persons syn på det hela. Trots detta tror vi att varje intervjuperson för respektive företag 

som är antingen HR- eller employer branding ansvarig på företaget är expert inom sitt område och 

har kompetensen till att besvara intervjun samt ge en klargörande bild av hur företaget arbetar med 

sitt interna employer branding.   
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4 Empiri 
 

I följande kapitel kommer resultatet att presenteras av de intervjuerna som har genomförts med nio 

HR- och employer branding ansvariga som alla kommer från olika organisationer i Sverige och verkar 

inom olika branscher. Inledningsvis kommer en bakgrundsbeskrivning göras om samtliga 

organisationer samt respondenterna som har intervjuats. Eftersom majoriteten ville vara anonyma så 

konkluderades att samtliga organisationer skulle få anonymitet, för att minska risken för att de ska 

bli identifierade. Vidare kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras genom att 

sammanställa respondenternas svar kring organisationsidentitet, organisationskultur, lojalitet och 

behålla personal. 

 

4.1  Beskrivning av organisationerna och respondenternas bakgrund 
 

Organisation A  

Organisationen är ett ingenjörs-och konsultföretag med uppdrag inom industri, energi och 

infrastruktur. Verksamheten har sin bas i Europa men har kontor i mer än 30 länder världen över. 

Respondenten som vi fick intervjua är en sektionschef. Denna person är employer branding ansvarig. 

Hans arbetsuppgifter innefattar att leda all personal samt att affärsutveckla och lokalt förankra 

affärer på de orterna som de är etablerade i. Han har jobbat inom organisationen sedan 2012. 

Eftersom han hade en teknisk inriktning var det lätt för honom att få ett jobb inom ett ingenjörs- och 

konsult företag. Första tiden på organisationen jobbade han som konsult innan han fick möjligheten 

att bli sektionschef. 

 

Organisation B  

Organisationen med över 350 000 anställda och med verksamhet i över 170 länder är ett 

multinationellt IT företag som utvecklar, säljer och marknadsför produkter, inom både hårdvara, 

mjukvara och tjänster. För denna organisation intervjuade vi en employer branding leader som har 

varit anställd i organisationen sen 2013. Respondentens arbetsuppgifter handlar mycket om 

koordinering, dvs. att se till att hålla ihop teamet och att utveckla employer branding arbetet inom 

HR, rekrytering, marknadsföring och CSR. Respondenten roll som employer branding leader är nära 

knutet till den rollen som han hade tidigare då han arbetade som gruppledare på försvarsmakten. 

Respondenten framhåller att det finns så fantastiskt många möjligheter att utvecklas, utmanas och 

avanceras inom företag, vilket är något som fått honom att stanna kvar.  
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Organisation C  

Organisationen med cirka 6000 anställda och 23 kontor över hela Sverige, erbjuder försäkring, bank 

och fastighetsförmedling. För denna organisation intervjuade vi en personalchef som har jobbat i 

organisationen i 10 år. Hon har till grunden en personalvetarutbildning och har jobbat som både 

personalhandläggare, personalsekreterare och personalchef inom andra organisationer innan hon 

började jobba för denna organisation. Allt inom personalområdet ligger på henne eftersom hon är 

ensam på personalavdelningen, bortsett från en administratör som hjälper till med lönerna. Hon 

sköter personalstrategier för bolaget, rekrytering och jobbar med arbetsmiljön. Hon framhåller att 

det som har fått henne att stanna kvar på företaget är att det är ett sån fantastiskt arbetsgivare att 

jobba för och påpekar att hon har Skaraborgs bästa personalchefs jobb. 

 

Organisation D  

Organisationen har cirka 17000 anställda och verkar inom spelmarknaden i Sverige samt 

tillhandahåller spel på sport, nummerspel och poker. Respondenten som har en bakgrund som 

officer och jobbat inom försvarsmakten i 20 år som personalchef. Respondentens nuvarande 

arbetsuppgifter innefattar att jobba med chefs- och ledarutveckling, där han genomför utbildningar 

med nya chefer och skapar utbildningsprogram för de. Han driver också ett talangprogram inom 

organisationen som är ett internt utvecklingsprogram samt jobbar även med employer branding. Han 

framhåller även att det som har fått han att stanna kvar är att han har roliga arbetsuppgifter och att 

han har haft många olika arbetsuppgifter skiftande över tid i organisationen. Han påpekar även att 

han har väldigt bra arbetskamrater och han tycker om företagskulturen i organisationen, eftersom 

den är väldigt välkomnande och positiv. 

 

Organisation E  

Detta är en svensk verksamhet med cirka 1400 medarbetare. Verksamheten är ett redovisnings- och 

rådgivningsföretag, som erbjuder tjänster inom bl.a. ekonomi, juridik och affärsrådgivning. För denna 

organisation intervjuade vi en employer branding- och rekryteringsansvarig som har jobbat i 

organisationen sedan år 2014. Respondentens främsta arbetsuppgifter är att hålla ihop employer 

branding-arbetet både internt såväl som externt samt att arbeta med rekrytering, 

organisationsutveckling och med ledarskapsfrågor. Respondenten som i grund och botten är utbildad 

personalvetare framhåller att hon aldrig tidigare har haft en sån här bred och utvecklande roll, trots 

att hon tidigare arbetat inom HR.  Hon menar även att det som är så speciellt med företaget är att de 

har 130 kontor som är väldigt geografiskt spritt. Det som har fått henne att stanna kvar i 
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organisationen är ett starkt ledarskap samt att det är så mycket utmaningar som är utvecklande och 

då lär man sig något nytt hela tiden. 

 

Organisation F  

Organisationen bedriver detaljhandel mot läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till 

privatpersoner, vården och företag inom Sverige. För denna organisation intervjuade vi en 

rekryteringskonsult. Respondenten har varit anställd i organisationen sedan 2002 och haft en rad 

olika roller men alltid kopplat till personal och HR. Det som har fått henne att stanna kvar i 

organisationen är utvecklingen. Hon menar att eftersom hon jobbar på ett företag som är relativt 

stort så känns det inte som hon har varit på ett och samma ställe i så många år, eftersom hon har 

bytt tjänst i princip var tredje år. Hon påpekar även att trots att hon har haft likvärdiga tjänster på 

sina tidigare arbetsplatser har hon inte haft lika varierande arbetsuppgifter som hon har haft här. 

 

Organisation G  

Organisationen är ett multinationellt möbelföretag. Respondenten jobbar som HR specialist med 

inriktning mot employer branding i Sverige, vilket innebär rent konkret att hans arbetsuppgifter 

innefattar att marknadsföra organisationen som arbetsgivare. Han är i grund och botten utbildad 

samhällsvetare med inriktning mot mänskliga rättigheter och har tidigare jobbat med försäljning, 

försäljningsledning, försäljningsutveckling samt rekrytering. Det som har fått honom att stanna kvar i 

organisationen är att han tycker det är ett fantastiskt roligt ställe att arbeta på där man lär sig nya 

saker och träffar nya människor varje dag. Att organisationen har sunda värderingar som efterlevs är 

också en orsak till att han älskar sin arbetsplats. Många arbetsplatser har starka värderingar och stark 

vision men det är inte alla som lever efter det. Detta är något som han inte trivs med eftersom han 

påpekar att han är en värderingsstyrd person. 

 

Organisation H  

Organisationen är en verksamhet inom dagligvaruhandel. För denna organisation intervjuade vi en 

respondent som hade titeln chef diversity och talent management. Respondenten har varit anställd 

på företaget sedan 17 år tillbaka och har haft många roller inom åren, bl.a. säljare, marknadschef, 

ledarutvecklare etc. Hon ingår i ett HR team som jobbar med HR övergripande för alla bolag och 

driver HR utvecklingen. Hennes roll som chef diversity och talent management innefattar många 

arbetsuppgifter från att vara processägare för rekryteringsprocessen till att arbeta med employer 

branding. Det som har fått henne att stanna kvar på företaget är att det har skett en utveckling hela 
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tiden för hennes egen del, vilket hon gillar som individ. Organisationen är även innovativt företag 

som gillar människor och som ser människor som grunden till dess business. 

 

Organisation I  

Detta är ett dryckesföretag med ca 5400 anställda runt om i Sverige. Intervjun genomfördes med en 

HR strateg som har varit anställd i organisationen i 3,5 år och ansvarar för bl.a. ledarförsörjning, 

kompetensförsörjningsfrågor samt arbetsgivarvarumärket. I bakgrunden är hon personalvetare och 

har alltid jobbat inom dessa frågeställningar, men inom en rad olika företag, allt från IT och 

detaljhandel, till att hon även har varit konsult inom området. Det som har fått henne att stanna kvar 

på företaget är att hon anser att det är ett fantastiskt företag som har vunnit mycket priser inom 

åren, vilket hon anser gör en ödmjuk inför att jobba i företaget. Att företaget inte är vinstdrivande 

leder till att företaget kan lägga otroligt mycket tid och kraft på ledarskapet och medarbetarna.  

 

4.2  Respondenternas syn på deras organisationsidentitet 
 

Eftersom organisationerna som har varit med i vår studie skiljer sig stort från varandra 

branschmässigt så skiljer sig därav respondenternas svar angående organisationens identitet.  

Samtliga respondenter jämför vad det är som får de att sticka ut i förhållande till deras konkurrenter 

som är verksamma i samma bransch. Majoriteten beskriver organisationens identitet kopplat till de 

värderingar de har i organisationen. Att det är deras värderingar som gör att de sticker ut i 

förhållande till andra organisationer. Respondenten i organisation C nämner att de som identifierar 

de som företag och gör att de sticker ut i förhållande till andra företag är att de är ett kundägt 

företag. Respondenten menar att tillskillnad från ett börsnoterat bolag där kunderna är medlet för 

att nå målet att tjäna så mycket pengar som möjligt så är kunden både medlet och målet. 

Respondenten påpekar att det gör att de är väldigt måna om sina kunder. Respondenten från 

organisation D framhäver att det de identifieras med är att de jobbar med konsumentskydd till fullt 

ut, tillskillnad från andra företag inom deras bransch.  Det engagemanget de har att jobba med 

skyddet mot kunden gör att många människor vill jobba där. Majoriteten nämnde även att deras 

varumärke och logga identifierar de som företag. 

 

4.3 Respondenternas syn på deras organisationskultur 
 

Organisationskulturen nämns som en central del av employer branding arbetet av samtliga 

respondenter. De menar att ge ut en bra bild av arbetsgivarvarumärket är något som de eftersträvar 
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och betonar vikten av organisationskulturens potential till att skapa en god arbetsplats för att få 

människor att söka sig till just den organisationen. 

Samtliga respondenter beskriver organisationskulturen generellt som platta och öppna 

organisationer där de anställda känner sig delaktiga och sedda. Respondenten från organisation B 

nämner att de i deras organisation har en miljö som är ”open office”, där det är öppna kontor och 

där cheferna kan sitta med en nyexaminerad anställd. Detta gör att cheferna blir väldigt kontaktbara 

och upplevs som en del av teamet. Något som även nämns av samtliga respondenter är att 

organisationskulturen präglas även av ett vi-tänk. Respondenterna från samtliga organisationer 

framhåller att man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och därför är man beroende av 

varandra.  

”Vi har en omtänksam och hjälpsam företagskultur, dvs. den är inte tävlingsinriktad. 

Det är inte så att om jag är bättre än någon annan så går det bättre för mig, utan det 

finns väldigt mycket ett vi-tänk. När jag brukar prata med medarbetarna och fråga 

vad det är som sticker ut just för dig är det ofta det här med kulturen, att 

människorna här är hjälpsamma och omtänksamma. Att det finns ett engagemang 

för varandra. Att vi ska lyckas tillsammans.” (Respondent, Organisation E) 

 

Något som respondenten från organisation A nämner tillskillnad från de andra respondenterna är att 

organisationskulturen inte är optimal än utan den är under utveckling och blir bättre och bättre. 

Respondenten från organisation A framhåller att kommunikationen och samarbetet borde bli bättre 

mellan de olika divisionerna. Respondenten menade även att de ibland kunde finnas inslag av 

subkulturer inom de olika divisionerna. 

 

”För att vi ska bli ännu bättre så måste vi bli bättre på att samarbeta inom 

divisionerna. Just nu är det fyra dotterbolag och det kan vara lite byråkratisk att få 

ihop ett projektteam, som består av medlemmar från olika divisioner… Så när vi sätter 

ihop projekt så vill divisionerna ta sina egna även fast vi är lagspelare. Men det 

handlar om att vi är så stora...” (Respondent, Organisation A)  

 

I intervjumaterialet framkommer även ett tydligt mönster över hur viktiga värderingarna är för 

respektive organisation och hur viktigt det är för organisationerna att jobba med de och 

kommunicera ut de i allt de gör för att de ska integreras i de anställdas arbete. Av samtliga 

respondenter beskrivs värderingarna som något som ska genomsyra hela deras verksamhet i allt de 

gör, där man redan i rekryteringsprocessen börjar förmedla dessa för att säkerställa att man får in 

människor som passar organisationen och vad den står för. Samtliga tycker alltså att man redan i 
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rekryterings fasen bör förmedla organisationens värderingar. En av respondenterna från organisation 

G nämner att ”det börjar från den stunden då en person skickar in sin ansökan till ett jobb hos oss”. 

Att redan då försöker man kolla på personen bakom Cv:t , eftersom det är alltid människan först som 

är viktig. Respondenten betonade alltså vikten av gemensamma värderingar mer än kompetensen 

vid anställningsprocessen, vilket även respondenterna från organisation D,H och I påpekade. 

Resterande respondenter från organisationerna A,B,C, E och  F nämnde dock att kompetensen är lika 

viktigt, eftersom dessa organisationer kräver mer en akademisk utbildning och erfarenhet inom 

arbetet.  

Samtliga respondenter framhåller även att utvecklingen av värderingarna fortsätter sedan i 

introduktionsutbildningen. De menar att det är någonting alla ska ta del av när man är ny på arbetet. 

Respondenten från organisation D förklarade att de hela tiden jobbar med sin värdegrund och att de 

gör det via introduktionsprogrammen. Respondenten från organisation B framhäver att det är ett 

krav för de anställda att man har gått introduktionsutbildningen men även att man har tagit ett eget 

ansvar och läst på om värderingarna själv. Han menar att det inte bara är arbetsgivarens skyldighet 

att kommunicera ut dessa utan att det även ligger i medarbetarens ansvar att själv läsa sig in i dessa 

och vad företaget man jobbar i står för. Respondenten från organisation A höll med och framhöll att 

det inte bara räcker med att lära sig det utan att man ska tro på värderingarna och leva utifrån det i 

sitt arbete, vilket är upp till den enskilde individen.  

 

”Första steget är att lära sig vad de betyder, andra steget är att tro på det och sista 

steget är att leva i det. Och det där leva i det tar olika lång tid beroende på vad de 

gör. Vissa kommer aldrig leva i det… finns vissa som aldrig kommer tro på det men de 

kommer inte vara så långvariga här...” (Respondent, Organisation A) 

 

Samtliga respondenter lyfte även upp att deras värdegrund är implementerad i den mission, vision 

och affärsidé de har.  Eftersom de är starkt implementerade i dessa så är värderingarna 

återkommande i all kommunikation de gör. Respondenterna från samtliga organisationer nämner 

även att de har en väldokumenterad mission, vision och affärsidé. Respondenten från organisation G 

anser att deras värderingar präglar deras vardag och mycket i det grundar sig i att man har samma 

vision trots att man arbetar med olika saker. 

”… Helt enkelt så har vi med oss värderingarna i vår vardag och mycket av detta 

grundar sig i att vi är 155 000 medarbetare och alla jobbar med olika saker, men alla 

har samma vision och arbetar efter exakt samma vision oavsett vart i organisationen 

man befinner sig. Det är jätteviktigt…” (Respondent, Organisation G) 
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Huruvida respondenterna upplevt att värderingarna integreras av de anställda i deras arbete har 

samtliga respondenter bedömt att de gör det. Majoriteten av respondenterna framhåller att de 

anställda som jobbar för organisationerna tror på organisationens värdegrund och lever upp till de i 

vardagen. Samtliga respondenter menar att det är för att de kommunicerar ut de på ett bra sätt. 

Respondenten från organisation B framhåller att de har ett team som svarar inför intern 

kommunikation och interna kanaler. Detta påpekar Respondenterna från organisation F och H också 

och nämner att de använder sig av intranätet för att kommunicera ut värderingarna som anställda 

kan läsa om. Respondenten från organisation D framhåller att när de pratar med sina anställda och 

för dialoger är det väldigt många som säger att de lever de i vardagen och att värderingarna ligger de 

nära. Enligt respondenten från organisation D är organisationens värderingar inte så avancerade och 

kan därför lätt tas upp av de anställda.  Det är även någonting som respondenten från organisation G 

påpekar och framhäver att deras värderingar är enkla och grundar sig på sunt förnuft. En respondent 

anser att man kan se att värderingarna integreras av de anställda utifrån de beslut de tar. 

 

”..Ska du ta ett beslut så ska du alltid kunna backa tillbaka och tänka tog jag beslutet 

utifrån värderingarna? Om svaret är ja så har du handlat rätt…” (Respondent, 

Organisation E) 

 

Respondenten från organisation I menar däremot att en för stark vision och värderingar kan ge 

motsatt effekt, att det blir för tungt att bära och påfrestande. 

Eftersom ordet artefakter är ganska subjektivt har de flesta organisationer tolkat det lite på sitt sätt. 

Respondent från organisation A har kopplat det till att man är ledaren och är fysisk närvarande. 

Samma respondent framhåller att han tror på en fysisk närvaro på plats, att t.ex. åka ut på 

kundbesök där konsulterna arbetar är ett sådant sätt som visar intresse. Vissa av respondenterna har 

kopplat det till om det finns en klädkod i organisationen. Respondent från organisation B nämner att 

de inte har någon formell klädkod, men att inofficiellt så brukar man säga att det inte är okej att gå i 

sandaler eller shorts. En annan respondent säger så här: 

”Vi har ingen uttalande klädkod, utan de anställda klär sig så som de  känner sig 

bekväma med. Vill man gå i kostym kan man göra det och vill man gå i jeans kan man 

göra det. Det beror också vad man har för typ av jobb. Man anpassar sin klädstil 

smidigt till de jobb man har.” (Respondent, Organisation D)  
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Respondent från organisation E har heller inte någon uttalad klädkod. Respondenten nämner att 

man mer är jordnära på kontoret och att det inte är slips och kavaj varje dag som när man jobbar i 

andra revisionsbyråer. Hon påpekar även att man kan gå runt i tofflor till exempel, just för att det 

speglar deras kunder som är enkla jordnära människor. 

 

”En bolagsstämma kan se ut på så sätt att man sitter ute på landet hemma hos någon 

med vanlig klädsel. Det är sådan miljö vi har här.., vi sitter inte alltid i flashiga 

konferenslokaler, utan det är väldigt när kunden.” (Respondent, Organisation E) 

 

Respondenterna från organisation F, G och H framhåller dock att de har en klädkod men i sina 

butiker och inte huvudkontor. Respondent från organisation F förklarar att de har en klädpolicy på 

hur man ska se ut i butikerna och i anläggningarna som utmärker de som företag. 

 

4.4 Respondenternas syn på lojalitet 
 

Samtliga respondenter är ense om att det finns en vi-känsla i organisationen och förklarar med en 

positiv framtoning hur stark eller självklar den är. Majoriteten av alla respondenter från de olika 

organisationerna berättar att vi- känslan även bekräftas av medarbetare på 

medarbetarundersökningar. Respondenten från organisation H beskriver vi känslan som att det finns 

något familjärt med att jobba där, vilket tidigare anställda även bekräftar. Några av respondenterna 

lyfter fram att vi- känslan dock kan sakna en helhet över hela organisationen och att det kan delas in i 

kontor/avdelningar/butiker. Respondenten från organisation E menar att det alltid kommer finnas 

ett vi och de tänk mellan ledningen och de som jobbar på golvet. 

 

”Till och med jag som sitter på ett huvudkontor har ju också den skillnaden mellan min 

avdelning och ledningen även om min chef sitter i ledningen, så det är så nära jag kan 

komma.” (Respondent, Organisation E) 

 

Att ha lojala anställda var viktigt för alla organisationer som intervjuades. Samtliga respondenter 

tycker de har väldigt lojala medarbetare eftersom de stannar kvar länge. I fråga om hur individens 

lojalitet kommer till uttryck i organisationen och om det finns en lojalitet med ledningen och med de 

anställda, menade samtliga respondenter att det handlar om samverkan mellan dessa två parter för 

att lojalitet ska kunna skapas. Vidare menar samtliga respondenter att det först ligger ett ansvar hos 
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ledningen att jobba för att skapa en bra arbetsplats för de anställda. Samtliga respondenter menar 

att lojaliteten mot organisationen börjar komma när medarbetaren uppfattar att organisationen 

lever upp till det de står för. Respondent från organisation A berättar att man måste kunna visa att 

det man sagt om företaget stämmer när man nyanställer någon. 

 

”Och du måste jobba för att försöka uppfylla konsulternas förväntningar med stimulerande 

uppdrag. Det är ju ett tufft urval man har fått in många anställda med fina meriter, Då 

måste vi även visa de att det vi har sagt om företaget stämmer”. (Respondent, 

Organisation A). 

 

Respondenten från organisation H menar på att man ska kunna se till att de anställda får balans i 

privat- och arbetslivet. Respondenten från organisation D berättar att många som lämnar 

organisationen även kommer tillbaka, vilket är ett tecken på lojalitet. Båda respondenterna från 

organisation D och H menar att trivsel och engagemang ett tydligt tecken på hur anställdas lojalitet 

kommer till uttryck i organisationen.  

 

”Alla är väldigt engagerade i sitt jobb och i sina kollegor och då är man lojal. Jag har 

aldrig hört talas om att folk smiter undan eller att man inte vill vara med. Man VILL 

vara med man räcker upp handen, man är intresserad av att vara med i extra projekt 

mm.” (Respondent, Organisation H). 

 

Respondenten från organisation I menar att man kan se det på sjukfrånvaron hur lojala anställda de 

har. 

 

”Man är så lojal, mot företaget och i alla arbetsuppgifter är man mån att göra ett bra jobb, 

så man jobbar nästan ihjäl sig.” (Respondent, Organisation I). 

 

Samtliga respondenter menade att man ”mäter lojaliteten” genom att bland annat ställa frågan till 

de anställda som ska sluta, om de kan tänka sig rekommendera arbetsplatsen för andra. Detta var 

något som fått ja av alla organisationer, menar samtliga respondenter. Vidare menar de att deras 

anställda sällan lämnar arbetsplatsen på grund av en dålig stämning eller dålig situation som 

uppstått. 
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Respondenten från organisation E anser att det är en generationsfråga och menar att den yngre 

generationen kommer vilja byta arbetsgivare oftare och tröttna på att stanna kvar hos samma 

arbetsgivare just för att man har en starkare framtidstro. Den äldre generationen däremot söker mer 

trygghet och kan vara kvar i 25 års tid utan att känna något behov av att byta arbetsgivare. 

Respondenten från organisation G berättar att ett öppet klimat där alla kan prata högt och långt med 

varandra gör att man blir lojal. Detta medhålls av respondent från organisation A, som menar att en 

öppen dialog och korta distanser till chefer är nyckeln till lojala anställda. 

Som tidigare nämnt, anser alla respondenter från organisationerna att de anställdas lojalitet 

påverkas av organisationskulturen och organisationsidentiteten. Respondenten från organisation G 

menar att det annars är svårt att skapa en lojal sammanhållning och att lojaliteten inte blir 100 

procentig om medarbetarna vill något och företaget något annat. Respondenten från organisation G 

hävdar att man i så fall kör åt olika håll. Respondenten berättar att en stark kultur tillsammans med 

ett starkt team gör att det lättare skapas en lojalitet med andra medarbetare men även med chefer. 

På frågan om hur lojaliteten påverkar de anställdas beslut till att stanna eller sluta på arbetsplatsen 

svarade majoriteten av respondenterna från de olika organisationerna att om man är lojal mot sin 

arbetsgivare så är man mer villig att stanna kvar. Samtliga respondenter upplever att de har en låg 

personalomsättning och ser det som att de har lojala anställda som stannar kvar länge. 

Respondenten från organisation G menar att trivsel är en form av lojalitet och kan skapas om man 

känner att man gör något meningsfullt när man går till jobbet och blir bekräftad så att man inte 

känner sig lätt utbytbar. Respondenterna från organisation I och A menar att allt handlar om hur 

djupt förankrad man är i organisationen. De menar att det är lättare för anställda att känna lojalitet 

och vilja vara på en arbetsplats när vision och värderingar är tydliga och finns i allt man gör. 

Respondenten från organisation I nämner även att de har mycket deltidskontrakt, vilket kan vara en 

orsak som gör att de anställda inte känner lojalitet eftersom man inte kan försörja sig på det. Vidare 

menar respondenterna från organisation F och E att unga inte är lika lojala som den äldre 

generationen har varit och kan lättare tröttna på en arbetsplats. Den yngre generationen känner att 

man vill gå vidare och att detta är något man som arbetsgivare måste kunna acceptera eftersom 

detta är naturliga skäl. Respondenten från organisation G håller med och menar att det kan bero på 

vilken livssituation man har, om man får ett annat erbjudande någon annanstans så kanske man 

måste sluta hur lojal man än är mot arbetsgivaren. 

När det gäller hur viktigt det är för samtliga organisationer att arbeta för att få de anställda att bli 

lojala emot de, menar de samtliga respondenter att det är a och o att ha lojala anställda. 

Respondenterna från organisation H och D menar att det är en ganska stor kostnad att rekrytera, 

introducera och utbilda ny personal som ska bli produktiv. Istället är det bättre att satsa på en bra 

rekrytering och sedan vara rädd om den investering man har. Respondenten från organisation F 
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berättar att det är viktigt eftersom det annars kan bli svårt att få lönsamhet i organisationen och för 

att få rätt sorts individer som söker till organisationen.  

Respondenten från organisation C menar att det inte är lojaliteten som står i fokus, utan det är tänkt 

att man gör det som är bäst för organisationen och det som är bäst för organisationen är även bäst 

för medarbetaren. Respondenten från organisation B anser inte det är viktigt med lojalitet som i ett 

traditionellt och gammalmodig sätt, att man inte ska ses som illojal bara för att man slutar. 

 

”Inom employer branding är inte bara frågan om att få rätt kompetens och individ, 

utan det handlar även om vi är rätt företag mot de anställda... Jag uppfattar det inte 

som om det är viktigt med lojalitet som det gammalmodiga sättet att se på det. Dvs. 

om en anställd väjer att slutar så är den illojal… Men absolut är det viktigt att vi har 

personer som tror på våra värderingar, regler och bestämmelser.” (Respondent, 

Organisation B). 

 

Något som tydligt framkommer av intervjumaterialet är hur viktigt det är för samtliga organisationer 

att jobba med värdegrunderna. Respondenten från organisation B menar att de tror att en trivsam 

och positiv miljö genom att ordna olika typ av event och afterworks kan leda till lojala anställda. 

Respondenten från organisation D och I menar att de jobbar för att utveckla ledarskapet 

kontinuerligt. Vidare menar respondent från organisation D att de satsar på 

kompetensutvecklingsmöjligheterna och att man som anställd ska känna att man har möjlighet att 

utvecklas och erbjudas förmåner som är intressanta. Respondenten från organisation E hävdar att de 

satsar mycket på att ge frihet och att visa förtroende till dig som anställd. 

 

”…att du gör ditt arbete, sen om du gör det mellan 8-17 eller 9-15, det kvittat, så 

länge du levererar det du ska och det är ditt ansvar att nå dit. Detta får många att 

uppleva att de får frihet och ansvar och det skapar också en stark lojalitet. ” 

(Respondent, Organisation E). 

 

Respondenten från organisation G berättar om deras bonusprogram och lojalitetsprogram som 

nyligen ska starta. 

 

”Lojalitetsprogrammet är till för att tacka alla medarbetare. Då avsetts det ett antal 

kronor in till extra pensionsavsättningar. Grundkravet för att få vara med där är att 
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ha varit anställd i 5 år. Det här är ett sätt att hjälpa medarbetare den dagen man går i 

pension. Och det här är ju ett lojalitetsprogram, ju längre man är med hos oss desto 

mer blir pengarna.” (Respondent, Organisation G). 

 

4.5  Respondenternas syn på att behålla personal 
 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att ha en stark kultur, identitet och lojala anställda för 

att behålla personalen. Alla respondenter menade även att dessa hängde ihop. Respondent från 

organisation D framhåller att har man en stark identitet och kultur är det lättare att få lojala 

anställda, eftersom man då har identifierat sig med företaget och känner att man vill vara där och 

bidra. Respondent från organisation C anser också att det är avgörande, men att det då måste vara 

en identitet och kultur som passar en själv.  Respondent från organisation E menar att det är 

jätteviktigt eftersom en stark kultur och identitet kommer göra att man upplever att det finns ett 

syfte för en själv att vara här. Respondent påpekar även att om man inte har en stark kultur och 

identitet kommer en anställd ha svårt att identifiera sig med organisationen och då är det inte lätt att 

vara lojal på sikt som medarbetare.  

Under intervjuerna kunde vi se ett tydligt mönster på att samtliga organisationer betonar vikten av 

att det finns ytterligare strategier man jobbar med för att behålla personal. Gemensamt för alla 

organisationer var att det var viktigt att möjlighet till personlig utveckling skulle finnas för 

personalen. Detta menade samtliga organisationer kunde uppnås med hjälp av två komponenter, 

nämligen kompetensutveckling och karriärvägar. Att lyckas uppmana till personlig utveckling genom 

kompetensutveckling och karriärvägar var något alla organisationer höll på med. De ansåg alltså 

detta som minst lika viktiga strategier som leder till lojalitet utöver kultur och identitet, som därmed 

stärker möjligheterna till att behålla de anställda. Respondent från organisation B framhåller att de 

insett att de måste vara snabbare i att känna igen individer som är ”top performers” som bidrar till 

att driva företaget framåt, eftersom de individerna vill ha karriärsutvecklingar och utvecklas. 

Respondenten menar även att för att få de att stanna kvar så måste organisationen i tidigt skede 

identifiera dessa och ge den möjlighet som behövs till att utvecklas inom företaget. Respondent från 

organisation E framhåller att medarbetarna ska känna att de alltid har möjlighet till att utvecklas och 

det bara är den egna drivkraften som kan sätta begränsningar. Respondenten framhäver även att de 

har många internutbildningar både för de anställda och för cheferna. Respondenten från 

organisation E menar att de satsar mycket på sitt ledarskap och för att deras chefer ska bli ännu 

bättre i sina ageranden och beteenden. Något som även respondent från organisation F håller med 

om är att kompetensutveckling är en stor del till att få de anställda att stanna kvar. Respondenten 

förklarar att de har en portal där de erbjuder medarbetarna massa olika utbildningar, allt från HR 
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utbildningar till chefer men även vidareutveckling av den egna kompetensen för att personalen ska 

hänga med och vara uppdaterade. Respondent som arbetar inom organisation G förklarade även att 

de har en stor personalomsättning internt, vilket de upplever som något positivt. 

 

”… det är många som byter tjänster internt hos oss. Vi tycker att vi har rätt så stor 

intern omsättning, vilket vi ser som något positivt. Det är något vi uppmuntrar till för 

då har man ju dels möjlighet att växa som individ och sen att man som person går 

vidare och får ny kunskap och sprider också väldigt mycket av sin gamla kunskap till 

de nya kollegorna.” (Respondent, Organisation G). 

 

Respondenten från organisation H förklarar också att de jobbar mycket med hur de anställda kan 

utvecklas i sitt befintliga jobb. Ett tydligt exempel på det är en skola de har för sina medarbetare som 

även är den äldsta företagsskolan inom kompetensutveckling, där de har interna utbildningar för alla 

som jobbar i företaget. 

Respondenterna från organisation C upplever att friskvårsmöjligheter och sociala tillställningar är 

något som uppskattas av medarbetarna.  Respondent från organisation G håller med och beskriver 

att de förra veckan hade ett event för sina anställda runt om i världen, som uppskattades mycket av 

de anställda och som även bidrog till att anställda såg nya möjligheter. 

 

”Förra veckan hade vi globale talent week över hela världen internt för våra 

medarbetare där vi hade massa olika event. Fokus låg på att ”everyone is a talent”. 

De anställda ser nya möjligheter som man inte tänkt på innan, i och med att vi är så 

stora så är det lätt att missa alla möjligheter. Det är jättebra med sån här vecka, då 

kan man hjälpa kollegorna vidare till nästa position eller man kan berätta vilka 

möjligheter det finns.” (Respondent, Organisation G) 

 

Respondent från organisation F förklarade att de har en förmånsportal, där de har samlat de flesta 

förmånerna både rena rabatter men även också tjänster och vilka försäkringar och tillägg de 

erbjuder. Respondenten nämner att de även har olika stiftelser inom organisationen som erbjuder 

olika möjligheter för medarbetarna, som t.ex. konstförening och olika stipendier. Respondent från 

organisation I framhäver även att de jobbar mycket med employer value proposition i sitt employer 

branding arbete, vilket innebär att de har ett arbetsgivarelöfte. Respondenten från organisation I 

menar att de måste kunna erbjuda det som arbetsgivaren säger för att locka till sig anställda. 
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 Respondenterna från organisation B, C och H framhåller att de inte har en hög personalomsättning 

och upplever inte att det finns utmaningar med att behålla de anställda. Resterande organisationer 

har en naturlig personalomsättning. Respondenten från organisation B menar dock att det kan vara 

så att när man får in mer yngre medarbetare att de kan känna att de inte tillräckligt fort kan göra 

karriär där.  Respondent från organisation E nämner också den yngre generationen och att de 

kommer vara en utmaning för alla företag, eftersom de är en generation som är uppvuxna med 

smartphones.  Allting ska gå fort och att de ska vara kul samtidigt som arbetet ska vara utvecklande 

och att man ska få feedback direkt. Respondenten framhåller att den yngre generationen har många 

krav och att det kommer bli en utmaning för alla företag att anpassa sig till alla de kraven.  

Respondent från organisation I håller med och påpekar att de har en resa att göra att anpassa sig till 

en föränderlig värld, och att de kanske inte kan erbjuda den moderna arbetsmiljön eller de 

utmaningar som många är efter, speciellt den yngre generationen. Respondenterna från organisation 

A och H nämner även kommunikationen och dialogen mellan medarbetare och chef som en stor 

utmaning för att behålla de anställda. Respondenterna menar att den största utmaningen är att veta 

vad sina medarbetare tänker eftersom de är så utspridda och att hålla koll på vad de känner och 

tycker är inte alltid lätt.  

 

”Den största utmaningen är att veta vad de tänker för att de är så utspridda. Jag måste hålla 

koll på vad de känner och tycker och det är inte alltid lätt. Men där gäller den ömsesidiga 

lojaliteten… Då kan vi göra något åt det. I bästa världar så berättar vederbörande för mig så 

att jag hinner påverka. I en dålig fungerande organisation så säger vederbörande tack och 

adjö...” (Respondent, Organisation A) 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer det empiriska underlaget insamlat från de nio organisationerna att analyseras 

med utgångspunkt från den teoretiska referensramen under rubrikerna: organisationsidentitet, 

organisationskultur, lojalitet samt behålla personal. Kapitlet avslutas med empiriskt resultat, som 

inte kunnat analyseras med hjälp av teori eller tidigare forskning. 

 

5.1 Genomförande av analys 
 

Det som ligger till grund för att skriva analysdelen tar sin utgångspunkt i analysmodellen. Under 

denna rubrik redogörs för hur de olika organisationernas identitet/kultur påverkar lojaliteten, som i 

sin tur påverkar att behålla personalen. Dessa delar analyseras även utifrån tidigare forskning. De 9 

olika organisationerna kommer analyseras utifrån en helhet som skapats i empirin, vilket innebär att 

de har något gemensamt. Om organisationerna någon gång explicerar grova skildringar, då kommer 

dessa skillnader att belysas och lyftas fram eller om någon organisation utmärker sig extra mycket. 

Hänsyn tas till detta eftersom det rör 9 olika organisationer som alla verkar inom olika branscher och 

har en egen individuell syn på hur deras interna employer branding arbete ser ut. 

 

5.2 Organisationsidentitet och organisationskultur 
 

För att ta fram en hållbar intern employer branding strategi som leder till att de anställda stannar 

kvar i organisationen betonar första steget i modellen är att företag måste utarbeta en lämplig 

organisationsidentitet och företagskultur.  I föreliggande studie har det framkommit att samtliga nio 

organisationer har en stark identitet som de förknippas med. Identiteten beskrivs kopplat till de 

värderingar de har i organisationen. Att det är deras värderingar som gör att de sticker ut i 

förhållande till andra organisationer. Förklaringen kan ligga i det Hatch och Schultz (1997) hävdar att 

organisationsidentiteten karakteriseras till stor del av en kollektiv gemensam förståelse av 

organisationens värderingar.  Att organisationsidentiteten var olika i dessa organisationer beror till 

stor del på att de nio organisationerna i denna studie skilde sig stort ifrån varandra branschmässigt, 

något som är i enlighet med det Albert och Whetten (1985) nämner. De menar att 

organisationsidentitet är det centrala och kärnan i organisationen som gör att organisationen sticker 

ut i förhållande till andra organisationer (Albert & Whetten, 1985).  

När det kommer till företagskulturen i organisationen ser samtliga organisationer det som en central 

del av det interna employer branding arbetet. De nio organisationerna har alla en gemensam bild av 
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kulturen på deras arbetsplats, trots att de verkade inom olika branscher och var väldigt olika 

varandra. Av samtliga organisationer beskrivs organisationskulturen generellt som starka kulturer 

som är platta och öppna där de anställda känner sig delaktiga och sedda. Tidigare forskning visar på 

att ett igenkännande av ett arbetsgivarvarumärke är ett resultat av en organisations starka kultur 

(Denison, 1996). Att organisationerna har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kan bero på det 

Denison menar, att det är på grund utav den starka kultur de har i sin organisation.  Att ge ut en bra 

bild av arbetsgivarvarumärket är något som alla de nio organisationerna eftersträvar. Samtliga 

organisationer betonar även vikten av organisationskulturens potential till att skapa en god 

arbetsplats, för att få människor att söka sig till organisationen. Det finns här en koppling till det 

Cable och Judge (1996) nämner, att en organisations kultur påverkar en arbetssökares inställning till 

att söka sig till just den arbetsgivaren. Därför är det viktigt för arbetsgivaren att visa en sann bild av 

kulturen i organisationen till nuvarande men även potentiella anställda. 

Samtliga deltagande organisationer har implementerat värderingar internt i organisationen. I 

intervjumaterialet framkommer även ett tydligt mönster över hur viktiga värderingarna är för 

respektive organisation och hur viktigt det är för organisationerna att jobba med de och 

kommunicera ut de i allt de gör för att de ska integreras i de anställdas arbete. Vikten av 

organisationskultur kan förklaras av det faktum att organisationens anställda är starkt integrerade 

med bl.a. de värderingar som finns i organisationen (Wheeler et al., 2006).  Schein (2010) menar att 

de uttalade värderingarna är grunden i de anställdas beteenden och menar att vid tillfällen då 

situationer uppstår inom en organisation och måste lösas är det de uttalade värderingarna som styr 

individernas handlande. Detta kan kopplas till det organisation E nämner om när beslut ska tas i 

organisationen. Organisationen menar att om man ska ta ett beslut ska man alltid backa tillbaka och 

tänka tog jag beslutet utifrån värderingarna, om så är fallet då har man handlat rätt. 

Intern employer branding handlar även om att de anställdas värderingar bör ha en sammankoppling 

med organisationens värderingar (Punjaisri & Wilson, 2011; Papasolomou & Vrontis, 2006). Huruvida 

respondenterna upplevt att värderingarna integreras av de anställda i deras arbete har samtliga 

respondenter bedömt att de gör det. Av föreliggande studie framkommer att de anställda som 

jobbar för organisationerna tror på organisationens värdegrund och de lever in i de i vardagen. 

Tidigare forskning av Punjaisri et al. (2011) och Papasolomou et al. (2006)  har visat att om de 

anställdas värderingar överensstämmer med organisationens värderingar stärker det de anställdas 

lojalitet vilket i sin tur leder till att de väljer att stanna kvar i organisationen. Detta kan relateras till 

att samtliga 9 organisationer anser sig ha anställda som är integrerade med organisationens 

värdegrunder och värderingar. 

Tidigare forskning av Backhaus et al. (2004) och Edwards (2009) har visat att ett företags HR–

avdelning har blivit allt mer intresserade av employer branding. Detta har medfört och bidragit till en 



43 
 

ny roll för HR- avdelningen, då de måste tänka på och ta hänsyn till företagets image samt 

värderingar i sitt dagliga arbete.  I Föreliggande studie har även här HR- avdelningen den rollen. Av 

samtliga organisationer beskrivs värderingarna som något som ska genomsyra hela deras verksamhet 

i allt de gör, där man redan i rekryteringsprocessen börjar förmedla dessa för att säkerställa att man 

får in människor som passar organisationen och vad den står för. Sammantaget anser alla 

organisationer att man redan i rekryterings fasen bör förmedla organisationens värderingar. Enligt  

Morocko och Uncles (2008) samt Wallace, Lings, Cameron & Sheldon (2014) bär HR ansvar för att 

behålla kvar nuvarande anställda samt att attrahera och rekrytera ny personal. Samtliga deltagande 

organisationer hävdar även att utvecklingen av värderingarna bör införas redan i 

introduktionsutbildningen. De menar att det är någonting alla ska ta del av när man är ny på arbetet. 

 

5.3  Lojalitet 
 

Analysmodellens andra del innebär att en organisations förmåga att skapa lojala medarbetare 

hänger till stor del på hur väl de lyckas få medarbetarna att identifiera sig med den organisatoriska 

identiteten och kulturen. Alla deltagande organisationer menar att de har anställda som påverkas av 

organisationskulturen och organisationsidentiteten, vilket hittills bekräftar modellen ”the employer 

branding conceptual framework” (Backhaus et al.,2004). Vidare menar Backhaus et al., (2004) att 

lojalitet är så pass viktigt att det kan medföra positiva effekter även om en medarbetare väljer att 

lämna organisationen. Även från resultaten i denna studie framkommer att samtliga organisationer 

anser det som en viktig grund med lojalitet. Ett sätt för alla organisationer att bekräfta den lojalitet 

som anställda har till organisationen var att de stannar länge på arbetsplatsen samt att 

organisationerna inte har så hög personalomsättning externt. För organisation H är lojaliteten så 

pass viktig att deras verksamhet inte skulle få existera om anställda inte skulle vara lojala. Ur 

resultatet lyfts de positiva effekterna fram som lojaliteten medför genom att man ”mäter 

lojaliteten”. Man låter anställda som väljer att avgå svara på frågan om man kan tänka sig 

rekommendera arbetsplatsen för andra. Samtliga organisationer får ja på den frågan, vilket kan 

förklaras genom det Backhaus et  al., (2004) menar, att de positiva effekterna beror på att de 

anställda är väldigt lojala. Morgan och Hunt (1994) beskriver det som att varumärkeslojalitet är den 

tillgivenhet en kund har till ett varumärke. Är en kund lojal mot ett varumärke, är det mindre troligt 

att denne byter till ett annat, vid t.ex. en förändring med varumärket eller om det försvagas av 

konkurrenternas varumärken. Detta är för att det har skapats ett förtroende från kunden till 

varumärket, som är resultatet av lojalitet. Morgan och Hunt (1994) menar att arbetsgivarvarumärkes 

lojalitet fungerar på samma sätt. Även i denna teori ligger förklaring till varför samtliga 

organisationer anser att deras anställda kommer rekommendera arbetsplatsen trots att de slutar och 

det sker en förändring. Eftersom man är så pass lojal mot organisationen, kommer man fortsätta 
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rekommendera arbetsplatsen för andra även när man avbryter anställningen. Detta innebär att det 

medför positiva effekter för medarbetaren, genom att den tar med sig en positiv bild till andra 

organisationer, trots att en förändring sker då man lämnar arbetsplatsen och går vidare (Backhaus et 

al.,2004; Morgan och Hunt, 1994). Något mer som tas upp av Backhaus et al., (2004) är det så kallade 

organisatoriska åtagandet. Detta definieras som en stark kultur sammankopplat med engagemang till 

organisationen, som tillsammans ska höja nivån av det organisatoriska åtagandet (Backhaus et al., 

2004; Deal & Kennedy, 1982). Av intervjumaterialet går det att tyda hur samtliga organisationer har 

anställda som är engagerade i organisationen, men det tar sig i uttryck på olika sätt. För organisation 

H är de anställda engagerade i sina arbetsuppgifter, i andra kollegor och i själva organisationen. För 

organisation I är de anställda så pass lojala att de nästan jobbar ihjäl sig, vilket är något man kan se 

på sjukfrånvaron. Eftersom anställda gör mycket för organisationen att de nästan jobbar ihjäl sig, kan 

det kopplas till att de är väldigt engagerade i organisationen samtidigt som det även kan relateras till 

organisatoriskt åtagande (Backhaus et al., 2004; Deal & Kennedy, 1982). Detta kan förstås genom att 

anställda har accepterat organisationens mål och värderingar och är angelägna att arbeta hårt för att 

stanna kvar i organisationen (Backhaus et al., 2004). Samtliga organisationer har en stark vi- känsla, 

vilket även det tyder på engagemang för organisationen. Resultatet från den insamlade empirin 

indikerar att anställda som väljer att lämna arbetsplatsen, oftast kommer tillbaka, vilket är något som 

organisation D menar. Sammantaget kan man se att det organisatoriska åtagandet finns där, fast på 

olika sätt hos alla olika organisationer. Detta bekräftar alltså Backhaus et al., (2004) samt Deal och 

Kennedys (1982) teori om att engagerade anställda samt en stark kultur i en organisation, kan det 

leda till att det organisatoriska åtagandet höjs. Eftersom alla organisationer visade resultat på att de 

hade engagerade anställda och en stark kultur, innebär det alltså att det organisatoriska åtagandet är 

starkt i alla samtliga organisationer. 

Av den insamlade empirin framhålls även att lojalitet endast kan skapas utifrån en samverkan mellan 

de två parterna, arbetsgivare och medarbetare. För att få medarbetare att bli lojala, måste 

arbetsgivaren se till att vara det först. Samtliga organisationer menar att man blir som mest lojal när 

man jobbar med värderingar och värdegrunder. Samt att man ska kunna visa dessa i vardagen. När 

medarbetarna uppfattar att organisationen verkligen lever upp till det de står för, kommer då 

medarbetarna börja känna lojalitet och bli lojala tillbaka till arbetsgivaren.  

 

5.4 Behålla personal 
 

Analysmodellens tredje del innefattar att ett bra internt employer branding arbete med stark 

organisationsidentitet, organisationskultur och organisationslojalitet, leder till att behålla de 
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anställda. Även Chatman (1991) belyser vikten av att en stark organisationskultur, leder till att 

mindre anställda är benägna att lämna arbetsplatsen. 

Det har framkommit att behålla anställda inte är likadant nu som det var förr. Dels på grund av den 

yngre generationen. Ur alla intervjuer går det att utläsa att den yngre generationen inte kommer att 

vara lika lojala som den äldre generationen har varit. Detta menar samtliga respondenter beror på 

att den yngre generationen har mer krav såsom att arbetsmiljön ska vara modern samt att uppgifter 

ska vara utmanande. Tidigare studier av Barrow och Mosley (2005) menar att med tanke på den 

rörliga konkurrenskraftiga arbetsmarknaden, är det nödvändigt att arbeta med intern employer 

branding för att behålla personal. Detta är något som samtliga organisationer är medvetna om 

eftersom samtliga organisationer aktivt arbetar med employer branding strategier. Organisation B, E 

och I menar att man måste kunna acceptera hur den yngre generationen kommer att betee sig. De 

menar även att detta kommer vara en utmaning för alla organisationer att kunna behålla sin 

personal. Vidare berättar de om att de två faktorerna, den yngre generationen och personliga 

omständigheter, måste ses som naturliga skäl till att man tappar medarbetare. Av intervjumaterialet 

framkommer att även kommunikationen och dialogen mellan medarbetare och chef också är två 

stora utmaningar som påverkar hela employer branding arbetet och därmed att behålla personal. 

Andra tidigare studier av Ambler et al. (1996)  talar om den interna marknadsföringen, som bidrar till 

att skapa en arbetsstyrka som är svår för andra företag att kopiera. Förutom detta bidrar även den 

till att behålla anställda i företaget, genom att använda varumärket. Detta stärker kvalitén på 

anställningen som därmed bidrar till de anställdas vilja att stanna med organisationen. För 

organisationerna krävs alltså att de fortsätter jobba hårt och aktivt med sitt interna 

arbetsgivarvarumärke. Dels för att fortsätta kunna behålla sina anställda, men även för att det kan 

hjälpa till att sticka ut i förhållande till andra och därmed övervinna sina utmaningar. 

 

5.5 Empiriskt resultat 
 

Eftersom det har visat sig att även fler faktorer är väldigt viktiga för att behålla personal, utöver det 

som redan nämnts, tas det istället upp här. Den betydelsen som det empiriska resultatet har, är att 

det besvarar forskningsfrågan i denna studie, utan att prövas mot teori. Detta kan vara något värt att 

undersöka i framtiden. Därför kommer det att belysas i kommande avsnitt som handlar om förslag 

till vidare forskning. 

Den föreliggande studien visar även på att det finns faktorer utöver organisationsidentitet, 

organisationskultur och organisationslojalitet som påverkar att behålla personal. Samtliga 

organisationer delar åsikten om att möjlighet till personlig utvecklig är en viktig ingående komponent 

för att behålla anställda. Det visar sig att detta kan uppnås med hjälp av kompetensutveckling samt 
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Intern employer branding 

karriärvägar, vilket enligt alla organisationer ökar chansen att anställda stannar kvar längre. Detta är 

forskning som redan finns. Det vi har gjort är att utveckla vår modell som har bekräftats med 

ytterligare dem två komponenterna karriärvägar och kompetensutveckling. 

 

 

 

  
 

 
                

 

 

 

 

 

Figur 3. En bearbetad modell som illustrerar att delarna karriärvägar och kompetensutveckling även 

empiriskt anses vara viktiga komponenter inom intern employer branding för att behålla personal 

utöver organisationsidentitet och organisationskultur. 
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6 Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser, där studiens problemformulering och syfte 

kommer att besvaras. I det följande kommer bidrag samt etiska aspekter att redogöras för. Kapitlet 

kommer att avslutas med ett stycke om förslag till framtida forskning samt ett stycke om kritik mot 

studien. 

 

6.1 Studiens slutsatser 
 

Denna uppsats har haft avsikt att undersöka ämnesområdet employer branding. Studiens syfte var 

att få en ökad förståelse över hur företag arbetar med intern employer branding för att stärka 

möjligheterna att behålla personal. Studien har även haft som syfte att belysa likheter om hur 

företags arbete med intern employer branding ser ut.  

För att kunna besvara vårt syfte har studien utgått från följande problemformulering: 

Hur arbetar företag, ur ett ledningsperspektiv, med intern employer branding för att stärka 

möjligheterna att behålla personal? 

För denna studie valdes nio företag ut för deltagande. Vi valde att benämna företagen för 

organisation A, organisation B, organisation C, organisation D, organisation E, organisation F, 

organisation G, organisation H och organisation I. Dessa företag valdes ut från Universum och 

Randstad som har utsett de till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Alla utvalda företag arbetar 

aktivt med employer branding. 

Här nedan följer en presentation av de mest framstående resultat som besvarar studiens 

problemformulering: 

Eftersom samtliga organisationer bekräftar att de har anställda som stannar kvar länge, tyder det på 

att vår analysmodell får bekräftelse. Dessutom innebär det att modellen ”the employer branding 

conceptual framework” kan appliceras på de 9 olika organisationerna eftersom vår analysmodell får 

stöd av det resultat vi fått fram. Vi har konstaterat att de nio organisationernas arbete med employer 

branding visar sig överensstämma med att intern employer branding arbete enligt teorierna ska 

innehålla aktiviteter som organisationsidentifikation, en stark organisationskultur samt 

organisationslojalitet för att stärka möjligheterna till att behålla sina anställda. 

 De likheter vi har hittat är att de nio organisationerna har en stark identitet som de förknippas med. 

Identiteten beskrivs kopplat till de värderingar de har i organisationen. Alla organisationerna som 

undersökts arbetar mycket med värderingar för att sticka ut i förhållande till andra organisationer. 
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Det framkommer ett tydligt mönster över hur viktigt det är att arbeta med värderingarna för 

respektive organisation och att alla organisationer har värderingarna som integrerats av de anställda 

i deras arbete. Värderingarna är tydliga och kommuniceras ut i allt det som ledningen gör. I varje 

organisation jobbar HR ansvariga med värderingarna redan i rekryteringsprocessen och försöker 

förmedla dessa för att säkerställa att man får in människor som passar organisationen och vad den 

står för. Utvecklingen av värderingarna fortsätter sedan i introduktionsutbildningen. Ytterligare en 

likhet mellan alla organisationer vi har kommit fram till är att alla ser företagskulturen som en central 

del av det interna employer branding arbetet. Gemensamt för alla organisationer är att de arbetar 

för att få anställda att känna sig delaktiga och sedda. Detta kopplas samman med att man har en 

platt och öppen kultur i samtliga organisationer.  

Alla organisationer jobbar även aktivt för att lojalitet ska skapas. Vad organisationerna gör för att 

skapa lojalitet är att de arbetar hårt med organisationskulturen och organisationsidentiteten. De 

menar att kärnan ligger i att ha en bra kultur och identitet. Det har även visat sig att arbetet med 

lojalitet tar sig i uttryck genom att organisationerna anser sig ha engagerade anställda som stannar 

kvar länge, samt att personalomsättningen inte är hög externt.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att ett aktivt arbete med intern employer branding, 

kommer att stärka möjligheterna för företag att behålla sin personal. Vår studie visar att 

organisationer som arbetar med de tre komponenterna organisationsidentitet, organisationskultur 

och lojalitet har starka sina möjligheter att behålla sin personal. 

 

6.2 Bidrag  
 
Att vara medveten om organisationsidentitetens, organisationskulturens och lojalitetens koppling till 

att behålla personal kan medföra ett bidrag för alla företag och inte bara företag som aktivt arbetar 

med employer branding. Detta för att det har blivit mer viktigt för företag att arbeta med det, på 

grund av den rörliga konkurrensutsatta arbetsmarknaden som företagen verkar i. Företag står alltså 

inför en stor utmaning för att behålla sina anställda, då det har blivit allt vanligare att anställda byter 

arbetsgivare ofta. Studien har alltså relevans för andra företag som inte arbetar med employer 

branding för att generera ny kunskap kring hur de kan arbeta för att bli attraktiv arbetsgivare. 

Företag som har svårt att behålla sina anställda kan också ta lärdom om hur de kan använda sig av 

intern employer branding för att stärka möjligheterna att behålla sin personal. 
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6.3  Etiska aspekter 
 

Att studera området employer branding kan leda till vissa etiska frågeställningar, som man bör ta 

hänsyn till. Det finns en etisk aspekt i att locka personer till en arbetsplats. Organisationer kan 

upplevas som att de inte alltid uppfyller det de sagt att de står för. För organisationer är det viktigt 

att de inte marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke på ett sätt som inte de kan leva upp till. Detta 

kommer leda till att de befintliga anställda kommer förvänta sig något som arbetsgivaren inte kan 

tillföra, vilket bara i längden kommer ge skada för de både parterna. De anställda kommer känna sig 

lurade och välja att sluta då arbetsgivaren inte var det man förväntat sig samtidigt som 

organisationen kommer få ett dåligt rykte om sitt arbetsgivarvarumärke. Det viktiga för arbetsgivare 

är att inte sända ut motstridiga budskap, när de ska marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke, 

eftersom det därmed kan rasera organisationens attraktionskraft. 

 

6.4  Förslag för vidare forskning 
 

Genom studiens gång har vi sett tendenser till att de företag vi valt ut inte har svårigheter med att 

behålla sina anställda. Vi har undersökt attraktiva företag som är verksamma i olika branscher runt 

om i Sverige och hur de arbetar med intern employer branding för att behålla sina anställda. Det 

skulle vara intressant att vidare undersöka intern employer branding arbetet hos företag som har 

svårt att behålla sina anställda. Vi har även utfört studien utifrån ett ledningsperspektiv och det 

skulle vara intressant att studera medarbetarnas syn på vad som gör att de stannar kvar på en 

arbetsplats. För vidare forskning kan vi även rekommendera att man gör en studie baserad på den 

bearbetade analysmodellen som finns under empiriskt resultat. Man skulle kunna undersöka vilken 

inverkan kompetensutveckling och karriärvägar har för att behålla personal. I fortsättningen går att 

undersöka hur dessa två områden kan integreras med det interna employer branding arbetet och om 

det får en mer effektiv inverkan på att behålla personal. 

 

6.5 Kritik mot studie 
 

Något som är intressant att diskutera är vad konsekvenserna är av det urval vi har gjort. I 

föreliggande studie har vi utgått utifrån Randstad och Universum. Nu skiljde sig inte de utvalda 

företagens sätt att arbeta med intern employer branding så mycket trots att de hade olika positioner 

i rankningslistorna och verkade inom olika branscher, vilket är en intressant observation. Arbetet 

med employer branding tycks vara generaliserbart mellan olika branscher och det gör det möjligt för 

organisationer att lära sig employer branding från föredömen i andra branscher. Detta kan ha att 
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göra med att alla dessa företag är attraktiva arbetsgivare och aktivt arbetar med employer branding. 

Vi har under studiens gång insett att det inte förekommer stora skillnader mellan de utvalda 

företagens sätt att arbeta med intern employer branding för att stärka möjligheterna till att behålla 

sin personal. Vi tror resultatet hade sett mer annorlunda ut om vi hade haft med andra företag som 

ligger utanför rankningslistorna, eftersom dessa företag har kommit olika långt med sitt employer 

branding arbete och inte utvecklat det på samma sätt. 
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Bilaga 1 Egna reflektioner 
 

Sitto Aktas 

Det har varit en otroligt lärorik och rolig upplevelse att få skriva C-uppsats. Att få se hur studien 

har utformas från start till slut under hela processen har varit en unik och utmanande resa som 

har varit intressant att följa. 

Uppsatsskrivandet ger en möjlighet att få användning av de kunskapsområden som man fått 

under de tre åren man har pluggat på högskolan. Eftersom jag och Jennifer har känt varandra i 

tre år och dessutom bor ihop, var det ganska självklart att vi skulle skriva ihop. Det har varit en 

lättnad att skriva ihop med någon annan, eftersom C uppsatsen är ett tungt moment som kräver 

mycket ansträngning. Jag och Jennifer har haft samma mål och ambition under hela 

uppsatsskrivandet och vi båda har kämpat lika mycket tillsammans. Det som underlättar när 

man skriver med någon annan är att båda tänker olika vilket är användbart vid tillfällen då man 

kör fast under arbetets gång. Självklart har det varit upp- och ner dalar, vilket har varit väldigt 

påfrestande ibland, men man har även haft bra stunder då man fått bra feedback av andra. 

 För oss tog det tid innan vi bestämde vilket ämne vi skulle skriva om, vi visste bara att vi ville 

skriva om något inom management. Eftersom vi båda var medvetna om vilket tungt moment C 

uppsatsen var, ville vi ha en bra grund och ett genomtänkt ämne för att undvika att behöva byta 

ämne sen. Vi blev lite stressade av alla som redan hade valt ämne och en del visste vad de skulle 

skriva om redan innan kursens start. Vi kände att vi behövde hitta ett ämne snabbt och då satt vi 

långa dagar i biblioteket och sökte vetenskapliga artiklar och andra tidigare studier för att se vart 

vårt intresse skulle fastna. Vi hade tidigare skrivit en vetenskaplig uppsats i kursen ”individuell 

fördjupning”, vilket även gav oss en inblick i hur en C uppsats skulle vara formad. Den 

individuella fördjupningskursen har varit en bra övergång till C uppsatsen tycker jag, just för att 

minnet fortfarande är färskt och man har bra koll på vetenskapligt material. Eftersom jag hade 

skrivit om att behålla personal i kursen ”individuell fördjupning”, tyckte vi båda till slut att det 

var ett intressant ämne som även var relevant inom vetenskapen och inom management. Efter 

valt ämne behövde vi även precisera oss mot vad exakt vi ville skriva om. Efter att ha tittat 

mycket på andra tidigare studier fann vi att vi skulle skriva om att behålla personal i relation till 

employer branding, som är ett dagsaktuellt ämne. Vi kände att det var många tidigare studier 

som skrivit om antingen om att behålla personal eller om employer branding i sig och därför 

kände vi att vår studie skulle kunna bidra med något nytt. 
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Något som har varit rätt stressfullt men även till stor hjälp är metodkursen, där vi haft 

seminarier och deadlines kopplade till examensarbetet. Det har hjälp oss genom feedback man 

fått från andra studenter samt seminarieledaren. Vid presentation av ämnesval inför 

seminariegruppen fick vi bra kritik och många tyckte att det vi ville skriva om var intressant, 

vilket gav oss motivation. Eftersom jag sedan tidigare har läst två kurser inom Sociologi 

”kvalitativa forskningsmetoder” och ”kvantitativa forskningsmetoder” samt även skrivit en B 

uppsats i Sociologi, kände jag att det var till stor hjälp för att skriva uppsats på C nivå. Även om 

forskningsmetoderna skiljer sig åt inom sociologisk och företagsekonomisk forskning fanns det 

även mycket likheter som jag kunnat ha nytta av när jag skrev C uppsatsen. Den enda nackdelen 

med metodkursen är att den har varit stressfull eftersom det har varit många 

inlämningsuppgifter i den kursen. Men nu i efterhand skulle jag rekommendera att alla som 

skriver en C uppsats läser en metodkurs, antingen innan eller parallellt med C uppsatsen. Allt 

man gör i metodkursen har man faktiskt användning av till uppsatsskrivandet. 

När vi sedan kontaktade företag för att fråga om de ville ställa upp på intervju hade vi turen att 

många var positivt inställda till det. Jag tror att det beror på att employer branding är ett så 

dagsaktuellt ämne och det var ett bra val från vår sida att välja ett sådant ämne, just för att det 

lockade många företag. Alla företag som vi intervjuade har varit väldigt trevliga mot oss och vi 

kände att vi fick ett bra bemötande av alla vi var i kontakt med. Vi var väldigt engagerade vad 

gäller intervjudelen. Hälften av våra intervjuer gjordes med företag i Stockholm, så vi åkte dit 

några gånger under uppsatsskrivandets gång och utförde de intervjuer vi hade där. 

Det som har varit till största lärdom, som jag kommer ta med mig efter att ha skrivit C 

uppsatsen, är vikten av att samarbeta med någon annan. Under min studietid på högskolan har 

vi haft många gruppuppgifter, men det mesta har varit individuellt. Uppsatsskrivandet kräver att 

man lyssnar väldigt mycket på varandra och inte bara göra som man själv vill. Lyckligtvis så 

skiljer det inte sig så mycket i mitt och Jennifers skrivsätt, utan vi har varit överens om det mesta 

och då det har varit skilda åsikter har vi alltid kunna komma fram till en lösning. Det har varit 

lättsamt och bekvämt att skriva med en person man kommer bra överens med. En nackdel kan 

vara att man inte anstränger sig lika mycket som om det skulle vara en person man inte kände. 

Det är lätt hänt att man underskattar tiden man har till själva skrivandet eftersom man bara har 

varandra att anpassa sig till. Därför har vi sett till att redan från början vara strikta med den 

planering vi själva har satt upp och motivera varandra extra mycket. Något mer jag har märkt 

under uppsatsskrivandet är att man är stressad över att få ett jobb efter examen. Eftersom C 

uppsatsen är det sista man gör har lite fokus gått åt till att söka jobb. Men tack vare 

metodkursen har man kunnat förhålla sig till den tidsplanen och göra alla delmoment i god tid. 
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Jennifer Karagöl 

Jag hade sedan mycket tidigare bestämt vem jag skulle skriva examensarbetet med. Jag och Sitto 

valde att skriva med varandra för att vi förstår oss på varandra. Vi har tidigare arbetat mycket i 

grupp tillsammans där samarbetet har fungerat utmärkt. Vi bor även med varandra, vilket har 

underlättat jätte mycket för oss när det kommer till att kunna ses och den tidsplanering som vi 

ville följa. 

Eftersom att det ingår mycket management i vårt program så visste vi redan från början att det 

var det området vi ville fördjupa oss in på mer. Dock gjorde vi misstaget att bestämma oss 

ganska sent med vad vi ville skriva om, eftersom vi hade svårt att komma in på rätt ämne inom 

management. Vi blev stressade av att se att många av våra klasskamrater hade bestämt sig 

mycket tidigare och visste exakt vad de ville skriva om.  Veckan innan första PMet skulle in så 

satt vi dag in och dag ut och letade på nätet, i olika tidningar, tidskrifter, bloggar etc. efter 

aktuella ämnen att skriva om. Vi båda fastnade för företags svårigheter att behålla personal. Vi 

hade tidigare läst mycket om det i bl.a. kursen personalekonomi och om hur dyrt det är för 

företag att rekrytera in någon o sedan inte kunna behålla den personen. Min partner hade även 

tidigare i kursen individuell fördjupning skrivit om det ämnet, vilket gjorde att ämnet inte var 

nytt för någon av oss.  Men det var inte förrän vår första träff med vår handledare som vi helt 

visste vad vi skulle ha för problemformulering.  Han tipsade oss om ämnet employer branding 

och det var efter det vi valde att kombinera både employer branding och att behålla personal i 

vår studie. Nu när jag sitter med slutresultatet framför mig är jag verkligen nöjd med valet av 

ämne vi har valt att skriva om. Ämnet är mycket aktuellt och intressant i nutid, vilket vi även 

märkte när det var dags att hitta företag som ville delta. Majoriteten av företagen var positiva 

till ämnet och ville gärna ställa upp på en intervju, efter1som det är ett ämne som är väldigt 

aktuellt och viktigt för dagens företag med tanke på den rörliga och konkurrensutsatta 

arbetsmarknaden som företagen verkar i.  

Jag är även nöjd med över hur samarbetet har fungerat mellan oss två. Under hela 

arbetsprocessen har vi båda varit lika delaktiga. Eftersom vi alltid träffades tillsammans i skolan 

så har stora delar av texten i arbetet skrivits tillsammans, för att få in bådas uppfattningar i 

studien.  Vissa delar i studien har skrivit för sig, men där har vi varit noga med att sedan 

gemensamt gå igenom texten tillsammans. Transkriberingen var ett exempel på detta där vi 

själva skrev men som vi sedan gick igenom tillsammans. Dock gjorde det inte så mycket 

eftersom vi båda var med under intervjuerna. Under studiens gång har det även visat sig att vi 

båda är lika när det kommer till våra skrivsätt, vilket vi har kunnat kombinera på ett bra sätt. Jag 

känner att det jag kunnat bidra med och tillföra är min snabbhet med att komma på saker att 
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skriva om. Är jag engagerad i något så vill jag snabbt få ned nedskrivet Dock har det inte uteslutit 

att jag inte har varit noggrann i mitt skrivande. 

Nu i efterhand kan jag säga att examensarbetet har varit det tuffaste jag gjort under de här tre 

åren jag har pluggat här i högskolan, men det har samtidigt varit en utmaning som har varit 

väldigt lärorik. Jag brukar alltid säga att utmaningar är något jag är positiv till, eftersom de gör 

att jag utvecklas och växer som person. Och det är precis det examensarbetet har bidragit med. 

De här sex månaderna har varit givande för mig som person, eftersom jag har lärt mig vikten av 

att ta eget ansvar och kunna fördela tiden rätt för att lyckas genomföra ett sånt stort projekt. I 

början var det svårt, med tanke på att jag aldrig tidigare utfört ett sånt stort arbete men ju 

längre in i arbetet man kom ju duktigare blev vi på att följa vår tidsplanering. Något som även 

underlättade även fast det kunde bli lite stressigt är metodkursen vi läste parallellt med 

examensarbetet. Även fast det kunde vid vissa moment bli lite stressigt att läsa de två kurserna 

tillsammans eftersom de momenten i metodkursen inte överensstämde exakt med var vi var i 

examensarbetet, så tycker jag i slutändan att de har varit givande att läsa de med varandra. 

Främst var det seminarierna som var givande eftersom man fick bra feedback och kritik som 

man kunde ta till sig samt att det bidrog till att man fick tänka ett steg fram i arbetet, eftersom 

man än inte var där än med utförandet. Metodkursen funkade även som en deadline för oss, 

eftersom den visade ungefär vart man ska ligga tidsmässigt i arbetet. Kursen gav oss också 

kunskaper i att ge och ta kritik, genom att vi fick opponera på varandra. Detta är kunskaper som 

kommer vara till nytta när vi lägger fram det slutliga examensarbetet men även kunskaper som 

jag kommer ta med mig ut i arbetslivet.  En fördel med att jag och min partner kände varandra 

sen tidigare är att vi redan i början visste hur samarbetet skulle fungera eftersom vi känner 

varandra så pass väl, dock kan nackdelen med att arbeta med en partner man är nära med leda 

till att man blir för bekväm med varandra. Detta kan resultera till att man fokuserar mycket på 

andra saker och inte bara själva arbetet. Detta har varit en utmaning för oss båda att vara 

effektiva när vi väll sitter med varandra men eftersom vi båda bor tillsammans så har vi inte 

behövt anpassa oss till någon annan. Vi har därför kunnat sitta hela dagar och arbeta med vår 

uppsats. Detta är även inget som har hindrat oss från att nå våra deadlines. Dessa långa dagar 

kommer vara något man kan minnas tillbaka till och nu i efterhand kan vi båda vara nöjda med 

det vi har åstadkommit. 
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Bilaga 2 Intervjumall 

 

Vi inleder intervjun med en kort presentation om oss själva och vårt syfte med intervjun. 

Inledande frågor: 

 Skulle det kännas obekvämt om vi spelar in intervjun? Inspelningen kommer endast att 

användas som material för uppsatsen. 

 Om det finns tveksamhet med inspelning. Kan vi återkomma med våra anteckningar och 

få en bekräftelse på att vi uppfattat det hela på rätt sätt? 

 Vill du vara anonym eller får vi nämna ert och företagets namn i uppsatsen? 

Respondentens bakgrund: 

 Vad har du för bakgrund yrkesmässigt och hur länge har du varit anställd på företaget? 

 Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 Vad har fått dig att stanna kvar? 

 Kan du jämföra med andra arbetsplatser? 

Intern employer branding: 

 Vad gör en arbetsgivare attraktiv enligt dig? 

 Hur arbetar ni på ert företag med att etablera ett starkt arbetsgivarvarumärke för era 

befintliga anställda? 

Organisationsidentitet och Organisationskultur 

 Hur skulle du beskriva organisationens identitet? Vad är det centrala och kärnan i 

organisationen som gör att ni sticker ut i förhållande till andra organisationer? 

 Hur förmedlas organisationens identitet till era anställda och hur försöker ni influera de 

anställda att identifieras med organisationen? 

 Hur skulle du beskriva företagets organisationskultur?  

 Hur kommuniceras organisationens värderingar till era anställda? Hur bedömer du att 

värderingarna integreras av de anställda i deras arbete? 

Lojalitet 

 Finns det en Vi-känsla i företaget och hur tar den sig uttryck i så fall? 

 Hur kommer individens lojalitet till uttryck i er organisation? Finns det en lojal mot 

medarbetare i organisationen? Finns det lojalitet med ledningen? 
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 Anser du att de anställdas lojalitet påverkas av organisationskulturen och 

organisationsidentiteten? Hur/ på vilket sätt i så fall?  

 Hur påverkar lojaliteten de anställdas beslut till att stanna eller sluta på arbetsplatsen? 

 Hur viktigt är det för er att arbeta för att få de anställda att bli lojala mot er? Varför? 

 Vilka åtgärder har företaget vidtagit för att skapa lojalitet? 

Behålla 

 Hur viktigt anser ni det är ha att en stark kultur/identitet och lojala anställda för att 

behålla er personal? 

 Vad upplever du är de största utmaningarna när det gäller att behålla era anställda? 

 

Avrunda 

 Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 3 Intervjuförfrågan till examensarbete 

 

 Hej!   

Vi är två studenter som läser POL-programmet (Personal, Organisation & Ledarskap) i 

Högskolan i Skövde. Just nu skriver vi vår C-uppsats i ämnet företagsekonomi med 

inriktning mot management. Uppsatsen kommer att handla om employer branding och 

att behålla personal och det vi ska undersöka är hur företag arbetar med intern 

employer branding för att behålla personal. Employer branding är ett ganska nytt 

fenomen som syftar till att attrahera och behålla befintlig och potentiell personal, och 

det är främst att behålla personal som vi kommer fokusera på. Det blir mer och mer 

vanligt för företag att aktivt arbeta med employer branding just för att det hjälper till att 

stärka ens arbetsgivarvarumärke vilket i sin tur kan leda till konkurrensfördelar. Vi vill 

gärna komma i kontakt med rätt person för att intervjua någon HR- eller employer 

branding ansvarig.  

Vi skulle uppskatta att få intervjua just er! Intervjun kommer vara 45- 60 min lång och vi 

bestämmer tid och plats enligt överenskommelse. Detta är en frivillig intervju, vilket 

innebär att vi värnar om er anonymitet om så önskas. All material kommer dessutom att 

behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan komma åt det. 

 

 Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

Sitto Aktas & Jennifer Karagöl 


