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Sammanfattning 
Bakgrund:  Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens 
med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och 
beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi 
profilera företaget på kompetensmarknaden.  
Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna 
attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och 
kultur. Vi har i denna uppsats undersökt och definierat vad en Employer Branding-strategi 
innebär och hur begreppet kan ställas i relation till existerande teorier. Vidare har vi genom 
intervjuer på Ericsson, VolvoCars och SAS utrett vilka krav en Employer Branding-
strategi ställer på företaget och dess varumärkeshantering. 
 
Syfte: Att definiera och teoretiskt relatera Employer Branding till varumärkesforskning, 
samt analysera vilka krav Employer Branding ställer på företags varumärkeshantering. 
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Genomförande:  
Vi har valt att genomföra en empirisk studie där erhållna kunskaper grundats på 
information från intervjuer i och observationer av verkligheten. I vår förstudie sökte vi 
information i syfte att definiera vad Employer Branding är (del 1, kap 1-5). Studien har till 
stor del varit ur ett marknadsperspektiv och av explorativ art då ”fenomenet” är relativt 
okänt. Vi valde att först intervjua konsulter som var kunniga inom Employer Branding, för 
att kunna göra en empirisk begreppsbildning.  
Utifrån denna nya kunskap samlade vi in befintliga teorier som vi ansåg kunna sättas i 
relation till Employer Branding. För att förstå vilka krav som Employer Branding ställer på 
varumärkeshanteringen på företag har vi valt att intervjua tre stora svenska arbetsgivare 
utifrån två perspektiv på företagen, utifrån Human Resource- och utifrån 
varumärkes/marknadsföringsperspektiv. Uppsatsen har därmed två empiriska 
målsättningar. 
Till begreppsbildningen, del 1 var huvudsyftet att definiera vad Employer Branding är och 
i uppsatsens andra del (kapitel 6-8) att undersöka vilka krav Employer Branding ställer på 
företags varumärkeshantering.  
 
Resultat:  
Employer Branding är en marknadsföringsstrategi som beskriver hur företaget kan 
profileras som arbetsgivare mot arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig arbetsgivarimage. 
Detta i syfte att skapa konkurrensfördelar som arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera 
och behålla rätt kompetens samt att internt förena företaget i en vision kring varumärket, 
ett Employer Brand.  
Det nya med begreppet Employer Branding är inte dess beståndsdelar utan hur strategin 
frammanar en ny kombination av teorier, tankesätt och arbetssätt för att skapa ett 
helhetsperspektiv och intern konsensus gällande varumärket, och att skapa en trovärdig 
arbetsgivarimage gentemot arbetsmarknaden.  
Strategin syftar därmed till att skapa ett långsiktigt relationsbyggande med 
arbetsmarknaden och företaget får ett affärsmål och en vision kring hur det ska nå ut med 
sitt rekryteringsbudskap till arbetsmarknaden och sina anställda över konjunkturer. 
 
 

 

Nyckelord: Employer Branding, Brand Management, Human Resources, varumärke, 
rekrytering, image och strategi 
Keyword: Employer Branding, Brand Management, Human Resources, Brand , 
recruitment, image and stategy 
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1. INLEDNING 
�
I uppsatsens första kapitel ger vi bakgrunden till ämnesområdet. Detta för 
att ge dig som läsare en bild av kommande svårigheter med 
kompetensförsörjning. Inledningsvis beskriver vi förändringarna på 
arbetsmarknaden och hur detta kan komma att påverka framtida 
rekrytering. Därefter följer en målgruppsbeskrivning och hur företagens 
profilering mot arbetsmarknaden bl.a. sker med hjälp av varumärket1. I 
slutet av detta kapitel för vi en diskussion kring huruvida denna 
kompetensförsörjning kan hanteras av arbetsgivaren, vilket leder läsaren 
in på uppsatsens syfte. Därefter förklarar vi uppsatsens disposition för att 
underlätta läsandets gång. 
  

1.1 Arbetsmarknad under förändring 
 
 
 
 
 
 
 

Även om det i dag kan verka osannolikt, står Sverige inför en framtida brist 
på arbetskraft. Detta blir aktuellt när 40-talisterna träder av 
arbetsmarknaden och då den generation som ska ersätta denna 
kompetensgrupp endast är hälften till antalet.2 … 
Vart fjärde bland landets småföretag upplever redan idag bristen på 
arbetskraft som det största tillväxthindret.3 Även inom offentliga sektorn 
finns de kommande åren ett omfattande behov av ersättningsrekryteringar. 
I en rapport från AMS4, publicerad i juni 2002, bedömdes det samlade 
rekryteringsbehovet enbart inom vård och omsorgssektorn till 527 000 
personer fram till 2015. Enligt SCB är bristen störst på läkare, 
sjuksköterskor, verkstadsutbildade och tandläkare.5 Efterfrågan på 
högutbildade personer har också förstärkts i samband med 
kunskapsföretagens frammarsch.6 
 

���������������������������������������� ������
1 I människors medvetande byggs föreställningar om ett företag, dess produkter och 
tjänster. Dessa föreställningar, knutna till ett grafiskt ord och/eller figur, utgör 
varumärket på engelska kallat brand. Förkortning av 1§ VmL i Melin, 1999 
2 www.versantsolutions.com 
3 http://www.konsult.lrf.se/vara_tjanster/info/press/2000/000406_5.htm 
4 www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0203&nr=207 
5 ibid 
6 Fishman, Charles. Referat av ”The War for Talent”, www.fastcompany.com/learning 

”The most important corporate resource over the next 20 years will be 
talent.It’s also the resource in shortest supply.” 

          Källa: McKinsey & Co, The war for talent 
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Samtidigt kommer utbudet på arbetskraft på längre sikt att sjunka 
ytterligare, på grund av den minskade nativiteten. Detta är därmed även en 
demografisk effekt som påverkar utvecklingen och utbudet på 
arbetsmarknaden. Om välfärden ska kunna bibehållas måste fler arbeta 
högre upp i åldrarna, men drygt sex av tio svenskar vill dock inte arbeta 
längre än till pensionsåldern och tre av fyra arbetsgivare uppger att de 
sällan eller aldrig anställer en person som är över 50 år.7  
Dagens arbetsmarknad står således under dramatisk förändring. Kompetens 
kommer att bli en bristvara, och utgör därmed en viktig konkurrensfördel 
som ger företaget med den bästa kompetensen ett kunskapsövertag.8 Enligt 
McKinsey & Co’s rapport ”The War for Talent” kommer därmed förmågan 
att attrahera personer med viktig kompetens9 att vara avgörande för 
företagets framtida konkurrensförmåga.10  
 
Arbetsmarknaden påverkas idag av en allt mer komplex och internationellt 
integrerad ekonomi, där konkurrensen om specialkompetens är global, 
idéer utvecklas snabbt och folk är villiga att byta jobb ofta.11 Anställdas 
attityd till sin karriär har förändrats, då vissa anställda söker efter ett nytt 
jobb regelbundet och många är öppna för nya anställningar om chansen 
ges, dvs. lojaliteten till företagen minskar. Det sägs ha uppstått en slags 
”Career voyagism”, vilket betyder att då många av dagens arbetstagare inte 
ser sig bundna till sin arbetsgivare, ständigt söker karriärerbjudanden som 
ger personlig utveckling och/eller större utmaningar.12 Vissa menar att tiden 
då en anställd stannade länge nog för att få en guldklocka snart är ett minne 
blott. Företaget måste därför arbeta aktivt för att behålla den kompetens 
och den kunskap de förfogar över. En anställd som lämnar företaget kan 
kosta företaget upp till tre årslöner, för att reparera den skada som förlorad 
kompetens, kunskap och relationer innebär.13  
 
Det är på denna ovan beskrivna arbetsmarknad som företagen eftersöker 
den attraktiva kompetensen. Kompetensen, de arbetssökande, väljer å andra 
sidan ett företag framför ett annat utifrån olika preferenser som beskrivs 
nedan.  
 

���������������������������������������� ������
7 Undersökning av Riksförsäkringsverket i artikeln ”Brist på arbetskraft väntar”, 
Göteborgs Posten 2002 01 12 
8 www.mckinseyquarterly.com/article_page.asp? 
9 Med kompetens avser vi i enighet med Wolvén, 2000, den praktiska, sociala, 
teoretiska, emotionella och lärande förmåga som utifrån ett företags specifika situation 
är viktig. 
10 Fishman, Charles. Referat av ”The War for Talent”, www.fastcompany.com/learning 
11 www.mckinseyquarterly.com/article_page.asp? 
12 Intervju med Empowers amerikanske VD, David Arkless den 7 november  
13 Seminarium med D. Arkless. Empower, den 7 november�
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1.2 Ny målgrupp - Nya preferenser 
 
 

 
 
 
 
Nya generationer är på väg in på arbetsmarknaden och de för med sig nya 
värderingar gällande arbete och karriär. Individens behov och hur denne 
kan uttrycka sin personlighet genom jobbet är viktigare än någonsin. 
Avgångsstudenter vill ha företag som speglar dem själva och arbeten som 
är utvecklande och kompetenshöjande.14  
Idag när en persons image påverkas mycket utifrån vad han eller hon 
arbetar med, kan i likhet med citatet ovan, behovet av att kunna identifiera 
sig med ett företags verksamhet avgöra till stor del var en person kommer 
att söka jobb. 
Studentundersökningar visar dessutom på att det är enklare för studenter att 
börja arbeta för ett företag vars värderingar och förväntningar redan 
matchar deras egen uppfattning.15 Människor vill gärna enligt Finskud16 
kunna säga att de arbetar för ett företag som allmänt har en prestigefull 
image och ett starkt varumärke. Dessutom vill de kunna lita på att företaget 
som arbetsgivare ger dem de bästa förmånerna. Anställda vill kunna dra 
nytta av prestigen i att jobba för ett företag som t.ex. McKinsey. På grund 
av detta, har en välkänd arbetsgivare större möjligheter att attrahera den 
bästa kompetensen - något som kan ses som ett mervärde hos varumärket. 17 
 
Enligt företaget Universum och deras undersökningar letar unga 
akademiker efter en arbetsplats som utgör en god referens för framtida 
karriär, internationella karriär-möjligheter, variation i arbetsuppgifterna, 
konkurrenskraftig lön och interntbildning.18 Vet företagen om vad deras 
kompetensmålgrupp efterfrågar blir vikten av 
 
en tydlig profilering av varumärket och företaget som arbetsgivare relevant 
för att nå kompetensen. Enligt Universum söker unga akademiker som 
tänker strategiskt det företag som bäst förvaltar deras kapital av kunskap 
och som ger högst avkastning i form av vidareutbildning, referenser, 
nätverk och/eller ersättning.19  

���������������������������������������� ������
14 Universums undersökning Young Professional survey, företagspresentation i 
appendix 1 
15 www.universum.se/sida.asp?rubrik=16 
16 Finskud L. Vanguard Strategies, US, “Compeating for choice” 
17 ibid 
18 Universum presentationsmaterial 
19Universum presentationsmaterial�

”People are drawn to organizations that allow them to exhibit more of 
themselves and to enact a fuller range of characteristics and values in 
their self-concept.”                                 Källa: Dutton, J.E et al.  sid. 244 
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Figur 1. Den strategiska 
arbetssökarens preferenser. 
Källa Universum 

 
 
 
 
 
 
 

 Terminologin arbetsgivare och 
arbetstagare känns därför idag enligt 
oss förlegade, det är kanske dags att 
istället tala om ”kompetenssökare” 
(företaget) och ”kompetenserbjudare” 
(arbetssökande). Detta perspektiv borde 
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att använda oss av de traditionella 
begreppen arbetsgivare/ arbetstagare. 
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1.3 Att attrahera den eftersökta kompetensen genom 
profilering 

 
 
 
 
 
 
 

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att bli större inom en 
snar framtid då brist på kompetens blir mer påtaglig. Citatet ovan pekar på 
vad individer (kompetens) eftersöker då de bestämmer sig för arbetsplats, 
enligt rapporten ”The War for Talent”.  
Detta kan även ses i Universums undersökningar20, där följande faktorer 
generellt sett är attraktiva för arbetssökande: Företag som är framgångsrika 
på marknaden, har gott anseende och rykte, företag som har spännande 
produkter, verksamhet inom en snabbväxande marknad och en stark 
företagskultur är attraktiva. 
Enligt framtidsforskarna på Kairos Future måste framtidens arbetsgivare 
framstå som en personlighet med moraluppfattning, livsstil, människosyn 
och världsåskådning. De anser att människor vill känna sig delaktiga i 
verksamheter som skapar en bättre, och inte en sämre värld. 21 Ett ”etiskt 
företag”, ett företag som värnar om etiska värderingar, får därför lättare att 
attrahera de bästa medarbetarna och motivera dem i sitt arbete.22 Att 
medvetet arbeta med arbetsgivaridentiteten blir därmed en viktig åtgärd för 
företag som vill deltaga i ”kompetenskriget”23.  
Enligt källor från McKinsey & Co är sökandet efter den bästa kompetensen 
är en konstant, mycket dyr strid som utspelar sig mellan företagen där 
ingen slutlig vinnare finns. Detta kräver inte bara nytänkande 
rekryteringsprocesser, utan även att företagen måste kämpa hårdare för att 
behålla de bästa medarbetarna.24 

���������������������������������������� ������
20 Universum 2001,”Young Professional survey”, se appendix 1 för företagsinformation 
21 Kairos Future, Ungdomsundersökningen 2001 ”Morgondagens arbetskraft”  
22 Dagens Industri 12/07/01, ”Etiska klavertramp en dyr historia för företag”  
23 Direktöversättning av uttrycket "The War for Talent", en rapport med samma namn 
från McKinsey & Co. 
24 www.mckinseyquarterly.com/article_page.asp?�

”A great company and a great job- one that is well managed, that has 
terrific values, and that has a great culture.”  

            Källa: McKinsey & C, 1998, The War for Talent, s.3 
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1.4 Problemdiskussion 
 
Utifrån detta arbetsmarknadsscenario har det i ”konsultvärlden” dykt upp 
tankar och förslag på hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens 
med en ny varumärkesstrategi. Varumärket kan alltså som teoretikern 
Kapferer påpekar ses som ett företag men även som ett 
identifikationssystem, en image, en personlighet och en relationsskapare.25 
 ”Employer Branding26” beskrivs som en strategi, ett medel för företag att 
via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på 
kompetensmarknaden, och därmed vinna striden om kompetensen. Dock 
måste ett varumärke enligt Kapferer vara bestående och 
verklighetsförankrat samt sända ut entydiga signaler27.  
Grunderna i Employer Branding-strategin innefattar följande aspekter: att 
kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget 
kring sin vision och kultur. En Employer Branding-strategi anses utgöra en 
konkurrensfördel i sökandet efter den rätta kompetensen för företag. Detta 
ställer dock krav på att varumärkets identitet, image och profil bör 
överensstämma enligt förespråkarna28 för Employer Branding.29 Då detta 
begrepp är aktuellt, och med tanke på att vi inte har hittat någon teoretisk 
litteratur som talar om varumärkets betydelse och påverkan på 
arbetsmarknaden, anser vi det viktigt att förankra dessa tankar i existerande 
teorier, vilket leder oss till den första problemfrågan:  
 

- Vad innebär en Employer Branding-strategi, och hur kan begreppet 
ställas i relation till existerande teorier?  

 
För att lägga till ytterligare en dimension till problemområdet, vill vi även 
gå vidare och undersöka hur företag idag är inställda till att arbeta med 
Employer Branding. Vi ställde oss frågande till vilken medvetenhet det 
finns kring Employer Branding-strategier på företagen, och hur deras 
arbete skiljer sig från alternativt kan vidareutveckla konsulternas ramverk.  
Med tanke på att det är Human Resource-avdelningen30 som traditionellt  
utformar rekryteringskommunikation31, en avdelning som generellt saknar 
varumärkeskunskaper32 har vi förstått att detta i praktiken kan medföra en 

���������������������������������������� ������
25 Kapferer, 1997 
26 Företags- och varumärkesprofilering i bred bemärkelse. 
www.intellecta.com/swe/ovrigt/default.asp 
27 Kapferer, 1997 
28 Vilka presenteras i kapitel 3. 
29 Empower- företagspresentation finns i appendix. 
30 Traditionellt kallad personalavdelningen 
31 Platsannonser, material till arbetsmarknadsdagar o.s.v.�
32 Detta ingår vanligtvis inte i deras kompetensområde 



Employer Branding – ett gränsöverskridande varumärkesarbete 
�

� 7 

viss marknadsföringsproblematik. Vems ansvar är arbetsgivarimagen och 
hur profilerar företagen sig med hjälp av sitt varumärke mot 
arbetsmarknaden?  
Finns det en prioritering eller förmåga i företagen att agera i denna typ av 
fråga.  Varumärkesimage är enligt Kapferer både flyktigt och föränderligt 
och fokuserar för mycket på varumärkets yttre och inte på kärnan i 
varumärket33. Det är därmed intressant att studera hur företag kan och bör 
arbeta med ett varumärke i syfte att skapa en framgångsrik 
arbetsgivarimage på rekryteringsmarknaden dvs. vilka arbetsprocesser som 
krävs internt i organisationen. Dessa funderingar leder oss fram till 
ytterligare en problemfråga, att utifrån företagen Ericsson, VolvoCars och 
SAS undersöka:   
 

- Vilka krav ställer Employer Branding på företaget och dess 
varumärkeshantering? 

 

1.5 Syfte 
 
Att definiera och teoretiskt relatera Employer Branding till 
varumärkesforskning, samt analysera vilka krav Employer Branding ställer 
på företags varumärkeshantering 
 

1.6 Avgränsning 
 
Vi väljer att studera Employer Branding ur ett varumärkesperspektiv, och 
vi avgränsar studien genom att inte studera Employer Branding ur ett 
traditionellt Human Resource-perspektiv som bland annat fokuserar på att 
behålla personal, utveckla karriärvärden, etc. Vi kommer dock att se på 
Human Resources arbete ur ett varumärkesbyggande perspektiv. 
 

1.7 Studiens relevans 
 
Då vi genomförde denna undersökning var begreppet Employer Branding 
helt nytt, och få hade hört talas om begreppet. Det var därför viktigt att 
undersöka och definiera detta ”fenomen”. Vi anser att denna undersökning 
fortfarande är en relevant och aktuell fråga då ämnesområdets aktualitet 
fortfarande är hög. Det finns alltså ett stort intresse bland företag idag av att 
påverka sin image som arbetsgivare genom att medvetandegöra ett 
”karriärvärde” på arbetsmarknaden. De konsultbyråer som arbetar med 

���������������������������������������� ������
33 Kapferer, 1997�
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Employer Branding i Sverige finns inom områdena Human Resources, HR, 
och inom kommunikation/marknadsföring. Liksom andra 
managementtrender är Employer Branding och dess problematik upplagd 
för att kunna exploateras. I press fluktuerar en mångfald av uttryck kring 
området att skapa ett Employer Brand, men det är än så länge svårt att hitta 
litteratur och informationskällor med teoretisk förankring. Vår avsikt med 
denna studie är därför att definiera Employer Branding, i relation till 
varumärkesforskning, och på så sätt kunna bidra till ny teorigenerering 
inom området då denna inte hittills tagit ett rekryteringsperspektiv. Vi 
ämnar därigenom att ge uppsatsen en teoretisk relevans då undersökningen 
är relativt praktikernära och av explorativ art. 
 

1.8 Disposition 
 
Efter denna introduktion beskriver vi i kapitel 2 den metod och det 
tillvägagångssätt vi använt vid genomförandet av undersökningen, samt 
dess konsekvenser. I och med att det inte finns någon teoribildning för 
Employer Branding börjar vi i kapitel 3 att undersöka detta område i 
empirin, bland insatta konsulter, för att kunna definiera vad Employer 
Branding är. Utifrån denna plattform söker vi sedan att finna teoretiska 
grunder att relatera denna strategi till i kapitel 4. Utifrån dessa teorier 
kommer vi i kapitel 5 att analysera Employer Branding utifrån existerande 
teoribildning. De första fem kapitlen representerar del 1 av uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
Som en följd av denna första del ansåg vi även undersöka vilka krav 
Employer Branding ställer på företaget och dess varumärkeshantering? 
Därför undersöker vi i kapitel 6 vi Employer Branding utifrån tre företag: 
Ericsson, SAS och Volvo Car Corporation, för att få ett empiriskt 
perspektiv på Employer Branding och dess praktiska tillämpning. I kapitel 
7 analyserar vi de krav Employer Branding ställer på företagen, för att i 
kapitel 8 formulera studiens slutsatser. I appendix finns en 
sammanställning av informationskällor t.ex. undersökningar som vi använt 
i uppsatsen. Vi presenterar även där de företag som vi refererar till i arbetet. 
 

             Figur 2.Dispositions- 
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2. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH 
METOD 

 

Denna uppsats bygger på två empiriska avsnitt där vi i kapitel 3 redogör 
för 10 expertintervjuer som fört oss fram till en begreppsdefinition av 
Employer Branding. Det andra empiriska avsnittet i kapitel 6 är ett resultat 
av våra upptäckter i kapitel 3. I kapitel 6 har vi intervjuat tre företag, SAS, 
Ericsson och Volvocars på två avdelningar dvs. ur två dimensioner eller ur 
två perspektiv. Marknadsförings- och Human Ressource- avdelningens syn 
presenteras för att förstå de interna implikationer och krav som Employer 
Branding ställer på varumärkeshanteringen inom företag. 
Detta kapitel innehåller vårt val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt och 
övergripande angreppssätt. Detta för att förklara hur denna uppsats 
påverkats av vår syn på kunskap och vetenskap, och hur vårt val av 
metoder och teorier präglat det slutgiltiga resultatet. Vi avslutar kapitlet 
med en diskussion om undersökningens kvalitet. 

 

2.1 Vår syn på kunskap och vetenskap 
 

Vetenskap är beskrivande, konstaterande och förklarande, den är även 
granskande och ifrågasättande, enligt Molander.34  
Vetenskapliga metoder ska användas för att ge vetenskaplig kunskap. 
Denna kunskap utgörs av teorier, som har till uppgift att beskriva en del av 
verkligheten och dessa teorier utgör i vår uppsats en referensram till 
undersökningsområdet. Det finns även en praktisk kunskap som kan 
utgöras av skicklighet att intervjua, observera och analysera data. 35 Denna 
praktiska kunskap har utgjort en viktig del vid vår datainsamling och 
behandling av resultaten. I och med att vi utgått från ett nytt begrepp som 
har sina rötter i empirin, har vi därmed ansett att det krävts ett stort antal 
intervjuer, för att kunna belysa informationen från många källor och 
därmed få en bredare grund. 
 
Vid studier av företeelser är det viktigt med en medvetenhet om att 
tillvägagångssättet styrs av ett eller flera rådande paradigm36, som i vårt fall 
utgörs av det företagsekonomiska i och med vår utbildning. Kuhn förklarar 
paradigmbegreppet som en konkret vetenskaplig problemlösning som 
bildar skola, ett allmänt vedertaget synsätt på tillvaron37. Ett paradigm drar 
���������������������������������������� ������
34 Molander, 1988 
35 Hartman J. 2001 
36 Mårtensson & Nilstun, 1988 
37 ibid 
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gränser för den vetenskapliga verksamheten genom att innefatta oskrivna 
värderingar, förväntningar, och förutfattade meningar som därmed styr vår 
uppsats. Enligt Molander är det som människor ser som självklart så enbart 
utifrån deras gemensamma synsätt och vår kontext38. Utifrån den enskilda 
människan och dennes individuella referensram kan var och en se på ett 
och samma område på olika sätt, utifrån tidigare erfarenheter och utifrån 
olika tidpunkter.  
Varje individs synsätt influeras av dennes attityd och tidigare upplevelser 
och de intervjuade har gett oss olika synvinklar och idéer att se på vårt 
problemområde. Vi anser därför i enlighet med Wiedersheim - Paul och 
Eriksson att det är viktigt att inse existensen av andra perspektiv än det 
egna.39   
 
Även om vi haft teoretiska förkunskaper inom Brand Management40 från 
vår C-uppsats, har vi försökt utgå ifrån en öppen föreställning vid vår 
undersökning av Employer Branding. Vi har därför sökt efter både 
bekräftande och avvisande information om begreppets relevans. Vi har 
intervjuat både förespråkare av Employer Branding, dvs. de som säljer 
denna strategi, kontra de som ansett sig skeptiska till strategin. Vi har på 
detta sätt bearbetat vår egen föreställning och ständigt sökt ny information 
vilket gjort processen iterativ. Vår föreställning har därmed utvecklats 
under arbetets gång.  
 

2.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 
Verkligheten kan alltså ses som en social konstruktion som skapas och 
upplevs av människorna i den.41 Om verkligheten uppfattas på olika sätt blir 
omvärlden en produkt av våra sinnen och av våra tolkningar. Detta skulle 
innebära att det inte finns någon objektiv och sann bild av verkligheten. 
Vår definition av Employer Branding uppkommer därmed utifrån vad vi 
funnit i våra empiriska intervjuer i kombination med våra tidigare 
kunskaper inom området. Det resultat vi målar upp är alltså en produkt av 
vår förförståelse och inhämtade kunskap inom området. Att se verkligheten 
som en social konstruktion innebär därmed att våra tolkningar utgör en 
subjektiv syn på verkligheten. Vi utger oss därför inte att ge en objektiv 
bild av verkligheten utan vill bidra med vår empiriska och teoretiska 
tolkning av Employer Branding, utifrån våra insamlade data. Denna syn på 
verkligheten får betydelse för vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt.  

���������������������������������������� ������
38 Molander, 1988 
39 Wiedersheim- Paul & Eriksson, 1991 
40 Direktöversättning resulterar i "varumärke" respektive "skötsel". Varumärkes-
forskning ur ett internt perspektiv (inifrån företaget) på varumärken enligt Melin 1999 
41 Wiedersheim- Paul & Eriksson, 1991�
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Det finns framförallt två vetenskapsteoretiska traditioner som skiljs åt, den 
hermeneutiska och den positivistiska.42 De skiljer sig åt utifrån forskningens 
syfte, objekt, förhållningssätt samt metodologi. I och med att den 
positivistiska synen på vetenskap står för en forskarroll som är objektiv och 
osynlig, samt står för en kvantitativ metodteori med statistiska metoder för 
analys43, finner vi istället den hermeneutiska synen på vetenskap som nära 
vår egen syn. 
Hermeneutiken representerar nämligen ett kvalitativt förståelse- och 
tolkningssystem. Rollen som forskare är öppen, subjektiv och engagerad.  
 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig subjektivt sitt forskningsobjekt, 
utifrån sin egen förförståelse. Denna förförståelse består av de tankar, 
intryck, känslor och kunskap forskaren har och ska enligt Patel och 
Davidson ses som en tillgång och inte ett hinder i tolkning och förståelse av 
det undersökta. Hela tiden använder forskaren sin förförståelse som ett 
verktyg i tolkningen.44 Ett problem med vårt hermeneutiska förhållningssätt 
är att vi som författare färgar uppsatsen samt kan förbise andra perspektiv 
än det egna. Som vi nämnt i stycke 2.1. är det därför viktigt att försöka att 
inte bortse från andras perspektiv.  
 
Uppsatsskrivandet består därmed av en helhetssyn i relation till delar, vår 
förförståelse och eventuella perspektivförskjutningar som gör att uppsatsen 
växer och utvecklas under arbetets gång. Detta kallas enligt Patel och 
Davidson för den hermeneutiska spiralen då text, tolkning och förståelse 
ständigt utvecklas och nyskapas.45 Vi vidareutvecklar hur den 
hermeneutiska spiralen tagit sig i uttryck i vårt arbete under stycke 2.3.2 
 

2.3 Övergripande angreppssätt  
 
Vi ser verkligheten som en social konstruktion, och därmed ser vi på 
kunskapsbildning som subjektiv och i enlighet med den hermeneutiska 
vetenskapsteoretiska utgångspunkten vill vi göra tolkningar av våra 
insamlade data utifrån funna mönster. Det finns i huvudsak två metoder att 
närma sig forskningsproblemet på, den induktiva respektive deduktiva46. 
Deduktion innebär att utifrån en befintlig teori studera verkligheten och 
sätta upp hypoteser för att sedan genom empiriska observationer och 
logiska slutledningar komma fram till ett resultat om företeelser i 

���������������������������������������� ������
42 Hartman, 2001 
43 Patel & Davidsson, 1994 
44 ibid 
45 Patel & Davidsson, 1994 
46 Hartman, 2001 
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verkligheten. Induktion däremot ger forskaren möjlighet att utifrån 
empiriska iakttagelser sluta sig till mer generella utsagor.47  
 

2.3.1 Växelverkan mellan empiriskt och teoretiskt angreppssätt.  
 

Vi började med att först studera verkligheten/empirin, för att göra en 
begreppsbildning av begreppet Employer Branding utifrån konsultvärldens 
utsaga. Med ett induktivt tillvägagångssätt har vi på så sätt knutit ihop 
funna beskrivningar av Employer Branding till en helhet och vår definition 
i kapitel 3. När vi sedan försökte relatera Employer Branding till 
existerande teorier i kapitel 5, kom vi därmed att växla angreppssätt till det 
deduktiva då vi valde ut teorier i kapitel 4 att ställa begreppet emot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi växlar sedan angreppssätt ytterligare en gång då vi går tillbaka till 
empirin i kapitel 6 och till undersökningsföretagen för att se på vilka krav 
Employer Branding ställer på företaget och dess varumärkeshantering. 
Arbetsgången vid uppsatsskrivandet har därmed varit en växelverkan 
mellan induktivt och deduktivt angreppssätt. 
 
 

                Figur 2, 
                                                    Dispositions- 

        Schema 
 

Om ett entydigt samband finns i tillräckligt stort material kan i vissa fall 
induktion leda till att nya teorier och modeller formuleras.48 Vi vill dock 
tillägga att enligt Humes finns det inte en säker väg ifrån observerade fall 
till generella utsagor, d.v.s. säker induktion finns inte49.  
I vår undersökning vill vi utifrån ämnets aktualitet belysa att de generella 
utsagor vi kommer att dra, inte heller kan följa en säker väg till 
allmängiltiga resultat. Detta utifrån att kunskap inom området är starkt 
begränsat hos företagen, samt att konsulterna fortfarande utvecklar 
Employer Branding och nya infallssvinklar och aspekter tillkommer. Med 
denna diskussion vill vi förklara att det är svårt att nå generellt giltiga 

���������������������������������������� ������
47 Patel & Tibelius 1987�
48 Patel & Davidsson, 1994 
49 Humes i Molander, 1998 
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utsagor kring begreppet, då förståelsen för och kunskapen om Employer 
Branding är begränsad då det är ett relativt outforskat och nytt område. 
 
Dock anser vi, att vi genom vår definition av begreppet i dagsläget skapar 
en teoretisk begreppsbildning för att sedan grunda vår analys och slutsatser 
på intervjuer, på befintliga resonemang, teorier, föreställningar och 
forskningsartiklar. Vi anser att empirin ger en bild av vad som krävs för att 
utarbeta ett Employer Brand för företag och att man därmed kan göra 
generaliseringar, utifrån att vi informerat läsaren om att säker induktion 
inte finns. Vi är därmed alltså medvetna om att inte mindre företag eller 
fler branscher är representerade i arbetet. 

 
2.3.2 Empiriskt angreppssätt  

 
Med denna uppsats vill vi definiera begreppet Employer Branding och dess 
innebörd, dessutom vill vi klargöra vilka teorier begreppet kan relateras till 
och förankras inom. Vi har valt att genomföra empiriska studier som har 
kännetecknats av att erhållna kunskaper grundats på information från 
intervjuer i och observationer av verkligheten50. 
Vårt arbete började med att vi upplevde ett ökat intresse för Employer 
Branding på marknaden. Företeelsen är relativt ny i Sverige och det 
material vi hittat har varit osammanhängande, generellt och inte teoretiskt 
förankrat. I vår förstudie sökte vi därför information i syfte att definiera vad 
Employer Branding är.   
Vi valde att först intervjua konsulter som var kunniga inom Employer 
Branding, för att kunna göra en empirisk begreppsbildning. Syftet med 
intervjuerna var att få ökad förståelse för undersökningsområdet samt att få 
en uppfattning om områdets innehåll och nyhetsvärde. Vi försökte utefter 
denna nya kunskap samla befintliga teorier som vi ansåg kunna sättas i 
relation till Employer Branding-resonemanget. Utifrån förståelse och funna 
teorier/åsikter om Employer Branding, undersökte vi sedan de utvalda 
företagens sätt att arbeta med frågan. 
För att förstå vilka krav som Employer Branding ställer på 
varumärkesarbetet på företag har vi valt att intervjua tre stora svenska 
arbetsgivare angående detta. Hur urvalsprocessen fortlöpte beskrivs under 
2.4.4. Vi har valt att belysa undersökningsområdet utifrån två avdelningars 
perspektiv inom företagen, utifrån Human Resource och utifrån 
varumärkeshantering, Brand Management. Vi kommer tillbaka till denna 
diskussion i kapitel 2.4.4, urval av respondenter. 
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2.3.3 Kvalitativ datainsamling  
 

Då Employer Branding är ett nytt begrepp och ännu ej teoretiskt definierat 
var det viktigt för oss att först försöka förstå problemområdets helhet och 
samla in så mycket material som möjligt för att få en bred förståelse av 
området. Det finns två olika övergripande metoder som kan tillämpas vid 
en studie för att insamla och bearbeta information och material, kvantitativ 
respektive kvalitativ metod51.  
Enligt Alvesson & Sköldberg är definitionen av kvalitativa studier inte 
självklar. Ett förslag som ges är; ”betraktande av och fokusering på öppen 
mångtydig empiri”. Vidare menas att kvalitativa studier utgår från 
studieobjektens perspektiv – något vi kan identifiera oss med. Kvalitativa 
studier tillåter mångtydighet i fråga om tolkningsmöjligheter och 
forskarens konstaterande av vad som undersöks.52 
 
Den kvalitativa metodteorin kan knytas samman med att vi ser på 
verkligheten som en social konstruktion och den hermeneutiska traditionen, 
då bearbetningen av information tillåts präglas av den person som 
genomför arbetet enligt Hartman.53 Vi har valt en kvalitativ 
undersökningsmetod då denna syftar till att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt för att allsidigt kunna belysa problemområdet. Som en följd 
har vi sett tolkningar av informationen som det centrala.54  
Den kvalitativa metoden innebär att informationshämtandet blir något mer 
osystematiskt på grund av den vidgade flexibiliteten än om man använder 
den mer strikta kvantitativa metoden. Flexibiliteten i den kvalitativa 
metoden har varit av stor vikt för våra frågeställningar då metoden, enligt 
Holme och Solvang, ofta ger ett djupare resultat och en mer fullständig 
uppfattning av företeelsen kan nås. Att nya frågeställningar tillåts 
upptäckas eller gamla omformuleras under tiden då en undersökning pågår 
är viktiga fördelar med den kvalitativa metoden.55 Då vår forskning har 
deskriptiva och explorativa inslag har detta varit viktigt, då vi ofta kommit i 
kontakt med ny information vilket har gjort att vi ständigt utvecklat vår 
funna definition av begreppet.  

���������������������������������������� ������
51 Patel & Davidsson, 1994 
52 Alvesson, M och Sköldberg, K. 1994 
53 Hartman, 2001 
54 Holme & Solvang, 1986  
55 Holme & Solvang, 1986  
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2.4 Undersökningens genomförande 
 

I detta kapitel beskriver vi vårt praktiska tillvägagångssätt, från hur vi 
samlat in vår information och hur vi valt ut respondenter till hur vi 
bearbetat intervjuerna.  
 

2.4.1 Val av ämne 
 

Innan undersökningens början hade vi förkunskaper inom 
varumärkesteorier då vi i vår C-uppsats behandlat 
varumärkespositionering.56 Idén att skriva om Employer Branding kom i 
samarbete med marknadschefen på SAS, som ansåg det intressant att 
undersöka varumärkets roll vid rekrytering. I vår informationssökning fann 
vi att området hade en stark koppling till en ny strategi kallad ”Employer 
Branding”. För att förstå områdets relevans sökte vi information via 
Internet och fick kontakt med amerikanska och svenska konsulter. Vi 
studerade därefter rapporter om arbetsmarknaden och om framtida 
kompetensbrist, som utgör problembakgrunden till Employer Branding-
strategin. Till stor hjälp var de seminarier kring området som vi kunde delta 
vid, under kompetensdagarna57 i Stockholm.  
 
Under processen, att söka information för att kunna definiera Employer 
Branding, arbetade vi parallellt med att skapa en referensram. Detta utifrån 
att vi först var beroende av att förstå begreppet, innan slutliga teorier kunde 
väljas. Vi sökte teorier som teoretiskt skulle anknyta samt vara av relevans 
för en diskussion kring begreppet Employer Branding. Valet av 
referensramen blev därför en konsekvens av de explorativa inslagen i vår 
studie av ämnesområdet. För att finna bra litteratur och råd hur vi kunde se 
på Employer Branding och skapa en referensram, ringde vi dessutom runt 
till varumärkeskunniga på olika Universitet och Högskolor i landet58.  
 

2.4.2 Sekundärdata  
 

Sekundärdata består av redan befintlig information som någon annan har 
samlat in och ställt samman utifrån ett annat syfte. Exempel på sådan data 
kan vara böcker, tidsskrifter, Internetkällor samt ett företags interna 
material i form av årsredovisningar och broschyrer.59  

���������������������������������������� ������
56Axelsson och Granstig, 2000, Hur kan SAS uppnå sin önskade position på den svenska 
marknaden?   
57 Utbildnings- och kompetensmässa vid World Trade Center i Stockholm, 5-6 
november 2001�
58 Bl.a. Frans Melin, Lunds Universitet, Fredrik Lange, Handelshögskolan Stockholm, 
Henrik Uggla, Stockholms Universitet 
59 Patel & Davidsson, 1994 
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Det har varit ett medvetet problem att hitta sekundärdata kring Employer 
Branding. Vi har dock fått tillgång till dokument från konsulter i form av 
Power-Point presentationer samt funnit amerikanska Internetsidor som 
beskriver Employer Branding. Denna information har utgjort en viktig 
grund för vår empiriska definition av Employer Branding.  
Den förförståelse vi fått om arbetsmarknaden och kompetensbrist, är främst 
hämtad från sekundärdata i form av rapporter och artiklar från Kairos 
Future, McKinsey & Co och Universum. Denna sekundärdata såg vi som 
relevant för vår undersökning av Employer Branding. Presentationen av 
företagen i kap 6, består av sekundärdata från företagens hemsidor och 
broschyrer. Vår empiriska undersökning har framförallt grundat sig på 
primärdata. 
 

2.4.3 Primärdata 
 

Primärdata är den information som insamlats genom t.ex. personliga 
intervjuer, telefonintervjuer, enkäter och/eller andra observationer.60 I denna 
uppsats så har vi använt oss av primärdata i form av intervjuer. Vi har totalt 
genomfört 20 intervjuer, dess tillvägagångssätt beskriver vi i stycke 2.4.5. 
Utifrån dessa intervjuer har vi försökt skapa en helhetsförståelse för 
strategin Employer Branding och vilka krav Employer Branding ställer på 
företag och dess varumärkeshantering. Vi har i största mån försökt 
undersöka Employer Branding utifrån flera infallsvinklar.  I 
begreppsdefinitionen har vi mött konsulter med olika bakgrund och på 
företagen har vi intervjuat personer från olika avdelningar. Dessa 
infallsvinklar är intressanta utifrån vikten av att förstå andras perspektiv 
samt att ge en nyanserad bild av företeelsen. Tio intervjuer har genomförts 
med konsulter inom områdena Human Resource, Kommunikation och 
Brand Management till begreppsbildningen i kapitel 3.  
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60 Wiedersheim- Paul & Eriksson, 1991�

Att definiera Employer Branding - intervjupersoner, kapitel 3 
 
Marknadsperspektiv          
Daniel Arenholm, Publicis            
Claes Hydén, Marks & Brands  
Nicolas Ind, Future Brands  
Human Resources- perspektiv      
Jason Hoffman, Empower Group     
David  Arkless, Empower Group     
Nicolas Ind, Future Brands 
HR & MA Perspektiv                      
Ylva Johansson, Universum 
Anna Bergius, Jobline 
Anna Westerhoff, konsult 
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Vi ansåg det relevant och intressant att intervjua varumärkesansvariga 
kontra HR-ansvariga på företag, utifrån att dessa avdelningars 
verksamheter tangerar, samt uppmanas att samarbeta i området enligt vår 
undersökning. På undersökningsföretagen har vi genomfört 10 intervjuer 
med varumärkes och HR-ansvariga på Ericsson, SAS och Volvo Car 
Corporation för kapitel 6, Empirin. (Se källförteckningen för ytterliggare 
information.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Vår empiriska efterforskning bland konsulter och på företagen har hjälpt 
oss att skapa en större förståelse för Employer Branding som begrepp och 
strategi. Detta har varit viktigt för vår slutliga diskussion kring det 
empiriska materialet, vad som är viktigt för att framgångsrikt utarbeta ett 
Employer Brand för företag. 
 

2.4.4 Urval av respondenter 
 
Vi deltog vid ett seminarium kring vårt ämne i studiens början på 
Kompetensdagarna i Stockholm.61 Vi fick då förmånen att intervjua The 
Empower Group’s amerikanske VD, som gav oss sin syn på Employer 
Branding. Vi fick vid samma tillfälle en intervju med Daniel Arenholm, 
Publicis, som arbetar med området utifrån ett kommunikationsperspektiv. 

���������������������������������������� ������
61 Utbildnings- och kompetensmässa vid World Trade Center i Stockholm, 5-6 
november 2001 

Undersökningsföretagen, kapitel 6 
 
SAS 
Camilla Wallander, Director of Marketing, - Brand 
Management/Marketing 
Linda Fredheim–Björk, Brand Manager SAS Corporate  
Linus Almqvist, Brand Manager SAS Pleasure  
Lena Söderström, projektledare - Human Resources 
 
Ericsson 
Johan Svedberg & Mattias Isaksson - Brand Management/Marketing 
Olle Bergström - Human Resources Sweden 
 
VolvoCars 
Anders Hagert- Market Area Manager  
Peter Rask- Vice President – Brand Management 
Marie Grävare -Recruit Manager - Human Resources 
Ingrid Åhlund- Student Relations Manager- Human Resources 
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Vi kontaktade företaget Universum, som framställer Företagsbarometern62, 
för åsikter om Employer Branding och genomförde en intervju med Ylva 
Johansson. Vi intervjuade även en ansvarig på Jobline som medverkat i 
SAS Employer Branding-strategi samt Nicholas Ind som är 
varumärkesexpert på Future Brands. Då området berör marknadsföring och 
rekrytering ansåg vi det av stor vikt att diskutera ämnet både utifrån 
varumärkes- och personalansvarigas perspektiv på företagen.  
 
Vi hade redan en etablerad kontakt med SAS från vår C-uppsats som 
därmed blev ett av våra undersökningsföretag. Under en paneldebatt ledd 
av Universum kring arbetsgivarimage, vid Göteborgs handelshögskola63, 
fick vi kontakt med VolvoCars som senare kontaktade oss och frågade om 
de kunde få delta i studien som undersökningsföretag. Ericsson kontaktade 
vi efter att David Arkless och andra konsulter sagt att de hade ett bra 
Employer Brand och de blev vårt tredje företag att undersöka i studien. 
Då ämnesområdet är ”nytt” ansåg vi att de mest utvecklade tankarna borde 
finnas representerade bland stora företag med stora resurser. Dessa företag 
är dessutom tre av Sveriges största arbetsgivare, vilket bidrog till att vi 
ansåg dem som lämpliga i vår urvalsprocess.  
 
 

2.4.5 Intervjuernas genomförande 
 
Uppsatsen har två empiriska målsättningar och därmed olika syften med 
intervjuerna. Till begreppsbildningen i kapitel 3 var huvudsyftet att förstå 
och definiera vad Employer Branding är och till kapitel 6 att studera 
företagen och vilka krav Employer Branding ställde på deras 
varumärkeshantering. Studien har till stor del varit av explorativ art och 
därför passade enligt vår åsikt en semistandardiserad intervjumetod, vilket 
innebär att frågornas exakta utformning och inbördes ordning varierade 
från intervju till intervju.64  
Det fördelaktiga med denna metod var att frågorna kunde förbättras under 
arbetets gång och ge ett mer komplett resultat. Det var dock problematiskt 
vid sammanställningen av kapitel 6 då vi saknade lika uttömmande svar på 
alla frågor från alla företag.  
Vi föredrog ändå denna intervjumetod då den innebär ett friare 
intervjusamtal och syftar till att locka fram intervjupersonens värderingar, 
åsikter, attityder och föreställningar, lika mycket som fakta65. Metoden 
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62 Företagsbeskrivning se appendix 1. För beskrivning av Företagsbarometern se 
appendix 2. 
63 Under arbetsmarknadsdagarna- sk. "Gadden", Handelshögskolan, Göteborg hösten 
2001�
64 Lundahl & Skärvad, 1982  
65 ibid 
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användes för företagsintervjuerna då den ger möjligheter att studera hur 
olika individer från olika perspektiv ser på området.  
Anledningen var att åsikterna om och relevansen av området var olika för 
de olika avdelningarna, och dessa värderingar var av stor vikt för oss i 
utredandet vilka krav Employer Branding ställer på företaget och dess 
varumärkeshanering. 
 
Vi klargjorde innan eller vid intervjutillfällena syftet med vår uppsats samt 
förklarade hur intervjupersonernas svar skulle användas och informerade 
om möjligheten till anonymitet, vilket till slut aldrig blev aktuellt. Vi har 
valt att utföra intervjuerna i form av en samtalsdialog, där vi antingen 
spelat in intervjun och/eller fört anteckningar som sedan sammanställts. För 
att ge intervjupersonerna utrymme att utveckla sina tankar, åsikter och 
idéer var frågorna öppna, dvs. utan svarsalternativ. Innan intervjutillfällena 
informerade vi intervjupersonen via mail alternativt telefon vad vår 
undersökning gick ut på. Vi bifogade även ett diskussionsunderlag (se 
appendix 3). Vi har i viss mån haft möjlighet att återkomma till de 
intervjuade för vidare upplysningar och bekräftelser av åsikter. Vi lät även 
intervjupersoner läsa igenom utskriften för godkännande66.  
 

2.4.6 Bearbetning och analys 
 
Efter att ha inhämtat information genom intervjuer har vi sedan bearbetat 
detta material för att kunna besvara de frågor vi ställt. En kvalitativ 
bearbetning görs oftast som i vårt fall på textmaterial från intervjuer. 
 Under datainsamlingen har löpande analyser gjorts, genom att skriva ner 
tankar och analysera under arbetets gång, något som enligt Patel och 
Davidson innebär uppslag till nya idéer. Enligt dem är målsättningen med 
den kvalitativa bearbetningen att hitta genomgående mönster, teman och 
kategorier i materialet.67  Vi har valt att i möjligaste mån behålla talspråk i 
vår redovisning av intervjuerna, för att på så sätt som Holme och Solvang68 
beskriver kunna visa nyanser i åsikter kring området.  
Vi har dessutom valt att presentera intervjuerna företagsvis då kunskapen 
och arbetet med Employer Branding ser olika ut på de tre företagen. 
Genom att redovisa informationen på detta sätt, ville vi illustrera för 
läsaren de olika tankegångarna i ämnet samt lättare finna generella 
förutsättningar och möjligheter för att framgångsrikt utarbeta ett Employer 
Brand.  
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66 Detta erbjöds Hoffman på Empower, Arenholm och samtliga intervjuade på 
företagen.��
67 Patel & Davidsson, 1994 
68 Holme & Solvang, 1986 
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2.5 Undersökningens kvalitet 
 

Vi vill här redovisa hur vårt metodsynsätt och vårt tillvägagångssätt 
påverkat vår undersökning. Vanligtvis brukar metodkritik innehålla 
begreppen validitet och reliabilitet då en diskussion förs om de problem de 
valda metoderna medfört. Dock har Patel och Tebelius ifrågasatt dessa 
uttrycks användning och lämplighet vid kvalitativa studier. De anser att 
begreppen härstammar från den kvantitativa forskningen och påpekar att 
diskussionen av kvalitativa studier blir något förvirrande då problematiken 
ska beskrivas med mättekniska utgångspunkter. Patel och Tebelius har 
istället använt sig av fyra andra begrepp som vi finner användbara; 
tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet.69  
 

2.5.1 Tillämplighet 
 

För att resultat av vår forskning ska ses som tillämpliga, måste 
intervjupersonerna enligt Patel och Tebelius vara relevanta för studien och 
kunna bidra till förståelsen genom sin kunskap och/eller erfarenhet inom 
det studerande området. Intervjupersonerna ska uppfatta området som 
betydelsefullt för att vilja ge personliga synpunkter.70 Angående 
konsulterna som vi intervjuat till begreppsbildningen, fann vi dem 
relevanta då de arbetade med det vi avsåg utreda. Vi anser att vi fått mycket 
god respons från företagen som var med i undersökningen, som har ansett 
att vår studie är mycket intressant och betydelsefull för deras arbete. De 
personer vi intervjuade på företagen ansåg vi relevanta utifrån deras 
positioner på Marknads- och HR-avdelningarna på de tre olika företagen. 
Deras erfarenheter och kompetens ansåg vi utgöra ett intressant bidrag till 
studien, även om deras insikt och kunskap om begreppet Employer 
Branding skiftade.  
 

2.5.2 Pålitlighet 
 

Pålitligheten åsyftar i vilken utsträckning forskaren lyckas undvika sådant 
som hindrar ett bra informationsutbyte, t.ex. krångliga frågor eller en 
bullrig, störande miljö.71 Vi var medvetna om att intervjupersoner med olika 
bakgrund och perspektiv på området (Brand Management och Human 
Resource) ”talar olika språk”. Vi försökte därför vara medvetna om detta 
och anpassade våra frågor därefter.  
Det visade sig även nödvändigt för oss att anpassa intervjun utifrån den 
grad intervjupersonerna var insatta i området, genom att förklara vissa 
termer på grund av ämnesområdets aktualitet. Dessutom gäller det att den 
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69 Patel & Tebelius, 1987 
70 ibid 
71 Patel  & Tebelius, 1987 
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information som forskaren erhåller måste vara pålitlig och det kan påverkas 
av intervjupersonens motivation att lämna pålitlig information72. Detta 
beskrivs även av Holme och Solvang då de anser att en grundläggande 
förutsättning för tolkning av materialets trovärdighet är att 
intervjupersonerna lämnar sanningsenliga uppgifter och att de tycker att 
ämnet är relevant för att de ska lämna utförlig information.73  
Vi vill poängtera att vi misstänker att intervjukällorna i 
begreppsbildningen, kap 3, av skäl som sekretess och det faktum att de 
säljer denna information, förmodligen inte delgett oss av all sin information 
kring ämnet. Konsekvensen av detta är att det sannolikt finns mer 
information kring bland annat operativt tillvägagångssätt etc., som skulle 
kunna ge en ännu tydligare definition av Employer Branding.  
 
Våra källor i begreppsbildningen bör inte med första syfte ”ställas mot 
varandra” eller likställas dvs. huruvida de helt överrensstämmer med 
varandra eller inte. Detta på grund av bristfälligheten ifrån vissa 
informationskällor, t.ex. Internetkällor där vi ej kunde återkomma med fler 
frågor och konsultbyråer som använder denna information till försäljning.  
Vår tanke med ovanstående resonemang var även att fånga in olika 
åsiktsströmningar i området för att kunna presentera en övergripande helhet 
istället för några enskilda likasinnade åsikter. 
Syftet är istället att definiera vad de gemensamt kommer fram till, för att 
sedan resultera i en begreppsdefinition. Patel och Tebelius anser att 
insamlingen av kvalitativa data ställer stora krav på forskaren och dennes 
förmåga att göra bedömningar av de svar som erhålls och förmåga till 
distansering74. Även Holme och Solvang poängterar vikten av den distans 
forskaren kan hålla inför kommande tolkningar av materialet75. För att öka 
pålitligheten har vi båda varit närvarande vid samtliga intervjuer. Vi har 
fått ta del av en stor mängd subjektiva uppfattningar om vårt 
undersökningsområde, och förutsättningarna att hålla en viss distans är 
bättre då båda kan ifrågasätta materialet. Dock är det svårt att avgöra till 
hur stor grad vi förmått hålla oss fristående till intervjupersonernas åsikter. 
Pålitligheten i tolkningarna kan kontrolleras genom att låta 
intervjupersonerna granska de tolkningar som gjorts av forskaren76. För att 
undvika feltolkningar gällande de svar intervjupersonerna gav, har vi haft 
möjlighet att återkomma vid oklarheter och ytterligare frågor. 
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76 Patel  & Tebelius, 1987 
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2.5.3 Överensstämmelse 

 
Överensstämmelse avser samstämmigheten mellan forskarens 
utgångspunkt, det denne sökte och det som slutligen erhölls. Detta kan i 
kvalitativ forskning uttryckas i termer av rimlighet.77 En forskares arbete 
påverkas som sagt av ett etablerat synsätt, ett paradigm som sällan 
ifrågasätts. Vårt synsätt underlättar arbetsgången, men riskerar att sådant 
som motsäger det eller inte kan förklaras sorteras bort. Vi eftersträvade att 
säkerställa överensstämmelsen genom att om och om igen gå tillbaks till 
vårt syfte och problemformuleringar för att undersöka det vi ämnat 
undersöka. 
Tolkningarnas rimlighet kan bedömas utifrån den kunskap som finns och 
utifrån de teorier som är utgångspunkt i uppsatsen, det finns härmed en risk 
att det kan se ut som det finns en överrensstämmelse mellan teori och 
empiri som egentligen inte finns.78 Det teoretiska ramverket har vi valt 
utifrån att det ska överensstämma med ett varumärkesperspektiv på 
Employer Branding.  
Detta innebär enligt Patel och Tebelius en risk för cirkulär bekräftelse av 
vad som på förhand antagits. För att motverka denna problematik måste vi 
som forskare enligt Patel och Tebelius vara öppna för det som ryms i texten 
och inställda på att finna nya dimensioner och avvikelser.79  
 

2.5.4 Noggrannhet  
 

Enligt Patel och Tebelius har forskaren bara sitt eget omdöme och 
kunnande att lita till och då är dennes noggrannhet och ärlighet avgörande 
för forskningens kvalitet.80 Enligt Holme och Solvang har samhällsforskare 
som uppgift att beskriva samhälleliga förhållanden som de är i 
verkligheten.81 Vi som uppsatsskrivare har vår egen syn på verkligheten, 
vår omgivning och samhället som vi beskrev i stycke 2.1.  
 
Vi beskriver Employer Branding utifrån vår verklighet och tolkning av 
denna och eftersträvar som sagt inte objektivitet. Patel och Tebelius anser 
dessutom att objektivitet tillhör den kvantitativa forskningen och använder 
sig istället av begrepp som samvetsgrannhet och ärlighet då de berör 
noggrannhet och dess påverkan på undersökningens kvalitet. Vi har försökt 
att inte undertrycka omständigheter som talar emot vår egen uppfattning i 
vårt arbete. Vi har kontinuerligt ifrågasatt våra funderingar gentemot 
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77 ibid 
78 Patel & Tebelius, 1987 
79 ibid 
80 Patel & Tebelius, 1987 
81 Holme & Solvang, 1986�
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professorer samt konsulter och tillvaratagit denna feedback. Vi har försökt 
se problemet från olika infallsvinklar och ställa dem emot varandra. I vårt 
arbete har vi försökt att med öppna ögon gå in i de företag och 
organisationer vi intervjuat, utan att låta våra personliga värderingar ta 
alltför stor plats, dock anser vi att det är mycket svårt att hålla sig helt 
neutral till sitt undersökningsområde. Vi vill därför förklara att vi anser att 
vårt undersökningsområde innehåller många subjektiva inslag, såsom våra 
val av teorier, vår förförståelse av problemet, informationsbearbetningen 
vid intervjuer etc.  
 
Vi har dock varit två författare till denna uppsats vilket innebär att vi har 
kunnat utbyta tankar och funderingar mellan varandra och på så sätt 
ifrågasatt subjektiva värderingar. Som vi nämnde i slutet av 2.5.2. är det 
även här svårt att avgöra till vilken utsträckning vi kan ha blivit influerade 
av intervjupersonernas åsikter. 

2.6 Slutlig reflektion  
 
I all typ av forskning, såväl kvantitativ som kvalitativ, finns det risker att 
fel uppstår. Vi har i ovanstående stycken försökt beskriva medvetenhet om 
de risker som finns och hur de i viss mån kan undvikas. Det är dock enligt 
oss omöjligt att identifiera alla de uppfattningar och värderingar som kan 
ha påverkat arbetet.  
 
Intervjuer har skett i olika stadier av undersökningen vilket inneburit att vår 
förförståelse såg olika ut vid dessa tidpunkter, och att denna förståelse har 
utvecklats över tiden. Vi kunde möjligtvis erhållit mer uttömmande svar 
från intervjuerna med ansvariga på företagen. På företagen har 
medvetenheten om Employer Branding varierat och därför har vi även fått 
beskriva vår dåvarande definition och fakta varför detta är aktuellt.  
Det finns många orsaker till att fel uppstår. Tillvägagångssättet kan alltid 
ifrågasättas i efterhand. Ett vanligt problem som även vi erfarit är då syftet 
ofta omformuleras i uppsatser under arbetets gång. En viktig process är att 
gå igenom arbetet om och om igen för att säkerställa att studiens syfte går 
som en röd tråd genom arbetet. 
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3. ATT DEFINIERA EMPLOYER 
BRANDING 

Här följer en presentation av den empiriska synen på Employer Branding. 
Vi har sammanfört  modeller och resonemang om vad Employer Branding 
är och ämnar till. Informationen har vi erhållit från konsultbyråerna The 
Empower Group, Publicis82 och Universum samt från ytterligare 
konsultbyråer på Internet (företagspresentationer återfinns i appendix 1). 
Denna empiriska plattform bestående av utsagor och dokument är tänkt att 
leda fram till en förståelse av vad Employer Branding innefattar och 
därmed vad som är kärnan i Employer Branding. 
 

3.1 Varför definiera Employer Branding? 
 
Employer Branding anses vara en strategi som uppkommit i takt med att 
bristen på kompetens blivit ett allt mer påtagligt problem för företag idag 
och detta innebär att det blir viktigare för företagen att tydligare profilera 
sig som arbetsgivare, dvs. att vinkla sitt varumärke mot arbetsmarknaden. 
Intresset för Employer Branding är nytt i Sverige, men har existerat sedan 
ett antal år tillbaka på den amerikanska marknaden.83 
 
De senaste åren har antalet rapporter ökat som berör den kommande 
arbetskraftsbristen och problemen med att finna rätt kompetens. Detta är en 
av anledningarna till att vi ansåg det väsentligt att empiriskt och teoretiskt 
utreda begreppet. Ytterligare en anledning är det stora intresset för området 
som vi anser kan frammana en visst mått av charlataneri84 vid publicerande 
av skrifter och vid framtagandet av konsulttjänster. Detta stärks av att vi i 
kontakt med konsulter inom Brand Management85 förstått att vissa anser att 
Employer Branding endast är en ny trend för konsulter att tjäna pengar på. 
Något som är vanligt förekommande vid popularisering av idéer i mycket 
av det som skrivs om strategi, affärsidéer och kunskapsföretag.  
 
En flora av begrepp med liknande syfte, att beskriva hur profilering ska ske 
vid rekrytering, har dykt upp i media. Vi kommer därför först kortfattat 
belysa på vilket sätt dessa begrepp skiljer sig åt.  
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82 Det är enbart en kommunikationskonsult, Arenholm anställd av Publicis som arbetar 
med Employer Branding 
83 David Arkless Chief Executive, The Empower Group. Intervju den 06/11/01 
84 Jmf kvacksalveri, exploatering 
85 Varumärkesstrategi och skötsel�
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3.2 Vad står Employer Branding för i förhållande till 
andra begrepp?  

 
I vårt sökande efter kunskap om Employer Branding fann vi ett flertal olika 
uttryck och fokus på området. Vi vill därför förklara hur dessa begrepp 
förhåller sig till vår kommande definition av Employer Branding.  
Career Branding: är ett namn som Empower Group86 tagit patent på. De är 
även de konsulter som enligt oss har presenterat ett mer omfattande 
koncept än övriga informationskällor. Detta kan förklaras av att deras 
amerikanska systerbolag redan har stor erfarenhet och kunskap utifrån flera 
års verksamhet. Dock väljer svenska Empower, att kalla konceptet för det 
ett svenskt uttryck - Attraktionskraft.87  
Termen Employer Branding finns ej patenterad men används av Universum 
och Arenholm i Sverige och på Internetkällorna E-brands, Career 
Innovation och Versant Solution.88 Dessa två begrepp, Career och 
Employer Branding, skiljer sig från följande begrepp: Employment 
branding, Employee branding, Recruitment branding. Dessa begrepp 
anser vi, i likhet med Arenholm89, tar ett segmentsperspektiv och fokuserar 
mer ensidigt på kommunikationsåtgärder vid själva rekryteringsprocessen. 
Detta i kontrast till det helhetsperspektiv som begreppet Employer 
Branding tar, att profilera sig som arbetsgivare med fokusering på att inte 
bara attrahera utan även behålla kompetensen och förena företaget kring 
visionen.  
 

3.3 Innebörden av Employer Branding 
 

Att definiera Employer Branding är inte bara att redogöra för själva 
begreppet, då detta är en strategi innehållandes även ett arbetssätt. 
Begreppet Employer Branding handlar, av orden att döma, om något som 
relaterar till arbetsgivaren (Employer) och varumärkesstrategier 
(Branding). Konsulterna som arbetar med strategier kring Employer 
Branding kan delas in i grupper utifrån denna sammansatta terminologi, 
utifrån det perspektiv de ser på området: Human Resource, HR respektive 
Brand Management90. Inom dessa båda områden ligger även innebörden av 
Employer Branding;  
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86 Empower Group är ett världsomspännande konsultföretag inom Human Resources 
87 Jason Hoffman, Empower 
88 Företagspresentationer återfinnes i appendix 1 
89 Employer Branding- konsult, Publicis 
90 Direktöversättning resulterar i "varumärke" respektive "skötsel". 
Varumärkesforskning ur ett internt perspektiv (inifrån företaget) på varumärken, Melin 
1999. 
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-att attrahera den bäst lämpade kompetensen (som enligt oss tydligast kan 
kopplas till varumärkesstrategi och marknadsföring)  
-att behålla denna kompetens (något som vi kopplar till Human Resource-
funktionen på ett företag)   
-att förena företaget kring sin vision/förverkliga ett Employer Brand som 
förenar företaget i en vision (sammankoppling av Human Resources och 
Brand Management).  
Vi väljer att presentera innebörden av Employer Branding i dessa tre stora 
drag, utefter en uppdelning vi hämtat från Empower Group91. Dessa tre drag 
är integrerade i varandra och kan ytterligare poängteras i följande citat: 
 
“The Employer Brand establishes the identity of the firm as an employer. It 
encompasses the firm’s values, systems, policies and behaviours toward the 
objectives of attracting, motivating, and retaining the firm’s current and 
potential employees”.92 
 

3.3.1 Att attrahera den bästa kompetensen 
 
 ”Employer Branding hjälper ditt företag att attrahera toppkandidater.” 
   Källa: Empowers presentationsmaterial 
 

Enligt företaget Empower handlar Employer Branding om att attrahera rätt 
kompetens, om att ge arbetsmarknaden en klar bild av företagets 
karriärmöjligheter och att denna bild stämmer med den verkliga 
upplevelsen hos de rekryterade. Företaget ska enligt Empower ge sökande 
en total bild av verksamheten, och tydligt och trovärdigt förklara vad de 
kan erbjuda. Empower förklarar Employer Branding som ett strategiskt 
medel för att utmärka och medvetandegöra ett företags karriärvärde. 
Employer Branding anser de är ett medel för att identifiera företagets behov 
på arbetsmarknaden, vilken kompetens företaget behöver och vad företaget 
kan erbjuda dem. Empower anser därmed att ett Employer Brand dvs. när 
varumärket representerar arbetsgivaren och riktar sig mot arbetsmarknaden, 
skapar en länk mellan arbetsmarknadens behov och krav samt företagets 
fördelar som arbetsgivare.  
  
McKinsey & Co ser även de Employer Branding handlar om att attrahera 
och behålla rätt kompetens, men tillägger att det är en strategi som säkrar 
möjligheterna att vinna kompetenskriget:  
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91 Vi har valt Empowers indelning utifrån att vi ansett denna mest överskådlig. 
92 The Conference Board, “Engaging Employees Through Your Brand – Preliminary 
Findings" S.5�
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“Building the reputation and brand communications to attract and retain 
the right talent and ensuring a successful strategy to win ”the war for 
talent”…ensuring capture of high performing individuals ….”93 
  
I Employer Branding ingår, enligt Empower, interna och externa 
marknadsundersökningar av arbetsmarknadens behov och krav. En sådan 
mottagar- och organisationsanalys är enligt Empower ett mycket viktigt 
steg i utvecklingen mot att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
          ARBETSMARKNADENS    FÖRETAGETS 
          BEHOV/KRAV     FÖRDELAR 

 

     

Figur 3. Illustrering av Employer Branding och dess sammanlänkande 
roll. �� �
 

Utifrån undersökningar och insamlingar måste företaget enas om vad 
företaget står för och ska stå för som arbetsgivare, dvs. vilka värden som 
ska attrahera och behålla rätt målgrupp. Utifrån resultatet skapas och 
definieras ett Employer Brand.95 Ett starkt Employer Brand ska enligt 
Empower skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag, i strävan efter 
att få den mest lämpade kompetensen. Strategins mål är att företaget 
utmärker sig tydligare som arbetsgivare, genom operativa lösningar.96 
 
Företaget E-brands förklarar ovanstående process på liknande sätt: För det 
första gäller det att förstå drivkrafterna hos den kompetens (målgrupp) du 
vill attrahera och öka uppmärksamheten på företaget som arbetsgivare, 
både internt och externt, för att kunna framställa ett intressant erbjudande 
som uppmuntrar till att göra karriär inom företaget. Att utvärdera företagets 
image bland anställda och kandidater, (deras syn på varumärkespositionen 
och företagets karriärvärden) i relation till konkurrenter är även av stor 
vikt.97 Även företaget Universums material tar utgångspunkt i att identifiera 
målgruppen och dess behov följt av att denna grupp ska attraheras av 
företaget som arbetsgivare, så att rekrytering kan ske.98 I E-Brands material 
påpekas på samma sätt som av Empower och Universum, vikten av ett 
företags karriärvärde. Från E-Brands sida anser man att Employer Branding 
är av stor vikt för att lyckas i kampen med att bli den ideale arbetsgivaren.  
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93 McKinsey´s winning the war for talent survey among corporate officers, McKinsey 
Quarterly, 2, 2001, i Elg,F. Developing stakeholder choice trough effective branding 
94 Empower 
95 Empower 
96 Empowers presentationsmaterial 
97 www.eBrand.com 
98 Universums presentationsdokument 
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Jämfört med “Top of Mind”-tänkandet99 i traditionellt varumärkesarbete, 
ser E-Brands och även Universum Employer Branding som ett verktyg där 
företaget arbetar medvetet med sin arbetsgivarimage med målsättningen att 
bli ”The Employer of Choice” dvs. den ideale arbetsgivaren i de 
arbetssökandes medvetande. 
 
Konsulten Arenholm100 ser begreppet utifrån ett kommunikationsperspektiv 
och ser därmed Employer Branding som en strategi för att attrahera 
kompetens genom all sorts företagskommunikation. Enligt honom handlar 
Employer Branding om hur du tas emot i växeln, anställdas klädsel, 
ledningens uttalande i TV, företagets ekonomi, goodwill, visioner, 
värderingar och etik.101 I McKinsey & Companys definition påpekas på 
liknande vis att Employer Branding innehåller byggandet av ett rykte och 
kommunikation av varumärket i syftet att bl.a. attrahera kompetens.  
Enligt E-brands syftar Employer Branding till att kommunicera företagets 
värderingar, så att företaget attraherar kandidater med överrensstämmande 
attityd och inställning.102 Även enligt Empowers material, anser de att 
Employer Branding kräver kommunikation om vad/hur företaget är som 
arbetsgivare. Budskapet ska enligt dem förmedlas och förankras internt 
samt överföras till marknaden via extern kommunikation.103 Employer 
Branding ämnar alltså inte enbart till att attrahera nya medarbetare utan 
även till att behålla viktig kompetens inom företaget.  
 

3.3.2 Att behålla duktiga medarbetare 
 

”Employer Branding går ut på att attrahera, behålla och kanske en gång 
återanställa de personer som är viktiga och bra för företaget, de som är 
intresserade, de som finns inom företaget och de som funnits. Inte minst 
börjar företaget inse värdet av att behålla folk när de märker att en 
nyrekrytering kostar skjortan.”104 
 
I materialet från McKinsey & Co betonas möjligheten att vinna kriget om 
kompetensen om rätt kompetens attraheras och behålls, vilket konstateras i 
Arenholms citat ovan som även påvisar kostnaderna med att förlora 
arbetskraft. Detta betonar även Empower då de menar att det kan kosta upp 
till tre årslöner att ersätta en viktig förlorad kompetens.105  
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99 Det varumärke som kunden först nämner, kommer på av t.ex. ett kläd- eller 
tandkrämsmärke.   
100 Kommunikationskonsult på Publicis 
101 Daniel Arenholm, Publicis på www.hrsociety.se/index.php.  
102 www.eBrand.com 
103 Empowers presentationsmatrial 
104 www.hrsociety.se/index.php. Intervju med Daniel Arenholm, Publicis, om Employer 
branding 
105 David Arkless Chief Executive, The Empower Group.London. Intervju den 06/11/01 
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Det finns många anledningar till att individer lämnar sitt jobb. Några av 
anledningarna kan vara osäkra arbetsförhållanden till exempel på grund av 
fusioner, omorganiseringar eller nedläggningar av företagets 
verksamhetsområden, begränsade karriärmöjligheter och otillräcklig 
uppskattning och belöning. Detta skapar en oönskat hög 
personalomsättning hos företagen idag.106  
Employer Branding ska enligt E-brands hjälpa till att minska 
personalomsättningen i företaget för att behålla den kunskap som redan 
finns inom företaget.107  
Enligt Empower är detta viktigt att ha i åtanke då tillgång och efterfrågan 
på kompetens sällan är i jämvikt. Det gäller att inte utgå ifrån att det finns 
kompetens när den behövs, utan Employer Branding handlar om att 
tillvarata och förädla den kompetens som alltså redan finns inom 
företaget.108 Om företagets budskap och verklighet är samstämmiga så ökar 
medarbetarnas tillfredställelse och därmed sannolikheten att medarbetaren 
stannar kvar. Ett tydligt Employer Brand bör därför enligt Empower ge en 
realistisk bild av arbetet samt en bättre matchning mellan medarbetares och 
företagets behov.109 
 
Empower utvecklar innebörden av att behålla kompetens med vikten av en 
väl skött avveckling av personal. Om en anställd vill lämna företaget eller 
om uppsägningar måste göras så ska denna avveckling ske i enighet med de 
värden som bolaget står för. På så sätt kan företaget sprida ett konsekvent 
budskap och i ett längre perspektiv få före detta anställda att återvända då 
dessa vill det eller då konjunkturen vänder.110 Hoffman på Empower anser 
därmed att Employer Branding inte enbart handlar om att säkra inflödet av 
kandidater och kompetensförsörjning, utan om att upprätta långvariga 
relationer,111 dvs. inte enbart att attrahera utan även att behålla personal.   
 
Career Innovation anser att Employer Branding inte enbart handlar om att 
marknadsföra, det är också enligt dem en början på en relation till 
kompetensen. De mest trovärdiga formerna av kommunikation till dessa är 
enligt Career Innovation inte annonskampanjer eller Internetsidor utan 
budskapet som de anställda och intressenter ger utifrån sin egen erfarenhet 
av företaget. Därmed bör effektiviteten av personliga kontakter och de 
anställdas förmåga att leverera företagets löften uppmärksammas.112  
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106 www.deloitte.com 
107 www.eBrands.com 
108 Hoffman The Empower Group. Intervju den 28/11/01 
109 Empowers presentationsmaterial 
110 Empowers presentationsmaterial 
111 Intervju med Jason Hoffman, chef, rekryteringsentreprenad-Pharmacia på Empower�
112 www.careerinnovation.com 
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3.3.3 Att förverkliga ett Employer Brand – att förena företaget i en 
vision 

�

Som vi nämnde inledningsvis under 3.3 är Employer Branding en strategi. 
Detta betyder att det finns en utarbetad målsättning att samla 
organisationen kring frågor som syftar till att förena de anställda kring 
företagets essens, dess vision med sin verksamhet. 
 

“Employer Branding should help employees internalize a company’s 
values, recruit and retain employees and install brand values in business 
processes…”113 
 
Utöver innebörden att attrahera och behålla anställda framhåller Frook i sin 
artikel att den interna förankringen hos anställda och i företagets 
arbetsprocesser är viktig114.  
Enligt E-brands handlar Employer Branding dessutom om att öka stoltheten 
bland företagets viktigaste tillgång enligt dem, humankapitalet.115 Vikten 
av intern förankring av företagets värden, varumärkets innehåll, är vad 
Empower menar med att även definiera Employer Branding som en vision 
som förenar företaget.  
Employer Branding handlar även enligt företaget Versant Solutions om att 
förena marknadsföringsfunktionerna med kulturförändringar inom 
företaget. Genom att ta hänsyn till och minska de skillnaderna som finns i 
attityd och perspektiv bland företagets generationer, och utifrån detta skapa 
en unik känsla inom företaget, påverkas anställningsupplevelsen positivt. 
Detta påverkar i sin tur lojaliteten inom företaget, då företagskulturen och 
de anställdas önskemål synkroniseras.116 
 
Nicolas Ind117 på FutureBrands för vidare in detta resonemang på idén att 
genom de anställda bygga upp varumärket. I och med att det är 
människorna som representerar företaget, blir de en väldigt viktig del utav 
varumärket. För att skapa en vision och en trovärdighet gentemot de 
anställda och arbetsmarknaden, måste organisationen och dess anställda 
först uppleva budskapet (i managementlitteratur kallat ”Living the Brand”), 
innan det kommuniceras.118 Även Empower anser att marknadsföringen 
måste göras utåt och inåt, Hoffman anser att om inte tänkandet kring 
”living the brand” existerar, lämnar den nyrekryterade kompetensen 
företaget när det visar sig enbart vara floskler.119  
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113 Frook J. Burnish your brand from the inside, sida 2 
114 ibid 
115 www.eBrands.com 
116 www.versantsolutions.com�
117 Varumärkeskonsult och författare till ”Corporate Image” och ”Living the Brand” 
118 Ind, Intervju den 28/11/01 
119 Jason Hoffman, Empower 27/11/01 
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Genom Employer Branding ges enligt Empower företaget ett affärsmål och 
en vision för hur det ska nå ut med sitt budskap och varumärke till 
arbetsmarknaden, och detta kräver en intern förankring120 Enligt Universum 
är problematiken att, när varumärket ska stå för och kopplas samman med 
företaget som arbetsgivare, så sammanfaller termer som identitet, profil och 
image endast till viss grad. Därmed är den gemensamma visionen som ett 
Employer Brand ska utgöra viktig, enligt Empower. Om arbetsgivarens 
identitet står för vad företaget är, arbetsgivares profil för vad företaget vill 
vara och slutligen arbetsgivarimagen för hur företaget uppfattas som 
arbetsgivare av allmänheten121, får dessa inte skilja sig åt alltför mycket. 
För att en trovärdig arbetsgivarimage ska kunna realiseras bör profil, 
identitet och image sammanfalla, enligt Universum och liknande syn har 
även Arenholm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Varumärket som arbetsgivare. Källa Universum 
 

För att kunna arbeta med att minska skillnaderna mellan arbetsgivarens 
profil, identitet och image innehåller Employer Branding enligt Empower, 
Universum, Career Innovation och E-brands, att olika undersökningar av 
arbetsmarknaden bör göras. När det gäller att nå en samstämmig upplevelse 
av företaget kan man därför enligt exempelvis Empower undersöka 
uppfattningen om företaget som arbetsgivare. Detta kan ske externt hos 
arbetsmarknaden och internt bland de anställda samt på ledningsnivå.122 
Genom denna typ av undersökningar, även kallade ”gap-undersökningar” 
framkommer skillnader i extern och intern uppfattning, dvs. image.  
Utifrån resultatet kan företaget förstå sina styrkor och svagheter som 
arbetsgivare, dvs. var företaget överträffar kompetensens förväntningar och 
var förväntningar på företaget brister. 
 
Vikten av att inse vad de anställda förväntade sig när de sökte arbetet och 
vad de upplevde när de började arbeta i företaget är stor. 
Rekryteringsbudskap laddade med för höga förväntningar kan annars leda 
till att de som anställs är ”fel” för företaget, p.g.a. att de attraheras av 
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121 Universums presentationsmaterial�
122 Empowers presentationsmaterial 

Identitet- 
Verklighet 

Profil- 
Mål 

Image- 
Uppfattning 

Identitet- 
Verklighet 

Profil- 
Mål 

Image- 
Uppfattning 



Employer Branding – ett gränsöverskridande varumärkesarbete 
�

� 32 

orealistiska rekryteringsbudskap.123 Den insamlade informationen utgör 
därmed en viktig grund då företaget trovärdigt vill kommunicera, både 
inom och utanför organisationen, vad företaget vill vara som arbetsgivare 
dvs. dess profil.  
Empower anser att Employer Branding därmed kan bidra till att förena 
medarbetarna i en gemensam vision om vad och hur företaget är.124  
 
Empowers figur nedan illustrerar det scenario som kan utgöra en 
utgångspunkt för att förena företaget i en vision. Figuren kan läsas på 
följande sätt: Om arbetsmarknaden uppfattar företagets arbetsgivarimage 
som mycket attraktiv, men de anställdas verklighet inte stämmer överens 
med hur företaget har profilerat sig befinner sig företaget i situationen 
”falsk marknadsföring”. En arbetsgivare som enligt de anställda erbjuder 
stora karriärmöjligheter, personlig utveckling, trevlig stämning etc. måste 
”sprida budskapet” och marknadsföra sig mot arbetsmarknaden, om 
undersökningen av gapen visar att kandidaterna på arbetsmarknaden inte 
uppmärksammat företaget. 
 
 

Bra 
 
 
Kandidaters  
Uppfattning 
 
Dålig  
������ ����Anställdas verklighet            
 

Dålig     Bra 
 
Uppfattning kontra verklighetsmodellen beskriver alltså vad som händer 
när det finns en överrensstämmelse alternativt skilda uppfattningar av ett 
företag som arbetsgivare. Målsättningen är givetvis att de anställdas 
verklighet är bra, och att kandidaterna vet om detta, så att det finns en 
koherens mellan imagen på arbetsmarknaden och den verkliga 
företagsidentiteten. 
 
Utifrån att Employer Branding syftar till att förena företaget i en vision, är 
strategin även därmed ett medel för att förändra organisationen, enligt 
Empower. De betonar i samstämmighet med övriga källor att en tydlig 
koppling och en ny slags dialog måsta skapas mellan företags Human 
Resource-avdelning och Brand Management-avdelning.125  

���������������������������������������� ������
123 Paul Townsend, The Career Innovation Company, mailkontakt 
124 Empowers presentationsmaterial�
125 Empowers VD David Arkless, Seminarium den 7/11/01 
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Denna process består av att HR tillsammans med marknadsavdelningen ska 
komma överens om vad företaget ska erbjuda som arbetsgivare i form av 
karriär och arbetsplats, och hur företaget ska marknadsföra detta. Det finns 
idag få svenska företag med ett uttalat samarbete mellan avdelningarna, 
enligt Empower.  
 

3.4 Helhetsperspektiv på Employer Branding  
 

Innan vi summerar vad vi kommit fram till vill vi visa konsulternas syn på 
vad som skapar och formar synen på arbetsgivaren som varumärke. Ett 
återkommande tema i vår studie av Employer Branding är att det är en 
strategi som kräver ett helhetsperspektiv på företagets verksamhet, i 
synnerhet ur kommunikationssynpunkt. Arenholm, förtydligar detta genom 
sin syn på Employer Branding som ”människans hela mentala bild av 
företaget”126. Figur 6 nedan visar några utav de variabler som Empower 
anser påverka ett Employer Brand och skapa bilden av företaget som 
arbetsgivare. En grundförutsättning för att upprätta ett attraktivt Employer 
Brand är att företaget bör se över vad det har att erbjuda i form av arbeten 
och karriärmöjligheter, något som kan likställas med det karriärvärde som 
Empower, Universum och E-brands talar om. Företagets 
utbildningsmöjligheter, arbetsinnehåll och karriärvägar utgör en del av 
detta karriärerbjudande. Dessutom berör Employer Branding-strategin hur 
kompetens ska tillvaratagas samt fördelar ansvar. Även företagets 
verksamhet i form av marknadsposition, produkter och framtidsstrategi 
utgör en attraktionskraft.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Vad innefattas i ett Employer Brand. Källa Empower  
 

Slutligen, är det viktigt att företagskulturen präglar företagets Employer 
Brand. Kulturen innefattas av företagets arbetsmiljö, möjlighet till balans 
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mellan arbete och fritid samt medarbetarkvalitet, vilket även utgör delar av 
organisationsidentiteten, enligt Hoffman på Empower.127 
 
Career Innovation definierar liksom Empower, ett Employer Brand utifrån 
tre grundstenar: Ryktet, Karriärerbjudandet och företagskulturen. Ryktet 
kan grunda sig på huruvida företaget är framgångsrikt, internationellt etc. 
medan karriärerbjudandet innefattar faktorer som utmaningar i arbetet, 
utvecklingsmöjligheter inom företaget och bra lön etc. Öppenhetsgraden i 
företaget, hierarkisk organisationsstruktur och inspirerande kollegor kan 
vara faktorer som uttrycker kulturens inverkan på ett Employer Brand128. 
Ovanstående helhetsbild visar alltså några av de faktorer som ska attrahera 
och behålla rätt kompetens samt förena företaget i en gemensam vision.  
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127 The Empower Group 
128 www.careerinnovation.com�
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3.5 Summering och definition av begreppet Employer 
Branding. 

 
Här följer en sammanställning av de mönster och gemensamma drag som 
kan ses i konsulternas beskrivning av Employer Branding, där vi som 
författare/forskare slutligen vill poängtera vad vi funnit vara kärnan i 
begreppet.  
 
Först vill vi fastslå att Employer Branding är en strategi, utifrån Empower, 
McKinsey & Co och Arenholm. Även om ordet strategi inte nämns ifrån de 
andra källorna så anser vi att utifrån deras resonemang och förklarade 
arbetsprocesser tyder allt på detta. Att denna strategi har för avsikt att 
profilera företaget som arbetsgivare och attrahera kompetens återfinns hos 
alla källorna. För att attrahera kompetensen så trycker Empower, 
Universum och E-Brands på vikten av att ha ett konkurrenskraftigt 
karriärerbjudande utifrån kompetensmålgruppens behov. Detta illustreras i 
figur 3 där Employer Branding ska binda samman företagets fördelar med 
arbetsmarknadens behov och krav. För att den matchningen ska ske måste 
det kommuniceras ut hur företaget är som arbetsgivare enligt Empower, 
dess värderingar enligt E-Brands, varumärket enligt McKinsey & Co dvs. 
helheten som Arenholm poängterar. Utifrån stycke 3.3.1 kom vi fram till 
att Employer Branding är en konkurrensstrategi där företaget ska utmärka 
sig som arbetsgivare och positionera sig gentemot konkurrenterna genom 
ett erbjudande, karriärvärde, skapat utifrån målgruppens behov och 
företagets förutsättningar. Genom kommunikation och tydliggörande av 
företaget som arbetsgivare ska företaget därmed få en bättre matchning och 
attraktion av rätt kompetens.  
 
I stycke 3.3.2 berör McKinsey & Co m.fl129, att Employer Branding 
innefattar att behålla viktig kompetens för företaget. Arenholm, Empower 
och E-Brands betonar dessutom möjliggörandet av återanställning av 
förlorad kompetens. Employer Branding-strategin syftar till att skapa en 
attraktionskraft mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom att nå rätt 
målgrupp och förstå dess preferenser kan kompetensen behållas med denna 
attraktionskraft. Detta behandlas av Empower, Universum, E-Brands och 
Career Innovation. Empower och Career Innovation betonar behållandet av 
kompetens som Employer Brandings mer långsiktiga mål i form av en 
relationsskapare.  
 
I stycke 3.3.3. förklaras visionen med Employer Branding som är en intern 
förankring av värdena och innehållet i ett Employer Brand hos de anställda, 
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enligt Frook, Empower, E-Brands, the Conference Board och Ind. En 
samstämmig upplevelse av företaget, externt och internt är viktig enligt 
Universum, Arenholm, Empower och E-Brands. Denna upplevelse kan 
bearbetas utifrån de gapundersökningar som Employer Branding innehåller 
enligt Empower, Universum, Career Innovation och E-brands. Ett 
Employer Brand ska innehålla allt vad företaget är, dvs. dess identitet i 
form av värderingar, utbildning, kultur, rykte och produkter enligt 
Empower, Career innovation och ”the Conference Board”. 
 
För att kunna upprätta ett Employer Brand, krävs en ny dialog och 
samarbete mellan Human Resources och marknadsavdelningar på företag, 
vilket alla källor är överens om. Ett samarbete där HR- och 
Marknadsavdelning gemensamt skapar innehåll och profilering av ett 
Employer Brand. Den interna ansvarsrollen anser vi vara en kritisk fråga 
som vi därför kommer att utveckla vidare i uppsatsens andra del, kap 6-8. 
Vi behandlar då vilka krav som Employer Branding ställer på företagets 
varumärkeshantering.  
 
Tankarna att attrahera och behålla kompetens och att Employer Branding är 
en strategi som syftar till att förena den externa och interna imagen av 
företaget som arbetsgivare, går enligt oss som en röd tråd genom de 
definitioner vi funnit av Employer Branding. Kärnan i Employer Branding- 
strategin definierar vi därför enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har nu försökt att utifrån de informationskällor vi funnit kring området, 
belysa vad en Employer Branding-strategi innefattar. Vi har genom att 
definiera begreppet Employer Branding beskrivit strategins arbetssätt och 
tillhörande konsultmodeller.   
 
I arbetet med att ta fram denna begreppsdefinition har vi kommit i kontakt 
med ett flertal teoretiska områden. Vi kommer i följande kapitel, 
referensramen, att fördjupa oss i teorier som förklarar och beskriver 
varumärkesstrategier (Brand Management), teorier kring innehållet i ett 
varumärke, dess identitet.  
För att kunna marknadsföra företaget mot arbetsmarknaden kommer vi att 
redogöra för teorier kring kommunikation och image.  

Employer Branding är en strategi för marknadsföring av företaget som 
arbetsgivare mot arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig 
arbetsgivarimage, i syfte att skapa konkurrensfördelar som 
arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera och behålla rätt 
kompetens samt att internt 
förena företaget i en vision kring varumärket, ett Employer Brand. 
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Slutligen kommer vi att presentera teorier inom Human Resource 
Management, hur den interna förankringen av varumärket kan skapas. 
Dessa teoretiska områden kommer vi i kapitel 4 att studera utifrån ett 
varumärkesperspektiv, för att senare kunna analysera och relatera 
Employer Branding-definitionen till en vetenskaplig grund. 
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4. REFERENSRAM 
 

Genom vårt arbete hittills, har vi kommit i kontakt med ett flertal teoretiska 
områden som vi anser kan relateras till Employer Branding. Vårt val av 
teorier har framkommit under vår framställning av konsulternas 
presentationer och ur våra egna associationer kring undersöknings-
området. I kapitel 3, där vi definierade Employer Branding utifrån 
konsulters syn- och arbetssätt, kom vi i kontakt med fyra teoretiska 
områden som vi i detta kapitel kommer att fördjupa oss inom, för att ge en 
ökad förståelse för Employer Branding-strategin. De teoretiska områdena 
återfinns inom teorier kring Brand Management, Organisationsidentitet, 
Kommunikation och Human Resource Management.  Denna referensram 
syftar till att utgöra ett ramverk som ska relateras till konsulternas syn på 
vad Employer Branding är. Pusselbitarna nedan illustrerar denna 
koppling.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Figur 7. Vilka teorier kan Employer Branding relateras till? 
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DEL I.      BRAND MANAGEMENT 130 
 

 
 

Vi inleder med att redogöra för varumärkesteorier för att ge en förförståelse 
av varumärkets olika roller, funktion och innehåll. Detta anser vi relevant 
då Employer Branding syftar till att forma varumärket till att attrahera och 
behålla kompetens.  
Varumärkets värdeskapande förmåga har under senare år blivit mycket 
uppmärksammad och är enligt Melin131 en av de viktigaste orsakerna till att 
företag idag betraktar varumärkesuppbyggnad som en strategisk fråga av 
hög dignitet. Forskningen inom Brand Management fokuserar på 
varumärket som konkurrensmedel. Forskningsområdet är relativt nytt vilket 
kan illustreras av att den första, och hittills enda, specialtidskriften inriktad 
på varumärkesforskning, The Journal of Brand Management, 
introducerades så sent som 1993. Vi kommer att utgå ifrån den klassiska 
forskningen inom Brand Management, som utgår från ett marknadsförings- 
och/eller organisationsperspektiv.132 
 

4.1 Organisations- och Marknadsföringsperspektiv på 
Brand Management  

 

Inom Brand Management finns det två tydliga perspektiv; Organisations- 
och Marknadsföringsperspektivet. Den största skillnaden mellan de två 
perspektiven är deras utgångspunkter. Marknadsföringsperspektivet ser 
varumärket som en strategisk resurs, som hjälper affärsrörelsen till att 
generera varumärkesvärde. Organisationsperspektivet däremot ser 
varumärkesskötsel som ett verktyg för organisationen. Detta verktyg måste 
skötas och styras för att skapa band mellan den interna kulturen och den 
externa imagen.133 De ansvariga för Brand Management på företagen får 
därmed två huvuduppgifter. De ska skapa bredd, stadga och 
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130 En svensk översättning av ”Brand Management” är varumärkesstrategi, men detta 
begrepp är inte allmänt generaliserbart vilket innebär att vi kommer att använda oss utav 
den amerikanska terminologin 
131  Melin är en erkänd varumärkesforskare vid Lunds Universitet 
132 Melin, 1999 
133 Bickerton D. 2000 Corporate reputation versus corporate branding: the realist 
debate�

Brand Management – Varumärket som värdeskapare 
ur märkes-innehavarens perspektiv. Brand 
Management är även ett samlingsbegrepp för 
varumärkesforskning ur märkesinnehavarens 
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överensstämmelse i synen på varumärket hos alla intressenter och djup, 
sammanhang och kontinuitet hos varumärket inom organisationen. 
Företagets varumärke ses som en sammanhållande vision som hjälper till 
att forma organisationens värden och kultur, som ett strategiskt verktyg för 
att styra processerna inom organisationen och som en tillgång som 
genererar och stödjer värdeskapande hos intressenterna.134  
 

4.2 Varumärkets många roller 
 
Det finns en mångfald definitioner av vad ett varumärke är, utifrån vilket 
perspektiv varumärket betraktas ifrån; lagstiftarens, märkesinnehavarens, 
konsumentens eller konkurrentens synvinkel.135 Varumärket kan ses som 
ett identifikationssystem, ett företag, en image eller en personlighet, men 
även som ett mervärde eller en relationsskapare.136 
 

4.2.1 Corporate Branding 
 

Dagens företag har en stor publik att kommunicera till: kunder, anställda, 
leverantörer, finansmarknaden, aktieägare etc. Samtidigt ökar antalet 
kanaler och därmed även behovet av ett tydligt definierat och kontrollerat 
budskap. Detta görs mest entydigt via det övergripande företagsnamnet, 
s.k. “Corporate Branding”.137 Då vi i denna uppsats ämnar behandla 
varumärket och företagets arbetsgivarimage, anser vi det viktigt att förklara 
skillnaden mellan ”företagsvarumärket” (Corporate Brand) och 
produktvarumärken. Kortfattat kan detta förklaras av att dessa två uttryck 
används av företaget mot olika intressenter. Då ett företag vill påverka sin 
image gentemot aktiemarknaden, den finansiella marknaden och 
leverantörer har ett ”Corporate Brand” en viktig roll, medan relationen med 
bl.a. konsumenter baserar sig till störst del på produktvarumärken138. Vi 
kan exemplifiera detta med ett Corporate Brand som Procter & Gamble 
som för konsumenter är mer känt för sitt produktvarumärke YES. 
Att se på företaget som varumärke kräver en holistisk syn på Brand 
Management, i vilken alla organisationens anställda bör handla i 
samstämmighet med den önskade varumärkesidentiteten, vilken vi kommer 
att behandla under 4.3.139  
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134 ibid 
135 Melin, 1999 
136 Kapferer, 1997 
137 Arnold, 1993 
138 Kapferer 1997, Utdrag ur modell ”Shared roles of the Corporate Brand and the 
Product Brand” 
139Chernatony och Harris, 2001��
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4.2.2 Varumärkets funktioner ur märkesinnehavarens perspektiv  
 

I denna uppsats försöker vi genomgående förklara varumärkets roll, som 
enlig Melin bör studeras utifrån ett perspektiv tillhörande både konsument 
och märkesinnehavare. Melin ser på varumärkets funktioner ur 
märkesinnehavarens perspektiv enligt följande;140 
 
- Informationsbärare 
Varumärkets individualiserande och identifierande förmåga innebär att det 
utgör en utmärkt bärare av information dvs. fakta om företaget och dess 
produkter rörande innehåll, kvalitet och pris.   
- Identitetsbärare 
Med varumärket kan märkesinnehavaren bygga upp en unik 
märkesidentitet. Identiteten byggs genom märkesuppbyggande 
kommunikation som vanligtvis baseras på emotionella argument i form av 
företags- och produktnamn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung samt 
reklamens form och innehåll. 
 
- Positioneringsinstrument 
Genom att distinkt positionera ett varumärke med utgångspunkt i 
målgruppens behov och med hänsyn till konkurrerande märkesprodukters 
positioner, söker företaget nå en position i konsumenternas medvetandet 
som kan ge produkten/företaget dess maximala fördel i vald målgrupp och 
skapa lönsamhet. 
- Konkurrensmedel 
Ett företag som lyckats bygga en bred bas av märkeslojala konsumenter, 
har utvecklat sitt varumärke till ett starkt konkurrensmedel. 
- Tillväxtgenerator 
Märkeslojalitet leder i allmänhet till goda utsikter gällande framtida 
intjäningsförmåga. Varumärkets tillväxtpotential grundar sig på att det står 
för något unikt, som för konsumenterna representerar ett attraktivt 
mervärde. 
 
Konkurrenten, kan läggas till i denna illustration, som en part som med sitt 
varumärke försöker bryta relationen mellan märkesinnehavaren och 
konsumenten, för att inta dennes plats.141 
 

4.2.3 Varumärkets funktioner ur konsumentens perspektiv  
 

Vi har ovan förklarat att varumärket genererar och stödjer värdeskapande 
hos intressenterna, enligt Bickerton. Melin har ett liknande synsätt och 
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betonar varumärkets värdeskapande förmåga och har sammanställt 
varumärkets funktioner ur konsumentens perspektiv, enligt följande:142 
 

- Informationskälla 
Varumärket fungerar som ett informationskoncentrat innefattande 
märkesproduktens pris, kvalitet och funktion. Genom att använda 
varumärket som referenspunkt kan konsumenterna enkelt jämföra de 
olika märkesprodukterna med varandra, för att avgöra bästa köp. 
- Katalysator 
Inom de flesta produktkategorier finns ett stort utbud av till synes 
likartade produkter. Varumärket ger konsumenten möjlighet att 
orientera sig på marknaden och underlättar därigenom beslutsprocessen. 
Varumärket ger konsumenten möjlighet att lättare orientera sig till den 
produkt som passar/tilltalar vederbörande bäst. 
- Garant 
Varumärket ska garantera en jämn och konsistent kvalitet. Vikten av en 
jämn kvalitetsnivå beror på att märkeslojalitet grundar sig på 
behovstillfredsställelse, vilket förutsätter att konsumenternas 
förväntningar alltid uppfylls.  
- Riskreducerare 
Risker av social, ekonomisk och/eller fysisk natur kan konsumenten 
reducera genom att välja ett etablerat och välkänt varumärke. 
 
 
- Imageskapare 
Varumärkets image kan vara mycket viktig, för personens egna självbild 
och för den bild av sig själv som denne vill förmedla till andra. För 
konsumenten kan således varumärket vara ett medel både för 
självförverkligande och för att bli socialt accepterad. 
 

4.3 Varumärketsidentitet 
 
Vi övergår nu från att ha presenterat varumärkets roller till att belysa vad 
som möjliggör dessa olika funktioner, nämligen innehållet och kärnan i 
varumärket, dess identitet.  
Då varumärket beskrivs från insidan av företaget, ur ett strategiskt 
perspektiv, behandlas varumärkesidentiteten och detta görs framförallt av 
Kapferer och Aaker.143 
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Vi vill här diskutera de två närstående termerna identitet och image, för att 
bringa klarhet i begreppen, då de ofta blandas ihop och används felaktigt. 
Varumärkesidentitet relaterar alltså till ett internt teoretiskt perspektiv inom 
Brand Management som till stor del reflekterar 
varumärkesägarens/märkesinnehavarens handlingar. Image, å andra sidan, 
grundas på konsumentens uppfattning av denna identitet och hur företaget 
genom marknadsföring profilerat varumärket.  
Därmed hör imagebegreppet enligt Melin hemma inom områden som 
beskriver konsumenternas beteende- ett för företagen externt perspektiv.144  
 
Aaker145 påpekar i citatet ovan att varumärkesidentitet visar avsändarens 
avsikt. Hur denna avsikt uppfattas, imagen, är däremot resultatet av flera 
interagerande variabler såsom identiteten, men även förhållandet till andra 
varumärken och förförståelse hos mottagaren etc. Detta visar på 
sannolikheten att ett gap mellan identitet och image uppstår, som ej är 
önskat men svårfrånkomligt.  
 
Kapferer146 anser även att identiteten finns på avsändarens sida: 
”Identity is on the sender’s side. The purpose, in this case, is to specify the 
brand’s meaning, aim and self-image. Image is both the result and 
interpretation thereof. In terms of Brand management, identity precedes 
image.”147 
Identiteten föregår alltså image enligt Kapferers definition. Han ser 
varumärkesidentiteten som ett nödvändigt begrepp som hjälper till att skapa 
sammanhållning inom företaget. Därmed kan fällor och opportunism 
undvikas som kopplas till imagebegreppet. Detta kan uttryckas genom: 
 
”The notion of brand image is both volatile and changing: it focuses too 
much on brand appearance and not on brand essence…The identity 
concept is crucial for three reasons; a brand needs to be durable, to send 
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out coherent signs and to be realistic. It is thus a defence against the risks 
of an idealized, fickle or opportunistic brand image.” 148   
 
Chernatony och Harris149 diskuterar varumärkesidentiteten, ”the brand 
essence”, utifrån varumärkesvisionen och kulturen, varumärkets 
positionering, personlighet, varumärkets relation till intressenter och 
slutligen hur varumärket presenteras. De ser dessa faktorer som 
komponenter som varumärkesidentiteten grundar sig i. Här följer en 
beskrivning av dessa komponenter; 
 
Vision & Kultur: Det centrala i varumärkesidentiteten är dess vision och 
kultur. Visionen innefattar varumärkets syfte och kärnvärden, vilket utgör 
ett system av riktlinjer. Kulturen innefattar anställdas värderingar och 
uppfattningar om företaget och styr deras beteende. Författarna påpekar att 
ett företags kultur även kan utgöra en konkurrensfördel.  
 
Positionering: Varumärkets positionering utmärker vad varumärket är, vem 
det är till för och vad det erbjuder. Utifrån varumärkesidentiteten och dess 
kärnvärden, bör differentierade fördelar med varumärket lyftas fram i 
förhållande till konkurrerande aktörer. 
 
Personlighet: Varumärkets personlighet har med dess emotionella 
karaktärsdrag att göra. Ett varumärkes personlighet präglas ofta utav 
associationer till typiska användare och förespråkare av varumärket, samt 
kunders kontakter med företagets anställda.150 
 
Relationsskapare: För en stark identitet krävs det att bindningar skapas 
mellan avsändaren och mottagaren. Relationsskapare syftar till det 
förhållande som finns mellan företaget och dess kunder medan med kultur 
avses att varumärkesidentiteten påverkas av företagets organisatoriska 
normer och värderingar.151 
 
Presentation: För att identiteten ska attrahera mottagaren/kunden bör denna 
relateras till mottagarens strävan, reflektioner och självbild. Människor 
agerar mer fördelaktigt gentemot varumärken och företag som de uppfattar 
stämma överens med sin egen självbild. - Varumärkens symboliska värden 
hjälper även konsumenter liksom anställda att förstå och uttrycka aspekter 
av dem själva till andra.152  
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Ett framgångsrikt arbete med varumärkesidentitetens komponenter, som vi 
belyst ovan, leder till ett fördelaktigt varumärkesrykte. Detta inbegriper att 
företaget i processen kunnat identifiera och minska de gap som funnits 
mellan varumärkesidentiteten och ryktet/imagen. Upplevelsen, ryktet av 
varumärket, beror till stor del på mottagarens förväntningar och tidigare 
kunskap, men även på hur varumärkets information presenteras.153 
Varumärkets image som enligt Kapferer anses flyktigt och föränderligt 
kommer vi att återkomma till längre fram i uppsatsen. För att ett varumärke 
ska vara långsiktigt, sända ut ett konsistent budskap och vara realistiskt är 
det istället nödvändigt att varumärket byggs utifrån organisationsidentiteten 
enligt Chernatony och Harris. 154 

 

 DEL II.  
ORGANISATIONSIDENTITET 

 

  

4.4 Relationen mellan Brand Management och 
Organisationsidentitet 

 
Enligt citatet ovan kommer vi här att diskutera organisationsidentitetens 
roll i varumärkesbyggandet. I konsultteorierna framkom att det är viktigt 
för företag att profilera sin personlighet för att bästa möjliga matchning 
skulle kunna uppstå mellan arbetstagare och arbetsgivare. Utifrån det 
resonemanget är det relevant att undersöka teorier kring hur 
organisationsidentiteten är ett viktigt grundelement i ett varumärke riktat 
mot arbetsmarknaden. I detta stycke förklarar vi avslutningsvis 
kopplingen/skillnaden mellan de tre identitetsbegreppen. 
 
Varumärkesidentiteten och diskussionen kring denna term kan spåras 
tillbaka till termen ”Corporate identity”155. Företagsidentiteten beskrivs 
enligt Olin i termer av företagssjäl, personlighet och designuttrycken i den 
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…organizational identity is what gives branding its power.  
Källa: Ackerman i Mahoney s.88 
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visuella identiteten.156 Arnold157 anser att företaget genom att tydligt 
profilera sin identitet i varumärket, kan inspirera individer till affektion och 
engagemang, och därmed utgöra ett varumärke som människor vill arbeta 
för.  
 
För att förstå vad som ligger bakom varumärkesuttrycket, dess identitet och 
vad som gör organisationer unika, anser Ackerman att företagets 
organisationsidentitet bär svaret. Han anser att varumärkets syfte är att 
distinkt uttrycka organisationens identitet.158  
 
”…the brand derives from identity, and its job is to express the 
organization’s identity in distinctive ways. In other words, organizational 
identity is what gives branding its power.”159 
 
Varumärkesidentiteten har alltså sitt ursprung i företagsidentiteten, som i 
sin tur har ett annat perspektiv än organisationsidentiteten. Medan 
marknadsförare fokuserar på begreppet “Corporate identity”, betonar 
beteendevetare organisationsidentiteten.160,161 De första vill externt 
förmedla företaget och skapa image medan beteendevetenskapen istället är 
intresserad av interna förhållanden162.  
 
Företagsidentiteten skiljer sig ytterligare från organisationsidentitet i sin 
funktion för ledarskap då den knyts till företagets vision och strategi som 
Hatch och Schultz uttrycker enligt följande: ”Corporate identity differs 
from organizational identity in the degree to which it is conceptualized as a 
function of leadership and by its focus on the visual” 163  
 
Organisationsidentiteten bygger på relationen mellan de anställda och deras 
organisation. Båda begreppen bygger dock på vad organisationen är, enligt 
Balmer. Det finns förvånansvärt få tvärstudier mellan företagsidentitet, 
varumärkesidentitet och organisationsidentitet, trots att Balmer diskuterar 
vikten av företagskulturen vid studier av företagsidentitet och intressenters 
uppfattning av företaget.164  
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4.5 Vad betyder organisationsidentitet?  
 
Organisationsidentitet relaterar till organisationskultur och berör frågor 
kring helhet, tillhörighet och gemensamma föreställningar, detta utifrån en 
förståelse av identitet som ett kollektivt fenomen. Denna identitet präglas 
till stor del av organisationens verksamhet.165  
En organisations identitet kan liknas vid en persons identitet och är därmed 
unik. Identiteten är formad av organisationens historia, kulturella och etiska 
värderingar, dess ägarskap, ledare, anställda och strategier. Ett företags 
identitet är inget som lätt kan förändras, utan är kärnan i organisationens 
existens.166  
Identiteten ses även som ett symbolsystem som säkrar kontinuitet och 
konsistens.167 Inom organisationsteorin, relateras identitetskonceptet även 
till diskussionen om organisationens självbild och relation till 
omvärlden.168  
Identiteten bidrar till att förstå omvärlden och den egna platsen i denna. 
Tillhörigheten och självuppfattningen i organisationen har därför betydelse 
för människors sätt att förhålla sig till sitt arbete och sin omvärld, 
framförallt i fråga om sociala relationer och synen på verksamheten.169 
Lyckas företagsledning inte kommunicera och inlemma organisations-
identiteten hos de anställda kan denna inte heller begära att arbetssökare 
ska förstå vad företaget står för.  
 
” The most important audience for any company is its own staff…. Because 
if you cannot train your staff in what you are, in what you think, in how you 
behave, and in what moves and precepts are, how well can you expect to 
train your customer?” 170  
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 DEL III.  KOMMUNIKATION & 
IMAGE 

  
 

4.6 Varumärkeskommunikation 
 
För att kunna attrahera kompetens krävs att företag kommunicerar med sin 
målgrupp. Hur denna kommunikation upplevs, och vilken bild (image) 
målgruppen formar av företaget beror på en mängd faktorer. Enligt 
Cornelissen171 spelar kommunikationen en viktig roll i företagets arbete 
med varumärkesstrategier. Han anser att en tydlig ram för 
varumärkeskommunikation krävs, tydligare segmentering av intressenter 
och identifiering var kontaktpunkterna med dessa finns, för val av kanaler 
för budskapen.172  
 
Davidson173 definierar varumärkets intressenter utifrån de som har 
ekonomiskt intresse (anställda, aktieägare, leverantörer och partners) eller 
ett ekonomiskt inflytande (kunder, opinionsbildare och rekrytering).174 
Företaget avser med sin kommunikation att etablera gynnsamma relationer 
med dess intressenter som i sin tur ska leda till att dessa vill köpa företagets 
produkter, investera i företaget eller i denna undersöknings fall, jobba 
där.175 
 
       Kommunikation 
 
 
 
 

 

 Figur 8. Traditionell modell av företagskommunikation176 
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Kommunikation är ett av företagets viktigaste verktyg då 
det vill nå ut till sin målgrupp med sitt budskap.  

           Källa: Cornelissen, 2000 
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Det mer traditionella synsättet på företagets kommunikation är linjärt. Det 
handlar om hur företaget presenterar sig och sin identitet och där imagen 
dvs. hur allmänheten uppfattar företaget, blir en slags styrd slutprodukt.177 
Figur 8, illustrerar kommunikationen som den process där identitet 
kommuniceras och resulterar i en image på marknaden. Då kommunikation 
innehåller företagsidentitet blir slutprodukten företagsimage på marknaden, 
liksom ett budskap innehållandes produktidentiteten resulterar i en 
produktimage.  Detta linjära kommunikationstänkande är väldigt förenklat 
och därmed väljer vi att utveckla resonemanget under stycke 4.6.1. och 
4.6.2. 
 

4.6.1 När identitet ska skapa en image  
 
“Image is not what the company believes it to be, but the feelings and 
beliefs about the company that exist in the mind of its audiences”178  

 
Oavsett det handlar om organisations- företags- eller varumärkesidentitet 
anser vi att Hatch och Schultz för en intressant och förklarande diskussion 
nedan kring relationerna mellan identitet och image. 
 
Resonemanget kring Figur 9 nedan, syftar till att utveckla tankarna kring 
figur 8.  
Den vänstra cirkeln i figuren nedan visar på organisationskulturen och 
vilka faktorer som influerar/påverkar organisationsidentiteten. Den interna 
påverkan på identiteten kommer från ledningens kommunikation av 
företagets vision och ledarskapet i företaget samt från de åsikter och 
föreställningar de anställda kommunicerar om organisationen i sitt dagliga 
arbete. Båda dessa influenser kan tolkas och sättas i relation till 
organisationskulturen, som kan ses som det lim som håller ihop 
organisationen.179 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 9. Relationen mellan organisationskultur, identitet och image.180  
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Den högra cirkeln illustrerar den externa kontextens påverkan på imagen. 
Organisationens image är bland annat en produkt av vad organisationen 
kommunicerat externt ,”meaning-making”, om organisationen. Image kan 
ses som det totala intrycket organisationen gör på människor. Det sätt som 
de anställda uppfattas på av kunder och konkurrenter påverkar identiteten, 
då de anställdas självuppfattning påverkas av kommentarer och klagomål 
som görs av de externa kontakterna. Anställda kan även ingå i de externa 
grupperna i sin kundroll eller som mediabevakare. Detta leder till att 
identitet och image kan jämföras internt av de anställda. Detta kan leda till 
synergimöjligheter men även till cynism.  
Ledningen påverkas också av de externa influenserna p.g.a. deras försök att 
kontrollera och påverka imagen.181 
 
”… an effective management of an organization’s identity results in the 
acquisition of a favourable corporate image and, over time, of a favourable 
corporate reputation, which leads an organization’s key stakeholders and 
stakeholder groups to be favourably disposed toward it.”  182 
 
Imagebegreppet är komplext, då det som Melin och Aaker berört tidigare är 
en uppfattning av identiteten och består av kognitiva föreställningar som 
varierar från person till person och utefter dennes intresse för företaget. 
Imagen kan därför bestå i allt från generella intryck till väldigt utvecklade 
utvärderingar av företaget. Det finns oftast många önskemål om hur 
företaget vill uppfattas, men det är som förklarats, hos mottagaren imagen 
skapas. 183  
 
 

4.6.2 Problematik att styra imagen 
 

En organisation tror ofta den kommunicerar endast då den gör det 
avsiktligt, men detta är inte fallet utan imagen splittras ofta genom medias 
bevakning av företaget, hur de anställda talar om företaget etc. En splittrad 
image står företaget ofta själv för då deras kommunikativa budskap är 
inkonsekvent genom de olika kommunikationskanalerna ex 
sponsringsaktiviteter, events, tv-reklam, annonsering i tryckt material etc. 
Det finns idag stora möjligheter för intresserade att kontrollera fakta och 
information om företag bl.a. med hjälp av Internet. Detta påverkar vikten 
av trovärdig profilering för företag. 184 
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Figur 10. Interaktiv kommunikationsmodell .185 

Figur 10 visar hur imagen av företaget skapas och förändras utifrån olika 
kommunikationskanaler. Denna kommunicerade information skapar i en 
sammansatt process en image hos intressenterna.186  
 
1. Företagskommunikation- symbolism, kommunikation och uppförande 

hos företaget blir en källa som allmänheten uppmärksammar och tolkar. 
2. Interpersonell eller word-of-mouth - Människor tycker om att berätta 

om sina jobb och arbetsplatser med vänner och bekanta. Hur de 
anställda pratar om företaget som organisation, dess produkter, etcetera 
är en form av kommunikation som är av stor vikt. Anställda kan förstöra 
imagen eller sprida ett gott omdöme om företaget187. 

3. Intrapersonell kommunikation- består av tidigare erfarenheter av 
företaget och den image som en person har av företaget, som kan ändras 
och påverkas. 

4. Annan kommunikation- vad konkurrenter och närstående företag 
kommunicerar, samt vad media säger i relaterade frågor. PR-funktionen 
blir viktig för företagen då de försöker påverka och skapa relationer med 
media.  

 
Det är alltså inte enbart företagets budskap utan även konkurrenters, 
nyhetsmedia och andra människor åsikter som påverkar imagen av 
företaget på olika marknader. Vissa av dessa faktorer kan kontrolleras och 
andra kan influeras.  
Modellen visar att imagen är en produkt av intrycket hos intressenten. 
Arbetstagarens intryck, image, av företaget är alltså sammansatt utifrån ett 
flertal olika kommunikationskällor. 
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4.6.3 Intern kommunikation  
 
 

”Your company’s corporate image should be articulated accurately and 
consistently to your employees and reinforced in every communication to 
them. Corporate advertising is an excellent form of employee 
communication and should be interwoven into employee relation programs. 
It can encourage your employees to feel about their workplace and take 
pride in the fact that friends, neighbours, and relatives recognize the 
company’s importance, strength, and worth.”188 
 

Ansvariga för varumärket, Brand Management-avdelningen, måste klart 
kommunicera varumärkesvisionen till alla anställda som inspiration och 
hjälp för att förstå hur deras uppgifter i företaget relateras till varumärket. 
Det är viktigt att ge en intern övertygelse angående varumärkets 
kärnvärden då dessa ska vägleda de anställdas beteende.189 
 
När alla anställda i organisationen förstår vad företagets varumärke innebär 
och hur deras arbete kan relateras till varumärkesidentiteten, så kan de 
bättre agera i samstämmighet med varumärkesvisionen och öka 
sannolikheten att deras agerande stödjer den önskade identiteten. Ju mer 
frekvent och tvåväga kommunikationen är mellan varumärkesansvariga och 
anställda, desto mer troligt är det att denna samstämmighet uppnås. 
Varumärkesansvariga ska säkerställa att alla typer av 
varumärkeskommunikation presenterar en samstämmig 
varumärkesidentitet. Anställdas uppfattning om företagets varumärke 
baseras inte endast på varumärkesavdelningens information, utan även 
utifrån deras egen upplevelse av varumärket och varumärkesreklam. 
Varumärkesansvariga kan genom att tydligt förklara för anställda hur 
reklamen är utformad för att kommunicera företagets varumärkesidentitet, 
öka likheten mellan varumärkesavdelningens syn och de anställdas.190 
 
För att uppnå anställdas engagemang för varumärket är det viktigt att 
etablera program för kommunikation med de anställda. Intern 
kommunikation är avgörande för att förse de anställda med information i 
syfte att vinna de anställdas engagemang. Anställda måste få veta vad som 
väntas av dem och hur de kan bidra till varumärkesidentiteten genom sitt 
uppförande. Denna inblandning av anställda i varumärkesbyggande 
underlättar förståelse och konsensus. Det är därför viktigt att anställda 
aktivt är delaktiga i processen att bygga varumärkets identitet och vilket 
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huvudmål ett företag än har, måste försöken att skapa en image alltid 
inkludera de egna anställda för att skapa ett värde hos dessa.191  
 

DEL IV.    HUMAN RESOURCES 
 

 

 
 

 
I denna avslutande del av referensramen vill vi förklara vad Human 
Resource Management är, vilken roll samt vilken koppling denna 
avdelning får till en varumärkesstrategi riktad mot arbetsmarknaden.  

4.7 Vad är Human Resources?  
 

Human Resources, HR, är ett perspektiv som fokuserar på samspelet 
mellan organisationer och människor. Perspektivet utgår från antagandet att 
människors kompetens, engagemang, energi, insikter och idéer är en 
organisations viktigaste resurs.192 HR- perspektivet fokuserar på relationen 
mellan individ och organisation. Ramen bygger på en grund av forskning 
och teorier kring följande antaganden193; Organisationer är till för att ta 
hand om mänskliga behov snarare än tvärtom. Organisationer och 
människor behöver varandra. Organisationer behöver idéer, energi och 
begåvning; människor behöver karriärer, löner och arbetstillfällen. När 
anpassningen mellan individen och organisationen är dålig, kommer båda 
bli lidande av detta; individer kommer att utnyttjas och/eller kommer att 
försöka utnyttja organisationerna. En god anpassning mellan individen och 
organisationen gynnar de båda: människor finner meningsfullt och 
tillfredställande arbete, och organisationen får den mänskliga begåvning 
och energi den behöver. 
 
Av alla värderingar inom företaget, är engagemanget för en företagskultur 
viktigast för de anställda enligt Bolman och Deal.194 De styrande i 
organisationer kan dock ibland vara likgiltiga och inte inse vikten av sin 
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personal, vilket kan innebära att medarbetares begåvningar slösas bort, 
alternativt att företagets ledning inte inser personalens 
kommunikationsvärde.195 Trots att en av de viktigaste utmaningarna för ett 
företag är attrahera och behålla viktig kompetens, har få företag 
formaliserade program för att förbättra och förstärka företagets rykte som 
arbetsgivare.196 Som arbetsgivare är det därför viktigt att de anställda är de 
första som informeras om vad företaget står för och viktiga händelser inom 
företaget.  
Eftersom de anställda är trovärdiga representanter för företaget i sin 
omgivning, och därmed också utgör viktiga imageskapare är det viktigt att 
de har fått information före marknaden. Utanför arbetet träffar de anställda 
familj, grannar och vänner som de pratar om sitt arbete och sin arbetsplats 
med. Det är därför även viktigt att företaget uppfyllt deras mänskliga 
behov, genom att vara en tillmötesgående arbetsgivare.197  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att människor vänder sig till företag för att 
tillfredställa en mängd behov såsom personliga, ekonomiska och sociala. 
Företagen är å sin sida i behov av den begåvning och kompetens de 
anställda har.198    

4.8 Human Resources under förändring 
 

”In a fast changing, globally competitive, and quality-oriented industrial 
environment, it is often the firm’s employees themselves, its human 
resources, who provide the competitive key. It is now increasingly common 
to involve HR in the earliest stages of developing and implementing a 
firm’s strategic plan, rather than letting HR just react to it.”199 
 
En av de största förändringarna i HR-avdelningens roll är den växande 
involveringen i det strategiska arbetet. Det strategiska arbetet handlar i allt 
större utsträckning om att stärka organisationens konkurrenskraft, och detta 
strategiska fokus placerar HR i en mer central roll än tidigare.200 Ju större 
företaget blir med konsekvenserna därav i form av längre beslutsvägar och 
större opersonlighet, desto större blir konflikten mellan individen och 
organisationen, vilket påverkar HR:s arbete enligt Bolman och Deal. De 
anser även att konflikten skulle kunna bli mer påtaglig genom utvecklingen 
mot ett rikare och bättre utbildat samhälle, dvs. då fler människor har 
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avancerade behov. Alla organisationer bör därför enligt Bolman och Deal, 
göra stora ansträngningar för att ge personalfrågor större vikt.201 
 
“…organizational effectiveness is achieved by ensuring a ”tight fit” 
between corporate /business strategy and HRM strategy.”202 

4.9 Intern förankring av varumärket  
 
Marknadschefer och ansvariga för Brand Management är enligt Ind och 
Bell vanligtvis nervösa inför samarbete och utvidgning av varumärket in på 
icke-kommunikationsområden, exempelvis Human Resources.203 Följande 
tre stycken diskuterar HR:s strategiska del i förankringen av varumärket 
internt. 
 
 

4.9.1 Anställda som levande varumärkestillgångar 
 

McEwen och Buckingham204 för en diskussion kring hur företag kan 
utvidga sitt varumärkes inflytande genom företagets anställda. 
Varumärkeslojalitet skapas traditionellt enligt de fyra P:na; 
Produkt –  Fördelar, innehåll och kvalitet av produkten. 
Plats –  Tillgängligheten av produkten 
Promotion –  Kommunikationsåtgärder med varumärkeslöftet 
Pris -  Det upplevda värdet av produkten eller tjänsten 
 
Marknadsfunktionen och ansvariga för Brand Management fokuserar på 
dessa fyra faktorer inom produktutveckling, forskning, annonsering, 
produktion och finans, för att optimera varumärkesattraktionen gentemot 
kunderna. HR-funktionen är sällan involverad i detta. Men, enligt 
undersökningar genomförda av ”the Gallup Organization” har inverkan av 
ett 5:e P belysts, -”People”  
 
Företagets anställda representerar en ”levande” varumärkestillgång. Det är 
ofta de anställda som har det största inflytandet när det kommer till att 
överföra varumärkesupplevelsen till kunderna. Undersökningarna visade, 
av stor vikt för HR-funktionen, att anställda är den viktigaste faktorn för att 
bygga varumärkeslojalitet. Anställdas potential att bygga varumärket är 
extra tydligt i t.ex. flygbranschen, då det är relativt liten skillnad i 
utformningen av produkterna. Anställda med direkt kundkontakt ska ses 
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som varumärkesbyggare som kan attrahera och behålla kunder samt andra 
intressenter, påpekar McEwen och Buckingham.  
 
Utmaningen för HR är att bidra med relevanta, mätbara processer som på 
ett positivt sätt kan påverka uppfattningen om företaget. Problematiken 
finns i ordet mätbarhet, för om inte HR-avdelningen kan visa att deras 
initiativ ökar varumärkeslojaliteten hos intressenter kan avdelningen inte 
bli en del av varumärkesstrategin, enligt McEwen och Buckingham. För att 
HR-avdelningen ska kunna bevisa sin potential i att fokusera anställda på 
att leverera varumärkeslöftet, krävs stöd och förståelse från ledningsnivå. 
Dessutom anser McEwen och Buckingham att HR behöver metoder som 
hjälper avdelningen att på ett konsekvent sätt välja anställda vars 
kompetens passar i varumärkesbyggande roller. Dock anser de att 
ledningen ofta inte inser vikten och värdet i anställdas påverkan på 
varumärket.205 
 

�

4.9.2 Förankring av varumärkesvisionen internt 
 

I ”Selling the Brand Inside” belyser Mitchell206 den bortglömda 
målgruppen för marknadsföring, de anställda. Han argumenterar för intern 
marknadsföring utifrån att det enligt honom är det bästa sättet att skapa en 
emotionell relation till företagets produkter och tjänster. När anställda bryr 
sig om och tror på varumärket, är de motiverade till att arbeta hårdare och 
deras lojalitet till företaget ökar. De anställda kan även därav känna sig 
förenade och inspireras av en gemensam känsla av mening, ett mål och 
identitet. Intern marknadsföring, och i synnerhet förankring av 
varumärkesstrategin internt, är tyvärr inte vanligt förekommande bland 
företag idag. Medvetenheten bland företagsledare sträcker sig till att hålla 
personalen informerad om företagets övergripande strategier och vart 
företaget strävar. Få ledare har förstått nödvändigheten av att övertyga de 
anställda om varumärkets generella betydelse och påverkan för 
organisationen. De som enligt Mitchell är ansvariga för intern 
kommunikation, –HR-, har inte de marknadsföringskunskaper som krävs 
för en framgångsrik kommunikation. Mitchell anser även att den 
informationen som sänds i form av nyhetsbrev, pm, etc. inte är övertygande 
då det gäller företagets unika varumärke.207 
 
Marknadsavdelningars samarbete med HR syftar alltför ofta till att endast 
informera om nya kampanjer, istället för att utrusta HR till att förmedla 
varumärkesvisionen till de anställda. I sin studie har Mitchell kommit fram 
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till att genom att använda konsumentrelaterade kommunikationsmetoder 
kan ledare förmedla en förståelse, och även ett ökat engagemang för 
varumärkesvisionen internt. Syftet är att få de anställda att ”leva” visionen, 
"living the brand", i deras dagliga aktiviteter. När de anställda väl lever 
efter denna vision, kommer kunderna troligare att uppleva ett trovärdigt 
och konsistent företag i fråga om varumärkeslöftet. Anställda behöver höra 
samma budskap som förmedlas till marknaden, för ofta säger ledningen en 
sak medan de anställda märker att ett annat budskap förmedlas till 
marknaden.208 
 
Att få de anställda att leverera utifrån kundens förväntningar är viktigt, men 
det är inte enda anledningen till varför företag enligt Mitchell behöver 
matcha intern och extern kommunikation. Ytterligare en anledning är att 
det hjälper företaget att uppnå mål som annars skulle vara omöjliga. 
Marknadsföringen mot kunden blir starkare eftersom innebörden av det 
kommunikativa budskapet är utvecklad utifrån de anställdas attityder och 
beteende, samt av företagets styrkor och möjligheter.209 
 

4.9.3 Living the brand 
 

Uttrycket ”Living the Brand” handlar enligt Manto och Wilson210 om hur 
organisationen kan uppmuntra dess anställda och deras beteende så att det 
speglar och levererar varumärkets värden. Det gäller att försäkra att 
organisationen internt förmedlar till anställda, de värden som 
överensstämmer med den önskade externa imagen. Detta görs genom att 
sammanlänka internkommunikationens aktiviteter och HR-avdelningens 
uppgifter med varumärkets värden. Internkommunikationen är avsedd att 
bredda medvetenheten och förståelsen för dessa värden och vilken typ av 
beteende som avses stödja värdena. Det går dock ej att ha någon övertro på 
att enbart verbal och visuell internkommunikation uppmuntrar de anställda 
att anamma varumärkets värden i sina uppgifter, enligt Manto och Wilson. 
Det viktiga är att visionen, värden och syfte översätts i dagliga 
levnadsregler. Om inte rekryteringspolicys, prestationer, utbildningar och 
belöningar knyts till varumärkets värden så sänds motstridiga budskap ut 
om vilket beteende som är viktigt inom organisationen. Anställda bör 
därmed uppmuntras att identifiera sig med varumärkets kärnvärden. 
Företagen måste även vara väldigt tydliga med hur de profilerar sig mot 
målgruppen i deras rekryteringsannonsering anser Manto och Wilson. 
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Dessutom påpekar de att det är mycket viktigt att välja den kompetens som 
passar organisationens värderingar.211  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.4 Betydelsen av social identitet för internalisering av varumärket 
 
Vi vill föra in ovanstående diskussion i en dimension av social identitet. 
Vår tolkning är att genom att förena företaget internt kring 
varumärkesidentiteten syftar detta till att de anställda ska identifiera sig 
med organisationen. 
Enligt Alvesson212 kan organisationstillhörigheten utgöra en källa för 
personalens identitet. En stark, organisationsbaserad social identitet kan få 
konsekvenser för organisationen, gällande samarbetet inom organisationen, 
de anställdas syn på verksamheten i förhållande till sitt arbete, 
kollektivkänslan, arbetsmotivationen, förmågan att internalisera 
värderingar och normer etc. 
  
Det konkreta samarbetet kan underlättas av att de anställda känner en 
överordnad tillhörighet och identitet, vilken överbrygger traditionella 
grupptillhörigheter. Med en väl förankrad organisationsidentitet bland 
personalen, underlättas och förstärks orienteringen mot organisationens 
uppgift/mål. Om de mål och syften som ligger i den individuella 
arbetsuppgiften är förknippade med de ideal och normer som 
organisationens verksamhet vilar på, kan detta bidra till att förbättra 
organisationens resultat.213 
 
Fördelen med en stark organisationsbaserad social identitet är att den utgör 
en tolkningsgrund genom vilken olika budskap och uppmaningar ges olika 
mening. En tydlig organisationsidentitet kan därför fungera som en resurs 
för påverkan, exempelvis då en chef vill påverka sina medarbetare. Då de 
anställda har rätt identifikation med organisationen, följer en attityd som är 
mer mottaglig för budskap och värderingar som företagsledare önskar 
förmedla. Det underlättar, som sagt, även för medarbetarna att acceptera 
vissa budskap och värderingar om de identifierar sig med organisationen.214 
Det är inte bara emotionella faktorer som påverkar identitetskänslan, utan 
även materiella värden kan även utgöra en grund för identifikation. Detta 
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kan röra sig om geografisk placering, produkter och sammanhang. 
Produkter kan stärka eller försvaga identitetskänslan beroende på hur 
tydliga produkterna är och dess karaktär. Allmänt gäller enligt Alvesson att 
framgång underlättar identifikation. Det är vidare viktigt att betona 
helhetstänkandet vid diskussionen av organisationsidentitet, att det finns ett 
underlag för känslan att medarbetarna är en viktig del i ett större 
sammanhang.215  
 

4.10 Avslutande ord 
 
Vi har nu gått från att förklara innebörden i varumärkesteorier, Brand 
Management till att förklara dess grund och koppling till företagets 
organisationsidentitet. Genom teorierna kring kommunikation förklarar vi 
hur varumärkesidentiteten översätts till en image, och problematiken att 
styra denna image. Avslutningsvis har vi applicerat ett 
varumärkesperspektiv på Human Resources, för att belysa effekter av 
Brand Management och förankring av varumärkesstrategin internt.  I 
följande kapitel kommer vi nu att analysera relationen mellan vår definition 
av Employer Branding från kapitel 3 och de etablerade teoretiska 
perspektiv vi redogjort för i detta kapitel. 
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5. EMPLOYER BRANDING I 
RELATION TILL TEORIN 

 

Vi kommer i detta stycke föra en diskussion där vi relaterar och utvecklar 
konsulternas definition av begreppet Employer Branding från kapitel 3, 
med det teoretiska ramverket inom berörda områden som vi presenterat i 
kapitel 4. Vår tanke är att vår framtagna begreppsdefinition ska fördjupas 
genom att relatera dessa ”nya teorier” till vårt teoretiska ramverk.  
 

5.1 Employer Branding i relation till Corporate 
Branding 

Vi börjar med att relatera ett Employer Brand i förhållande till det 
traditionella varumärkestänkandet. På samma sätt som produktvarumärken 
tar ett annat intressentperspektiv än ett Corporate Brand216, riktas ett 
Employer Brand mot ytterligare en intressentgrupp, arbetsmarknaden. Ett 
Employer Brand ska enligt vår insamlade empiribas representera företaget 
som arbetsgivare och skapa en tydlig arbetsgivarimage på 
arbetsmarknaden. Att utarbeta en strategi för att skapa eller påverka sin 
arbetsgivarimage genom ett Employer Brand har vissa fördelar enligt vår 
framtagna begreppsdefinition. Följande egenskaper är några som ett 
Corporate Brand eller ett Product Brand inte naturligt innefattar, dvs. 
förmågan att:  

- Attrahera rätt kompetens, med rätt identifikation till företaget. 
- Behålla kunskapen/kompetensen inom företaget. 
- Genom en etablerad image som arbetsgivare ska Employer Branding 

även ge företag, som saknar konsumentvarumärken (exempelvis 
Business to Business–företag som ABB) eller mindre kända företag 
en möjlighet att attrahera kompetens genom att medvetandegöra ett 
bra karriärerbjudande.  

- Kunna differentiera och positionera företaget som arbetsgivare och 
därigenom skapa konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.  

 
Vi har inte har inte den teoretiska eller empiriska grund att utreda hur ett 
Employer Brand ska positioneras i förhållande till ett ”Corporate Brand” 
(dvs. hur den inbördes varumärkeshierarkin ser ut). De flesta större företag 
arbetar med sitt Corporate Brand men därmed betyder inte det att de har 
utarbetat ett Employer Brand. Vi ser därför att en strategi där företaget 
definierar hur det ska agera som arbetsgivare som mycket viktigt, inte 
minst utifrån hur undersökningsföretagen i denna studie arbetat, vilket vi 
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kommer att redovisa i kapitel 6 och 7. En likhet anser vi oss finna i att 
målsättningen med ett Corporate Brand och ett Employer Brand 
överensstämmer till mycket stor del. Både Corporate- och Employer 
Branding kräver bl.a. en helhetssyn på varumärket till skillnad från ett 
produktvarumärke. Ett Corporate Brand ska stå för en helhetsuppfattning 
som förmedlas till alla intressenter, allt från konsumenter till 
finansmarknaden217. Ett Employer Brand ska däremot definiera företagets 
personlighet och karriärvärde specifikt för ett segment: 
kompetensmarknaden.  
 

Ytterligare skillnader anser vi oss finna i att ett starkt Corporate Brand inte 
är lika med ett starkt Employer Brand. Det går enligt oss att ha ett starkt 
Corporate Brand utan att det betyder att företaget har ett bra karriärvärde. 
En likhet mellan ett Corporate Brand och ett Employer Brand bör enligt oss 
vara att båda strategierna grundar sig i samma vision och värden för en 
enhetlig bild av företaget. En allmän liknelse skulle kunna vara Coca Cola, 
som har ett av världens bästa Corporate Brands, men vars arbetsgivarimage 
är dålig enligt många218.  
 
Vi har funnit att konsulternas teorier kring Employer Branding liksom 
traditionella Brand Management-strategier tar utgångspunkten i varumärket 
som ett konkurrensmedel219, då ett Employer Brand syftar till att få 
kompetens att välja ett företag framför ett annat. Att applicera 
marknadsföringsperspektivet220 på Employer Branding resulterar enligt vår 
tolkning i att upprättandet av en tydlig arbetsgivarimage genererar ett 
varumärkesvärde för affärsrörelsen. Detta resonemang grundar vi i 
antagandet om att företag genom att kunna attrahera den bästa 
kompetensen, kan påverka företagets konkurrenskraft. Något som enligt 
oss inte ett Corporate Brand självklart gör. 
 

5.2 Ett Employer Brand i relation till varumärkets 
funktion för märkesinnehavaren 

 
För att förstå och kunna analysera arbetet med att skapa ett Employer 
Brand använder vi oss följaktligen av Melins varumärkesresonemang221 
och teorier om varumärkesidentiteten från Chernatony och Harris222. Vi 
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byter ut terminologin från märkesinnehavaren/konsument till 
arbetsgivare/arbetssökande. Vi börjar med att applicera de tendenser vi 
funnit i empirin kring varumärkets roll vid rekrytering utifrån 
arbetsgivarens perspektiv: 
 

Informationsbärare- Ett Employer Brand ska bära information om 
företaget, dess kultur samt vilket arbetsinnehåll och vilka karriärvägar 
företaget erbjuder (jmf Empowers figur 5). Denna produkt, även kallat 
karriärerbjudandet, innehållande företagets fördelar ska presenteras för 
arbetsmarknaden och attrahera rätt kompetensmålgrupp. Enligt Chernatony 
och Harris ska varumärkets identitet attrahera mottagaren genom att 
relateras till dennes strävan, reflektioner och självbild. 
Identitetsbärare- Ett Employer Brand ska ge företaget en 
arbetsgivaridentitet och uttrycka företagets personlighet som arbetsgivare. 
Detta uttrycks av The Conference Board enligt följande: “The Employer 
Brand establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses 
the firm’s values, systems, policies and behaviours toward the objectives of 
attracting, motivating, and retaining the firm’s current and potential 
employees”.223  
 
För att en stark identitet ska skapas krävs det enligt Melin att bindningar 
skapas mellan avsändaren och mottagaren. Det centrala i 
varumärkesidentiteten är visionen (varumärkets syfte och kärnvärden) och 
kulturen som enligt Chernatony och Harris bildar riktlinjer och styr 
anställdas beteende. Både Melins tanke att en bindning skapas och 
visionens roll återfinns enligt oss i teorierna kring Employer Branding. 
Positioneringsinstrument- Chernatony och Harris anser att varumärkets 
positionering utmärker vad varumärket är, vem det är till för och vad det 
erbjuder224. Enligt rapporten ”The War for Talent” så måste företaget 
positionera sig på arbetsmarknaden, så att målgruppen, den eftersökta 
kompetensen, ska välja att arbeta för företaget och inte för konkurrenten225. 
Employer Branding-strategin medvetandegör vikten av att positionera sig 
som arbetsgivare och därmed medvetet differentiera sitt karriärerbjudande 
gentemot konkurrenterna.  
Konkurrensmedel- Vi konstaterade i kap 3.5 att Employer Branding är en 
konkurrensstrategi där företaget ska utmärka sig som arbetsgivare och 
positionera sig gentemot konkurrenterna via det karriärvärde de erbjuder. 
Flertalet av konsulterna hävdar att kompetens kommer att vara framtidens 
konkurrensmedel. Kompetens innebär därmed en viktig intjäningsförmåga. 
Konkurrentperspektivet är av stor vikt utifrån ett Employer Branding 
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perspektiv, även när det gäller lojalitet och att behålla de bästa 
medarbetarna.  
Tillväxtgenerator- Tillväxtpotentialen grundar sig på att företagets 
Employer Brand står för något unikt som för arbetssökande representerar 
ett attraktivt mervärde. Arenholm, McKinsey och Empower som citeras i 
kap 3 trycker på de ekonomiska fördelarna i detta, att varumärkeslojala 
medarbetare innebär en större lönsamhet för företaget, då kostnaderna för 
stor personalomsättning är höga. Liksom en konsuments köptrohet 
uppkommer genom behovstillfredsställelse, anser vi att man kan dra 
paralleller till att lojalitet gentemot arbetsgivaren uppkommer utifrån 
huruvida behov, varumärkeslöftet, erbjudandet etcetera tillfredsställs.  
 

Vi anser härmed att Melins varumärkesfunktioner går att relatera till 
tankarna kring Employer Branding. Förståelsen av dessa 
varumärkesperspektiv anser vi utgöra en grund för att kunna utveckla ett 
Employer Brand. Vi kommer nu att fortsätta denna diskussion genom att 
utveckla tankarna och resonemangen kring Employer Branding ur 
märkesinnehavarens perspektiv i relation till teorier om varumärket som 
identitetsbärare, för att sedan övergå till en diskussion kring huruvida 
Employer Branding kan kopplas till teorier kring organisationsidentitet. 
 
5.2.1 Ett Employer Brands identitet – Employer Identity i relation till 

identitetsbegreppet 
 

Vi anser i enlighet med Chernatony & Harris226 att det är viktigt att 
varumärkesidentiteten, grundas i företagets vision och kultur. Detta har vi 
visat på i 3.2.3 där även Employer Branding-strategin syftar till att förena 
företaget kring en/sin vision. Aaker227 lyfter fram varumärkesidentiteten i 
syfte att betona riktningen och meningen med varumärket. Detta fokus 
anser vi även är av stor vikt vid förståelsen av ett Employer Brand, för att 
de anställda ska förstå företagets värderingar och identitet, och vart 
företaget är på väg ( dvs. visionen). ”The Conference Board” fördjupar 
diskussionen vidare, som tidigare nämnts, genom följande resonemang: 
The Employer Brand establishes the identity of the firm as an employer. It 
encompasses the firm’s values, systems, policies and behaviours…”228.  
De betonar alltså att ett varumärke som profilerar vad företaget står för som 
arbetsgivare måste uttrycka företagets identitet utifrån dess värderingar, 
politik, klimat etc. 
 

���������������������������������������� ������
226 Chernatony och Harris,  2001 Corporate Branding and corporate brand performance 
227 Aaker 1996, s. 58 
228 The Conference Board, “Engaging Employees Through Your Brand – Preliminary 
Findings” 



Employer Branding – ett gränsöverskridande varumärkesarbete 
�

� 64 

I vårt sökande efter ett teoretiskt referensunderlag, ansåg vi det vara av vikt 
att grunda ett Employer Brand på företagets organisationsidentitet, för att 
utifrån denna källa kunna skapa en trovärdig profil av företaget som 
arbetsgivare. Om rekryteringsprofileringen ska ha en behållande effekt 
menar vi alltså att det är viktigt att organisationsidentiteten präglar 
identiteten i ett varumärke, i detta fall ett Employer Brand.  
 
”…the brand derives from identity, and its job is to express the 
organisation’s identity in distinctive ways. In other words, organizational 
identity is what gives branding its power” 229.  
Ackerman ser alltså organisationsidentiteten som en källa ur vilken 
varumärket kan bli kraftfullt. Även konsulterna talar om vikten av 
företagskulturen som ett grundelement i ett Employer Brand.  
Organisationsidentiteten är företagets personlighet och denna måste, enligt 
Empower, vara grunden i vad företaget profilerar mot arbetsmarknaden för 
att kunna skapa en trovärdig attraktion. På så vis bör ett Employer Brand 
grunda sig i ”vem” företaget är, dess värderingar, system och uppträdande 
dvs. företagets ”personlighet”230. Den kritik vi kan föra gentemot den 
empiriska information som vi fått från konsulterna är att tankarna kring 
identitet är föga utvecklade i deras modeller. Orsakerna till detta är säkert 
flera men vi vill poängtera att den information vi fått tillgång till utgjorts att 
presentationer som syftat till att utgöra ”mindstarters” för organisationer 
dvs. försäljningsmaterial gällande Employer Branding. Denna information 
har därmed endast varit övergripande. Vi har däremot som författare ansett 
denna diskussion viktig, och belyser denna därför genomgående. 
 

5.2.2 Identitet – en allt viktigare preferens på arbetsmarknaden 
 

Företagets värderingsgrund kan bli en allt viktigare aspekt bland 
arbetssökande enligt Universums studie "Arbetsmarknadens preferenser" 
(se appendix 2). Eftersom ett Employer Brand enligt oss bör inta en roll 
som informationskälla, katalysator, garant och riskreducerare231 för den 
arbetssökande är det viktigt vad varumärket grundar sig i. (Vi kommer att 
vidareutveckla denna diskussion i kap 5.4.) Det blir utifrån Universums 
studie allt viktigare för framtida generationer att uttrycka sig genom, och 
identifiera sig med organisationen. Företagets relation till omgivningen, 
dess etik och moral kan därmed komma att ifrågasättas. Vi återgår till ett 
citat från inledningskapitlet: 
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”People are drawn to organizations that allow them to exhibit more of 
themselves and to enact a fuller range of characteristics and values in their 

self-concept.”232 
 

Det är det därför viktigt för kompetensen att kunna identifiera sig med 
företaget. Detta är viktigt att förstå för att kunna attrahera framtida 
kompetens, vars preferenser sannolikt är annorlunda än tidigare. Därmed 
anser vi det viktigt att betona och prägla rekryteringskommunikationen 
med företagets värderingar, det vill säga en tydlig koppling till företagets 
organisationsidentitet, innehållande dess personlighet, vision och kultur, 
positionering etc. 
Identitetsbegreppet anser vi vara av stor vikt för att det ska bli en bra och 
hållbar matchning mellan företagets personlighet och den arbetssökandes 
personlighet. Chernatony och Harris233 anser att människor agerar mer 
fördelaktigt gentemot företag som de uppfattar stämma överens med sin 
egen självbild. Därför anser vi att det är viktigt att företag blir bättre på att 
profilera vem de är, för att rätt kompetens ska söka sig till företaget. Enligt 
Alvesson234 är de anställda dessutom mer mottagliga för budskap och 
värderingar som företagsledare önskar förmedla om de har ”rätt” 
identifikation med organisationen.  

5.3 Employer Branding i relation till 
Varumärkeskommunikation  

 

Det kommunikativa inslaget är av stor vikt vid upprättandet av ett 
Employer Brand, då kommunikationen syftar till att tydliggöra företaget 
som arbetsgivare (se kap 3.5). Utifrån teorin behandlar bland annat Ind235 
kommunikationen som den process där företagets identitet översätts till en 
image hos allmänheten. Employer Branding syftar enligt vår framtagna 
begreppsdefinition till att skapa en trovärdig och attraktiv 
arbetsgivarimage.  
Genom att tydligt presentera vem företaget är, ökar möjligheten att nå rätt 
målgrupp. 
I figur 11 har vi omarbetat Cornelissens kommunikationsmodell för att 
illustrera hur "Employer Identity" vid profilering och kommunikation 
resulterar i en "Employer Image" hos målgruppen.  
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                              Kommunikation 
 
 
 

 
 
 

  Figur 11. Omarbetad modell av företagskommunikation236 
 

När ”Employer Identity” ska översättas i ett material som syftar till att 
skapa önskad arbetsgivarimage (Employer Image) måste identitet, profil 
samt image överrensstämma i största möjliga mån, i likhet med 
Universums resonemang i figur 4. Detta för att budskapet ska vara 
trovärdigt, konsistent och koherent med verkligheten, så att gynnsamma 
relationer till intressenterna upprätthålls enligt Cornelissen. 
 
Huruvida företaget kan styra den upplevda imagen av företaget är enligt oss 
en komplex fråga. Genom kommunikation försöker företaget skapa en 
image hur företaget vill uppfattas som arbetsgivare. Den sammansatta 
imagen av företaget består alltså av en mängd intryck som illustrerades i 
figur 10 i kapitel 4, och insikten att det inte enbart är företagets budskap, 
utan även positioneringen i förhållande till konkurrenterna, 
mediabevakningen av företaget etc. som påverkar imagen av företaget 
utgör en viktig förförståelse. Arenholm237 anser vidare att ett Employer 
Brand påverkas av all kommunikation från företaget. 
Vi anser att genom Employer Branding uppnås det som Manto och 
Wilson238 påpekar viktigt, att företag måste vara mycket tydliga med vilken 
identitet de sänder ut till målgruppen i rekryteringsannonseringen. Human 
Resources-avdelningen ska sedan välja den kompetens som passar 
organisationens värderingar. Rätt identifikation med organisationen leder 
enligt Alvesson239 till en attityd som är mottaglig för budskap och 
värderingar.  
I rekryteringsprocessen är det därmed viktigt att profilera sin identitet, för 
att få en bra matchning mellan den arbetssökande kompetensen och 
företaget. I allt varumärkesarbete anser vi att ju större samstämmighet 
mellan dessa tre termer (identitet, profil och image) desto bättre. 
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Figur 12. Varumärket som arbetsgivare 

 
5.3.1 Arbetsgivarimage - en helhetsuppfattning av företaget  

 

Imagen är som sagt ett resultat av en sammansatt upplevelse av företaget, 
utifrån flera kommunikationskällor, se interaktiv kommunikationsmodell 
figur 10. Imagen är även, enligt Aaker240, resultatet av flera integrerade 
variabler såsom identiteten, förhållandet till andra varumärken och 
förförståelsen hos mottagaren. I kap 3 poängteras förståelsen av ett 
Employer Brand och imagen av företaget som arbetsgivare, utifrån ett 
helhetsperspektiv av företaget. Ind241 talar även om aspekter som 
mediabevakning av företag och det vanligt förekommande inkonsekventa 
kommunikativa agerandet från företagen (olika budskap i sponsring, 
reklam, arbetsgivare) som betydande för företagets arbetsgivarimage. 
  
 

5.3.2 Gapet mellan identitet och image i teori såväl som praktik 
 
Problematiken kring imagebegreppet och dess samstämmighet med 
identiteten behandlas väl inom Employer Branding och metoder föreslås. 
Konsulternas242 rekommendationer är att utifrån mottagar- och 
organisationsanalys förstå den upplevda imagen på arbetsmarknaden, av 
företaget som arbetsgivare kontra hur den interna ”verkligheten” ser ut. 
Gapundersökningar blir därmed en viktig del i att kunna förstå 
uppfattningen av företaget på arbetsmarknaden i relation till den interna 
upplevelsen, vilket ger förutsättningar till att skapa en trovärdig och 
enhetlig bild av företaget. En lyckad image är inom Employer Branding en 
samstämmighet mellan kandidaters uppfattning och anställdas verklighet. 
En viktig förutsättning att nå dit är att först skapa ett bra karriärvärde, 
sedan kommunicera ut vad företaget är som arbetsgivare genom ett 
Employer Brand– trovärdigt grundat i de anställdas verklighet. 
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Enligt Aackers243 resonemang från referensramen visar 
varumärkesidentiteten avsändarens avsikt. Han påpekar även att det med 
stor sannolikhet är ett gap mellan denna avsikt och den image som 
mottagaren upplever. Universum och Arenholms syn kan relateras till 
Aakers resonemang, då de betonade att identitet, image och profil måste 
överensstämma till stor del för att ett trovärdigt Employer Brand ska kunna 
upprättas. Konsulterna244 belyser som ovan nämnts vikten av 
gapundersökningar för att komma till rätta med denna problematik.  
Enligt vår teoretiska diskussion i referensramen lägger Kapferer245 stor vikt 
vid varumärkesidentiteten då han ser imagen som flyktig och snabbt 
föränderlig och som fokuserande på yta mer än innehåll.  
 
Ett Employer Brand kan inte enbart vara yta, utan dess innehåll behöver 
också enligt oss vara varaktigt, och sända ut ett entydigt och realistiskt 
budskap i likhet med vad Kapferer poängterar. Detta för att inte exempelvis 
tillfälliga företagsledare etc. ska påverka eller personifiera imagen i för stor 
utsträckning.Vi anser att det är viktigt att varumärket/rekryteringsmaterialet 
representerar ett löfte till dess mottagare. Om detta löfte inte infrias skadas 
varumärket utifrån att det inte garanterar vad som utlovats. 
 
 

5.3.3 Kommunicera vad företaget vill vara, inom och utanför 
organisationen  

 

Mitchells åsikter i ”Selling the Brand Inside”, Mc Ewen och Buckinghams 
tankar om People Management och Manto och Wilsons diskussion kring 
”Living the brand”, handlar alla om att internalisera företagets värden. 
Genom internalisering av varumärkesstrategin skapas konsensus och 
målmedvetenhet för organisationen, vilket kan härröras till Empowers m.fl. 
resonemang kring hur Employer Branding-strategin syftar till att förena 
medarbetarna i företagets vision. Förankring av varumärkesstrategin internt 
är ett allmänt vedertaget problem bland företag, enligt Mitchell246 och 
Mitchell anser vidare att personalen är en bortglömd målgrupp för 
kommunikation. Fördelarna med varumärkesengagemang är att det enligt 
Mitchell är de anställda som har det största inflytandet när det kommer till 
att överföra varumärkesupplevelsen och de största påverkarna av 
varumärkeslojaliteten. Varumärkesengagemang bland de anställda blir 
därmed enligt oss ett viktigt syfte i Employer Branding- strategins innebörd 
i att behålla den bästa kompetensen.  
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5.3.4 Identifiera och minska gapet mellan kandidaters uppfattning och 
företagets verklighet  

 

Det är inte bara i vår insamlade empiribas kring Employer Branding som 
det föreslås hur gapet ska minskas mellan identitet och image utan även i 
det teoretiska urvalet lyfts personalens roll i detta sammanhang fram.  Det 
krävs, enligt författarna till ”Selling the brand inside”, ”Living the brand” 
och ”Making a marque”247, förståelse för företagets, varumärkets 
värderingar och dess förankring hos de anställda för att de dagligen ska 
kunna förmedla företagets löfte till marknaden och kunderna. Då först kan 
en samstämmighet uppnås. Detta innebär att det på managementnivå krävs 
en insikt kring vikten av att internalisera värden (företagets identitet 
utformad i kärnvärden, vision etc.) i organisationen och att det finns en 
företagskultur som är öppen för processen att förankra dessa bland 
personalen. 
 
En utgångspunkt i att ta fram ett Employer Brand, är att se över hur företag 
i nuläget definierar nöjdheten bland anställda och kunder, enligt vad vi 
presenterat i kapitel 3. Processen att skapa koherens mellan identitet och 
image innefattar en växelverkan mellan företagets interna verklighet dvs. 
de anställdas uppfattning av företagets personlighet, och den image som 
företaget förmedlar externt.  
 
   
 
 
 

 

    Gapet mellan extern uppfattning & intern verklighet  

                                

 Figur 13. Relationen identitet – image, utveckling av figur 8,9 och 11 . 

De pilar vi kompletterat figuren ovan med, visar på den önskade 
koherensen mellan externa gruppers upplevelse, arbetsmarknaden, och den 
verkliga arbetssituationen bland anställda. Budskapet som kommuniceras, 
”Employer Brand Definition” (definitionen av vad en kampanj riktad för att 
påverka imagen av företaget som arbetsgivare är), måste vara förankrat i 
ledningens vision för företaget, varumärket och uttrycka dess personlighet 
(identitet). Detta budskap måste kommuniceras inte bara externt utan även 
internt. Genom Employer Branding har arbetsgivaren enligt oss en strategi 
som via kommunikation sammanlänkar den upplevda arbetssituationen 
bland de anställda och arbetsmarknadens preferenser. 
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5.4 Ett Employer Brand i relation till varumärkets 
funktion för den arbetssökande  

 
Vi har hittills till största del haft ett perspektiv tillhörandes 
märkesinnehavaren och går i följande stycke över till ett externt perspektiv. 
I denna diskussion (se 5.2) byter vi ut Melins perspektiv från konsument till 
arbetssökande248. 
För att öka förståelsen för hur arbetsmarknaden ser på företaget utvecklar 
vi konsulternas resonemang med hjälp av följande parametrar hämtade från 
Melins konsumentperspektiv på varumärket249. Dessa anser vi förtydligar 
varumärkestänkandet hur företag kan förstå mottagarens, 
arbetsmarknadens, syn på företaget, dvs. vad imagen grundar sig på. Vi 
kommer att fördjupa denna diskussion i kapitel 7.2.1 då vi i detta skede 
saknar en bred empirisk grund från företag för en gedigen analys.   
 
Informationskälla- i ett Employer Brand ska de arbetssökande tydligt kunna 
urskilja företagets karriärvärde250, i form av mervärden, lön, innehåll, 
företagsidentitet –personlighet. Ett Employer Brand utgör även en 
referenspunkt, utifrån vilken konsumenterna kan jämföra olika 
karriärerbjudanden och arbetsgivare med varandra, för avgörande av bästa 
val enligt Empower.  
Katalysator- Det är framförallt i varumärkets katalyserande funktion som 
ett Employer Brand enligt konsulterna251 ska differentiera och underlätta 
val av företag samt locka rätt kompetens. Här ska varumärkesidentiteten 
vara tydlig så att arbetssökande ges möjlighet att orientera sig mot det 
företag som passar den arbetssökande bäst.  
Garant- ett bra Employer Brand ska garantera kvalitet och att de 
nyrekryterades/anställdas förväntningar på arbetsgivaren uppfylls, som 
proklamerats genom varumärkeslöften. 
Riskreducerare- Genom att välja en etablerad arbetsgivare, kan den 
arbetssökande minska risker av social och ekonomisk natur. Den ideale 
arbetsgivaren, ”The Employer of Choice”252 bör också ha utarbetat sådana 
faktorer i sitt karriärvärde som fungerar som riskreducerare. 
Imageskapare- Att profilera ett företag som arbetsgivare genom ett 
Employer Brand kan utifrån dess innehåll och identitet skapa vad 
Kapferer253 kallar en självbild hos arbetssökande. För kompetensens 
självbild och för den bild av sig själv som denne vill förmedla till andra kan 
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248 Melin, 1999 
249 Melin, 1999 
250 Det karriärvärde som Empower, Universum och E-Brands behandlar. 
251 Empower, E-brands, The Conference Board 
252 Universum och E-Brands 
253 Kapferer, 1997�
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således ett Employer Brand vara ett medel för både  självförverkligande 
och social acceptans. I inledningen beskrev vi hur den kommande 
kompetesmarknaden enligt Universum attraheras av ett företag de vill 
identifiera sig med. Vi citerar återigen Dutton254 som vi tycker så tydligt 
styrker detta; ”People are drawn to organizations that allow them to 
exhibit more of themselves and to enact a fuller range of characteristics 
and values in their self-concept.”  
 

5.5 Employer Branding i relation till Human Resources  
 

Vi kommer i enlighet med vårt undersökningsfokus, 
varumärkesperspektivet, nu att relatera tankar från Human Resources- 
perspektivet till arbetet med varumärkesbyggandet Employer Branding. 
Därmed kommer vi att presentera Human Resources ur perspektivet att 
HR-avdelningens interna arbete ska bidra till att förena företaget, genom att 
förankra varumärkesvisionen i organisationen.  
Enligt vår begreppsdefinition ska ett Employer Brand profileras så att det 
underlättar anpassningen mellan företag och anställda genom att tydligt 
representera företagets identitet och värderingar i rekryteringsprocessen. 
Liksom Bluffstone255 med flera belyser saknas formaliserade program kring 
företagets rykte som arbetsgivare.  
Det är i avsaknaden av praxis och erfarenhet hur företag bör profileras mot 
arbetsmarknaden, som konsulterna påpekar att Employer Branding har sitt 
värde och relevans.  
Med utgångspunkt i att kompetens är en viktig framtida konkurrenskraft 
enligt bl.a. McKinsey & Co, blir därför Employer Branding ett strategiskt 
fokus för företagens HR-avdelning.  
Problembakgrunden till Employer Branding-strategins relevans vilar enligt 
oss på problematiken att HR som Mitchell påpekar traditionellt sett saknar 
kunskap inom marknadsföring256 och samtidigt ofta ansvarar för 
rekryteringskommunikationen. 
 

5.5.1 Att förena företaget kring visionen 
 

Vi finner Manto & Wilsons diskussion i artikeln ”Living the brand” 
intressant och relevant i syftet att förena företaget kring visionen. De 
rekommenderar att visionen, kärnvärdena och syftet för varumärket 
översätts till dagliga levnadsregler för arbetet i organisationen. Genom att 
bryta ner och konkretisera företagets vision och identitet (kärnvärdena) i 
det dagliga arbetet, kan företaget få de anställda att i större grad leverera 
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utifrån varumärkeslöftet. Författarna anser, i enlighet med vår insamlade 
empiri kring Employer Branding, att om inte rekryteringspolicys knyts till 
varumärkets värden så sänds motstridiga budskap ut om vilket beteende 
som är viktigt inom organisationen.  
McEwen och Buckingham257 anser att HR-avdelningen behöver metoder 
eller ett fokus på att konsekvent välja anställda vars kompetens passar i 
varumärkesbyggande roller, vilket kan relateras till att Employer Branding 
syftar till att attrahera och behålla rätt kompetens. Rekryteringspolicys och 
upprättandet av en arbetsgivarimage måste knytas till varumärkets värden 
så att inte motstridiga budskap och beteenden sänds ut från organisationen 
vilket Manto och Wilson belyser. Vi anser ytterliggare att detta kan minska 
gapet mellan identitet och image samt skillnaden mellan anställdas 
verklighet och arbetssökandes uppfattning. 
 

5.5.2 Personalen som levande varumärkestillgångar  
 

I vår presenterade begreppsdefinition, kapitel 3, poängterar anställda på 
Career Innovation258 att de mest trovärdiga representanterna för företaget är 
dess anställda. Därmed är det viktigt att företag uppmärksammar de 
anställdas förmåga att leverera en sann och trovärdig uppfattning/bild av 
företaget. I likhet med den åsikten förespråkar Mc Ewen m.fl. 259 under 
rubrik 4.9.1. ett nytt fokus på denna ”levande” varumärkestillgång. För att 
detta ska vara möjligt anser Manto och Wilson260 att organisationen och 
dess anställda först måste uppleva budskapet, innan trovärdighet kan 
uppnås externt. Teorier kring ”Living the Brand” anser vi utgöra en 
kompletterande inlägg i diskussionen i Employer Branding och dess 
målsättning att förena företaget kring dess vision och värden. Intern 
kommunikation kommer här enligt oss in som en viktig aspekt då företaget 
vill förankra vad det står för bland de anställda. De anställda är de som 
utgör och ska leva upp till företagets arbetsgivarimage. Om de handlar 
inkonsekvent gentemot vad företaget lovat i sina 
marknadsföringskampanjer skapar detta minskad trovärdighet för 
arbetsgivaren.  
 
Internkommunikationen blir enligt konsulterna därmed en viktig del i 
Employer Branding arbetet för HR-avdelningen på företaget. Detta 
rekommenderas även av Manto och Wilson261 i kap 4, som anser att 
internkommunikationens aktiviteter och HR-avdelningens uppgifter ska 
sammanlänkas med varumärkets värden. 
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259 McEwen, B och Buckingham, G. Make a marque. 
260 Manto, G. Och Wilson, A. Corporate reputation management: ”Living the Brand”. 
261 ibid 
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Employer Branding-strategin kan i likhet med inledande teorier kring 
Brand Management ses utifrån ett organisationsperspektiv. Perspektivet 
kan förklaras utifrån Employer Branding-strategins målsättning att förena 
företaget krig en vision, där strategin kan skapa konsensus mellan den 
interna kulturen och den externa imagen.262 Employer Branding kan när det 
relateras till Organisationsperspektivet liknas vid strategins mål att behålla 
personal då perspektivet står för djup och kontinuitet inom organisationen. 
Vi vill avsluta med att påpeka att en Employer Branding-strategi, och 
upprättandet av ett varumärke mot arbetsmarknaden, kan liksom i 
Bickertons teorier bli ett strategiskt verktyg inom organisationen och en 
tillgång som genererar och skapar värde263.  
 

5.6 Hur kan Employer Branding definieras utifrån teorier? 
 

Vi har i denna uppsats nu berört ett flertal teoretiska områden för att kunna 
definiera, relatera och förklara de ”nya” teorierna, tankarna, om Employer 
Branding till vetenskap som redan existerar. Vi har förklarat att vi ser på 
arbetsgivaren/företaget som ett varumärke som liksom i andra Brand 
Management-teorier behöver fyllas med ett äkta och samtidigt 
konkurrerande innehåll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�

�

 

 

Figur 14 Teorier som kan relateras till Employer Branding 
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Detta varumärke, the Employer 
Brand, ska genom olika former av 
kommunikation  attrahera arbets-
sökande. Grunden i ett varumärke 
är dess essens, dess identitet, En 
av de viktigaste grundstenarna i 
detta varumärke är dess identitet 
som ska attrahera, behålla och 
förena anställda kring företagets 
vision. Personalavdelningen, 
Human Resource Management, 
får därmed en i många fall ny 
viktig roll, i att förstå sitt arbete 
även utifrån ett varumärkes- 
perspektiv. 
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Utifrån de områden vi behandlat, har vi dragit följande slutsatser som visar 
på vart och hur Employer Branding skiljer sig, samt överrensstämmer med 
teorierna; 
 

• Brand Management 
 
Olikheter: 

- Ett Employer Brand riktar sig till ett nytt segment, 
kompetensmarknaden. Att jämföra med ett Product Brand som riktar 
sig mot konsumentmarknaden, men som ändå ingår i/under det som 
kallas ett Corporate Brand. Huruvida ett Employer Brand ska 
klassifieras under ett Corporate Brand är enligt oss upp till företagets 
varumärkesstrategier. 

 
- Ett starkt Corporate Brand är inte lika med ett bra Employer Brand. 

Ett Corporate Brand attraherar nödvändigtvis inte rätt kompetens och 
har bara en behållande effekt om varumärkets värden är förankrade 
internt och om de anställda kan identifiera sig med dessa värden. 

 
- Employer Branding är en ny strategi för företagets agerande som 

arbetsgivare med fokus på arbetsgivaridentitet vilken härstammar 
från företagets värderingar och policys som finns i de andra 
identitetsuttrycken men här lyfts fram speciellt för att attrahera och 
behålla personal. 

 
  
Likheter: 
+       Vi anser att trots att avsaknaden av ett rekryteringsfokus på  

varumärkesteorier är ett faktum, är många utav dessa traditionella    
teorier applicerbara på arbetet med att upprätta ett Employer Brand. 

 
+      Teorier kring varumärkets funktioner och innehåll (tex. från Melin 

samt Chernatony och Harris) kan enligt oss appliceras och utgöra en 
bra referensgrund vid arbetet och förståelsen för ett Employer Band. 

 
+      Det finns ingen skillnad i varumärkets uppbyggnad, det vill säga dess  

beståndsdelar är de samma som i traditionella Brand Management-
teorier. 

 
+      Helhetssynen, det holistiska tänkandet i Employer Branding återfinns 
         inom Corporate Branding. 
 
+      Synen på ett varumärke som ett konkurrensmedel återfinns inom både  
        Brand Management och Employer Branding. 
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+         Employer Branding kan också ha två perspektiv där 

marknadsföringsperspektivet kan knytas attraktionsfasen i 
Employer Branding medan organisationsperspektivet snarare kan 
kopplas till de behållande faktorerna och minskningar av gap 
mellan intern kultur och extern image. 

 
+        Förståelsen för vad företaget bygger ett varumärke utav och vad som  

påverkar målgruppens image av varumärket, är av stor vikt inom 
Employer Branding. Teorier kring varumärkesidentitet anser vi 
fördjupa resonemanget från konsulterna. Företagets vision och kultur 
är centrala delar, både i teorin och i praktiken. 

  
• Organisationsidentitet 

 
+        Identiteten är grunden för ett Employer Brand- dess vision,  

personlighet och kultur. Organisationsidentiteten utgör en viktig del i 
att upprätta en trovärdig arbetsgivarimage. Genom att tydligare 
presentera företagets identitet möjliggörs en bättre matchning mellan 
kandidat och företag. Genom att profilera företaget utifrån dess 
organisationsidentitet, möjliggörs en bättre matchning mellan företag 
och individ ske.  
 

• Imageskapande kommunikation 
 
Olikheter: 
- Att kommunicera företaget som arbetsgivare, främst till och genom 

den egna personalen. 
 
- Att kommunicera mot nytt segment innebär enligt oss ett nytt 

tänkande. Vilka vill företaget nå? Vilken typ av kompetens behöver 
vi i framtiden. Vill vi att rekryteringskommunikationen ska utgöra ett 
filter? Vilka faktorer ser morgondagens kompetens som mervärden 
vid val av arbetsgivare?  

 
- Trovärdigheten är mycket viktig. Företaget som arbetsgivare kan inte 

måla upp endast en vacker yta och slagkraftiga budskap om dessa 
sedan inte går att ”uppleva” internt. Detta i relation till 
marknadsföring av ett Product Brand som är mycket mer säljinriktat. 

 
- Empolyer Branding handlar om att bearbeta sin arbetsgivarimage 

och om att skapa en relation med arbetsmarknaden utifrån ett 
utarbetat karriärvärde och tydlig profilering som arbetsgivare. 

 



Employer Branding – ett gränsöverskridande varumärkesarbete 
�

� 76 

Likheter: 
+ Imagebegreppet- allt som företaget kommunicerar till omvärlden, 

påverkar företagets image. Det vill säga både företagets Corporate 
och Employer Brand. 

 
+ Gapet mellan identitet och image är mycket viktig inom Corporate 

Branding men enligt oss kanske ännu mer betydelsefullt inom 
Employer Branding. Detta pga. att Employer Branding så tydigt 
berör en intressentgrupp som kan jämföra intern identitet mot extern 
image och därmed genomskådar en icke trovärdig image som 
arbetsgivare. 

 
+ Problematik mellan vem företaget är och vem det vill vara. Att  

företaget står för en sak, profilerar sig som något annat och upplevs 
som en tredje verklighet.  

 
+  Melins varumärkesfunktioner ur konsumentens perspektiv dvs. den 

arbetssökandes kan utveckla Employer Branding-strategin. 
 
 
• Human Resources  
 
Olikheter: 
- Att tänka utifrån ett varumärkes- och marknadsperspektiv gällande 

HR-frågor är en ny utmaning enligt konsulterna. Förståelsen för 
varumärkestänkande blir därför av mycket stor vikt vid 
genomförandet av en Employer Branding–strategi för företag.  

 
-   Employer Branding kan medföra ett behov av uppfinningsrikedom 

och nytt strategiskt fokus för Human Resources som att se på 
företagets mänskliga resurser utifrån nya perspektiv och i det här 
fallet utifrån dess varumärkesbyggande roll.  

 
- Nya ansvarsområden blir därmed former av internkommunikation 

som syftar till ”Living the Brand”-tänkande samt att förena företaget 
i Employer Branding och dess vision.  

 
Likheter: 
+   Del 4 i kapitel fyra representerar flera liknande tankesätt t.ex. det om 
     visionen och behovet av internkommunikation. 
 
+  Flera av konsulterna som framarbetat Employer Branding-strategin 

arbetar med HR-frågor och som konsulter inom området. 
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+   Employer Branding utgör enligt oss det formaliserade program kring 
 företagets rykte som teoretiker som Gregory och Bluffstone saknar. 

 
+    Åsikten att HR traditionellt saknar marknadsföringskunskaper. 
 

Vi har på grund av konsultvärldens popularisering av området försökt ge 
tyngd åt Employer Branding i teorier för att vetenskapligt kunna definiera 
Employer Branding. Trots en tydlig avsaknad av ett rekryteringsfokus i den 
teoretiska litteraturen har vi funnit teorier vilka vi kan relatera till Employer 
Branding och även utveckla kunskapen kring vårt undersökningsområde,  
Employer Branding. Vi konstaterar härmed att: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lämnar nu den första delen av uppsatsen där vi identifierat och ringat in 
”fenomenet” Employer Branding och lagt grunden för en definition av 
begreppet. I denna empiristudie fann vi en kritisk fråga gällande Human  
Resources och Marknadsfunktionens olika synsätt på frågan. Denna interna 
kommunikationsproblematik anser vi vara så intressant att vi går vidare 
med uppsatsen med del 2 i kapitel 6-8 och utforskar därmed ämnet i 
ytterliggare ett steg.  
 
Att praktiskt gå vidare med Employer Branding-strategin för företag, 
handlar om att få HR- och Marknadsavdelningen att samarbeta, en 
nödvändighet i arbetet med Employer Branding enligt vår 
begreppsdefinition i kapitel 3. På grund av de olik affärsmål för de olik 
avdelningar och olika tankesätt utifrån ett organisations- och/eller 
marknadsperspektiv, så tyckte vi det är intressant att vinkla båda dessa 
olika perspektiv vid intervjuerna på undersökningsföretagen. I följande 
kapitel redogör vi därmed för undersökningsföretagens syn på Employer 
Branding, utifrån både Marknads- och Human Resourceavdelningen. Detta 
för skapa en förståelse kring och analysera vilka krav Employer Branding 
ställer på företag och dess varumärkeshantering. 

Det nya med begreppet Employer Branding är därmed inte dess 
beståndsdelar utan kombinationen av teorier, tankesätt och avdelningars 
verksamheter. Employer Branding är en strategi som åsyftar ett 
helhetsperspektiv och gemensamma insatser för att enhetligt rikta sig mot 
arbetsmarknaden och skapa en trovärdig arbetsgivarimage med hjälp av 
varumärket. Strategin syftar därmed till att skapa ett långsiktigt 
relationsbyggande med arbetsmarknaden över konjunkturer. 
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6. FÖRETAGENS ARBETSSÄTT – 
EMPLOYER BRANDING 

 
Vi har nu i tidigare kapitel definierat ett Employer Brand med hjälp av 
existerande teorier. Med detta i bakhuvudet, kommer vi nu att presentera 
de intervjuer vi gjort med stora arbetsgivare i Sverige; Ericsson, Volvo Car 
Corporation och SAS. Utifrån dessa intervjuer med chefer på varumärkes- 
samt personalavdelningarna avser vi att belysa ”verkligheten”, det vill 
säga hur de ser på varumärket, deras arbete med rekrytering samt hur de 
arbetar med varumärket i rekryteringssammanhang och hur Employer 
Branding skapat en arbetsprocess hos dem. Syftet med intervjuerna är inte 
främst att se huruvida företagen följer konsulternas ramverk, utan snarare 
hur de arbetar med varumärket i syfte att skapa en arbetsgivarimage, ett 
Employer Brand. Vi går nu in i del 2 av uppsatsen som ämnar svara på 
problemfråga 2. Företagens syn och arbete med varumärket kan 
förhoppningsvis vidareutveckla men även befästa den diskussion som vi för 
i uppsatsen kring kraven på varumärkeshantering vid rekrytering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4. Varumärket som arbetsgivare. Källa Universum 

�

Vi har byggt upp kapitel 6 och framförallt 7 utifrån vårt första 
empiriavsnitt i kapitel 3 och återkommer därför till figur 4 som kan 
illustrera en röd tråd i kommande kapitel. Det är av intresse för dig som 
läsare att ha i åtanke hur företagens identitet skiljer sig från vad de har för 
profil utåt samt vilken image som skapats hos allmänheten. Lägg sedan till 
om detta stämmer när du tänker på företaget som arbetsgivare och vid 
deras rekrytering. 
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6.1 ERICSSON  
 

  
 
 
Ericsson tillhandahåller helhetslösningar inom allt från system och 
installationer, till mobiltelefoner och andra kommunikationsverktyg. Sedan 
1876, har Ericsson varit aktivt runt om i världen och finns idag i mer än 
140 länder. Ericsson investerar mycket i teknisk utveckling och har starkt 
fokus på forskning och utveckling inom exempelvis mobil infrastruktur och 
mobilt Internet.264 
 
Vision: Ericsson believe in an "all communicating" world. Voice, data, 
images and video are conveniently communicated anywhere and anytime in 
the world, increasing both quality-of-life, productivity and enabling a more 
resource-efficient world. We are one of the major progressive forces, active 
around the globe, driving for this advanced communication to happen. We 
are seen as the prime model of a networked organization with top 
innovators and entrepreneurs working in global teams.  
Uppdrag: Our mission is to understand our Customers' opportunities and 
needs and provide communication solutions faster and better than any 
competitor. In doing so, we shall generate a competitive economic return 
for our shareholders. 
Kärnvärden: We have three values that form the belief system for how we 
treat people and do business. These values are the foundation of the 
Ericsson culture, which guide us in our daily work; Professionalism, 
Respect and Perseverance.265  
 
Placering i Företagsbarometern: Första plats både hos ekonom- och 
teknologstudenter.266 
 
Vi har valt att kontakta Ericsson för att de är ett stort och välkänt företag 
med många anställda. Många har någon kännedom om eller relation till 
företaget och förknippar fortfarande Ericsson starkt med mobiltelefoner, 
trots att konsumentprodukterna numera ingår i ett "joint venture"267 med 
Sony, och att Ericsson istället numera endast hanterar kunder i "business to 
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264 www.ericsson.com/about/compfacts. Översatt av författarna 
265 www.ericsson.com/about/compfacts. Här ombads vi att behålla de engelska    
beskrivningarna 
266 Mer information om Företagsbarometern finns i Appedix 2 
267 gemensamt risktagande, direkt översatt 

Ericsson är en världsledande leverantör inom 
telekommunikation med den största kundbasen, 
däribland världens tio största operatörer.  
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business"-segmentet268. Företaget som arbetsgivare är högst rankat på 
Företagsbarometern. Intervjuerna på Ericsson är gjorda med Johan 
Svedberg, Mattias Isaksson, och Alexandra Ire på avdelningen "Corporate 
Branding and Market Communications" samt Olle Bergström på HR-
avdelningen. 
 
 

6.1.1 Varumärkets roll vid rekrytering 
 
 
 
 
 
 
 

Målsättningen är att i allt du ser från Ericsson ska du känna igen företaget. 
En kontinuitet skapas där anställda kan identifiera strängar bakåt, som ska 
skapa förståelse för vad Ericsson egentligen representerar i form av sitt 
varumärke. Varumärket är aldrig starkare än sin interna förankring, enligt 
Svedberg. Vidare förklarar han att Ericssons kärnvärden är en sak men 
personlighetsdragen en annan. Kärnvärdena manifesteras genom 
personligheten som har ett antal karaktärsdrag. Karaktären mejslas ut till ett 
utseende för att kunna identifiera personen. Varumärket är en 
relationsskapare, i form av associationer och perceptioner.  
 
”Man ska också komma ihåg att varumärket, det är inte någon som blir 
vän med alla, det fungerar ju som ett filter också.” 
                                                               Johan Svedberg 
Enligt de intervjuade undviker Ericsson användandet av metaforer då de 
ger en förenklad bild av företaget. Enligt dem så pratar man mer om vikten 
av en identitet som något vägledande, som pekar mot framtiden utifrån de 
erfarenheter och kunskaper de anställda inom företaget besitter.  
 

6.1.2 Ericssons varumärkesimage på arbetsmarknaden 
Alla har sin egen uppfattning om vad ett företag/varumärke står för, 
personligen anser Svedberg att: 
”Ericsson är en mogen, person med en erfarenhet och ett lugn som kan 
peka i en riktning och bli trodd för det den säger.”  
                                                                             Johan Svedberg 
                   
• Orsak till placering i företagsbarometern 
Isaksson tror placeringen i företagsbarometern grundar sig i att folk vet att 
man får mycket egen kompetensutveckling inom Ericsson, samt att det 
även är en kvalitetsstämpel att ha arbetat för Ericsson. Branschen är 
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268 Då företag handlar enbart med andra företag 

”Varumärket är ju ett löfte i sig självt, det löftet måste ju även vara 
attraktivt och relevant för de som söker arbete.”     
                              Johan Svedberg 
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framtidsinriktad och du omges av duktiga kollegor, får ett nätverk och 
internationella kontakter, men framförallt en egen utveckling. 
Svedberg anser att en anledning till att Ericsson ligger i bäst i rankingen är 
att Ericsson är en mycket stor arbetsgivare i Sverige. Dessutom anser han 
att företaget erbjuder möjligheter inom en rad discipliner: teknik, ekonomi, 
marknadsföring och i dessa discipliner utlandsplacering. Det finns enligt 
honom därmed många attraktiva arbetsområden. Ericsson representerar 
enligt honom en bransch som varit het ganska länge bland tekniker inom 
telekommunikation och IT. Det har funnits en attraktion i de stora resurser 
som ges, folk har fått göra väldigt mycket på ett unikt sätt, vilket är viktigt 
för den personliga utvecklingen. Ytterligare en fördel med ett Ericsson är 
att det finns mycket utmaningar och omflyttningsmöjligheter. 
 
• Fördomar om Ericsson som arbetsgivare 
En fördom om Ericsson är att vi är ett teknikorienterat, mansdominerat och 
tungrott företag, som tillverkar mobiltelefoner, anser Isaksson. Det finns 
även en missuppfattning i att Ericsson söker individer med vassa armbågar, 
när de snarare eftersöker det motsatta. 
 

6.1.3. Employer Branding - Human Resources 
 

Employer Branding är enligt Bergström HR:s ansvar. Han berättar hur 
Employer Branding uppstod utifrån att Ericsson de senaste två åren hade 
haft för mycket inkonsekvent rekryteringsannonsering. Annonseringen 
visade sig inte vara speciellt effektiv, utan blev mer en 
masskommunikation, där intrycket blev att de desperat sökte arbetskraft. 
Resultatet av denna kostsamma masskommunikation gav inte den önskade 
effekten. En konsekvens utav detta var att aktionen ”förstörde” varumärket 
genom att företaget desperat syntes i media. Ericsson fick helt enkelt inte 
den eftersökta kompetensen och det blev alldeles för dyrt.  
 
Alla enheter på företaget hade tidigare sina egna annonser och argument 
varför kompetensen skulle arbeta för Ericsson. Trots att det fanns ett 
ramverk för rekryteringsannonseringen, höll de sig inte till argumenten, 
utan ramverket visade sig vara för fritt. Efter att ha kartlagt annonseringen 
såg de att istället för ett övergripande perspektiv, hade andra argument förts 
fram exempelvis att de anställde för en plats, position, och inte utifrån att 
personen skulle passa in i Ericssons värderingar. Att anställa personer med 
rätt attityd, och inte för en specifik plats, är ett nytt syfte för den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. På så sätt ska kompetensrotationen kunna öka 
internt.  
 
En annan anledning var att det rent formmässigt, fanns desperata annonser 
som gav en splittrad bild av Ericsson. Den tunga investeringen i media, 
kunde användas till att inte bara annonsera platsen, utan också för att 
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profilera Ericsson. Utifrån denna bakgrund sökte Ericsson istället att 
profilera varför individer skulle jobba på Ericsson och inte främst specifikt 
den eftersökta tjänsten. 
 
På personligt initiativ tog Bergström på HR-avdelningen och vände sig till 
varumärkes-ansvarige med önskan om ett gemensamt agerande. Detta för 
att synkronisera att man hade samma värderingsgrund och att Ericsson 
överallt kommunicerade samma sak. Budskapet mot kund och anställda 
skulle ha samma kärna, ansåg Bergström. 
Efter att ha funnit en kollega på avdelningen Marknadskommunikation som 
talade och förstod samma språk, uppstod ett samarbete. De kontaktade 
kommunikationsbyrån, Publicis, som sedan en tid jobbat med Ericsson för 
att utarbeta en global marknadsföringskampanj kallad ”Mobile Internet 
Campaign”.  
Ericsson eftersträvade en kontinuitet i kommunikationen och sökte därmed 
bygga vidare på det som sagts tidigare på marknaden, utifrån ett generellt 
och globalt perspektiv. De byggde därför vidare på grundtankarna i 
kampanjen och förde fram de värden som Ericsson står för utifrån en så 
kallad ”People Story”. Dessa historier, insamlade från Ericsson anställda 
världen över, berättar vad Ericsson står för enligt de anställda, och vad det 
innebär att jobba för Ericsson. Syftet med ”People Story” var även att 
skapa konsensus internt och externt vad det innebär att jobba för Ericsson. 
När väl kampanjen var klar, blev det tvärnit då Ericsson hamnat i problem 
och började avskeda många anställda. Kampanjen fick därmed olyckligtvis 
läggas på is, i väntan på att tas fram senare.  
 
 

6.1.4 Employer Branding – Brand Management 
 

För avdelningen Market Communications är Employer Branding en 
definition av en samling av aktiviteter som kanske inte alltid varit 
kalibrerade i ett sammanhang men som funnits som oberoende storheter. 
Genom denna uppsamling har man sorterat in många verksamheter i en mer 
kontrollerad aktivitet, och Employer Branding är ett lämpligt begrepp för 
detta. De anser inte att det är något nytt med att sammankoppla de anställda 
med varumärket då de anställda representerar företaget, utan att detta har 
pågått under olika termer i många år. Det är därför enligt dem endast 
namnet på begreppet som är nytt.  
Tidigare har Employer Branding existerat informellt lite mer ostrukturerat, 
men Brand Management-avdelningen arbetar nu tillsammans med HR- 
avdelningen.  
 
”En strategi där varumärket är synligt, och är en förstärkande faktor för 
att attrahera och behålla folk, det kommer definitivt att leva vidare. Att det 
kommer att kallas för det som ni nämner dvs. Employer Branding är också 
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troligt, att det sedan kommer att vara ett samarbete mellan HR och 
marknadsavdelningen och övriga berörda, det är också givet.” 
                                                          Johan Svedberg 
 
Svedberg anser att när man nu väl gett det hela ett namn, Employer 
Branding och är relativt pretentiös i det man vill genomföra, kommer det 
säkert att bli bra. Det kommer dock att ta lite tid med processer innan 
systemet kan fungera med automatik. Svedberg påpekar att om företaget 
har 18 månader på sig att leva upp till de löften det ger, så tar det otroligt 
mycket längre tid att förändra en organisation. Det är därför det är så 
otroligt viktigt att resonera med de anställda, så att de känner igen sig i 
företaget och förstår vilket målet är.  
Employer Branding blir ett samlande tema för avdelningar och en plattform 
för samarbete. I hierarkiska organisationer ger ett samarbete resonans samt 
ett större fokus i organisationen, enligt Bergström.  
Avdelningar som är inblandade i Employer Branding samarbetet är: 
Communications (Internkommunikation och PR), de som riktar sig mot 
finansiella marknader och Human Resources. 
 
 

6.1.5 Problem 
 

Enligt intervjuade på avdelningen Corporate Branding & Market 
Communications, ska även HR ta en aktiv del i varumärkesplattformen, 
och kommunicera denna internt för att återknyta de anställda med 
varumärkesplattformens budskap. Det har saknats en intern förståelse bland 
de anställda för de enande värden varumärket ger. HR:s roll i 
organisationen har enligt Isaksson ett oförtjänt dåligt rykte. Problemet 
ligger i att HR har liten budget och det finns inget fokus på avdelningen 
samt att den generellt inte får företagets uppmärksamhet. Problemet kan 
även grunda sig i att de flesta kontakter man har med HR är när man vill ha 
löneökning eller då man har problem, vilket kan skapa en negativ 
inställning till deras verksamhet.  
Intervjuade på marknadskommunikation anser att HR anställer på attityd 
och då måste de veta vad varumärket står för. Tidvis har en integration av 
ansträngningarna saknats. De har inte sett möjligheterna att integrera 
Internkommunikation, Corporate Branding och HR.  
Att öka integrationen ligger nu i allas intresse för att få större 
genomslagskraft. Utifrån att den nya varumärkesplattformen inte varit klar 
förrän nyligen har arbetet som en konsekvens därav, blivit avvaktande. 
Betingelserna är idag annorlunda när konsumentdelen inte är kvar. 
Problematiken har även grundat sig i att man inte tagit ett helhetsgrepp på 
Employer Branding. Därmed har de rekryterat och fyllt positioner, snarare 
än att söka och anställa en kompetens som fungerar attitydsmässigt och 
som är flyttbar i organisationen. 
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6.1.6 Organisatoriska förutsättningar 
 

Det finns idag finns en medvetenhet om vikten av att arbeta med Employer 
Branding. Ericsson har dock hittat bra former att jobba utifrån, och 
medvetenheten finns. Frågan hanteras centralt i företagets ledning, och HR-
chefen deltar. Givet den varumärkesplattform Ericsson har idag, går de 
tillbaka och ser att allt hänger ihop, så att inga parallella spår byggs utan att 
budskapen internt och externt är konsekventa. Internkommunikationen har 
förbättrats då HR tagit initiativ tillsammans med berörda på 
marknadskommunikation. Det är ett bra samarbete men det är dock en bit 
kvar att gå, enligt Bergström. Ericsson ska dra nytta av synergier i att 
marknadskommunikation på en extern/intern nivå och HR hänger ihop. 
Detta är ett långsiktigt arbete och inte bara en kampanj. Ericssons hantering 
utav Employer Branding inför framtiden handlar om att medvetet synas, 
insikten har funnits länge, men nu ska Ericsson tydligare marknadsföra sig 
som arbetsgivare. Intressant är att man börjar se detta som en marknad, den 
intellektuella kapitalmarknaden enligt Ire. 
 
 

6.1.7 HR:s nya Roll 
 

Det nya samarbetet (HR, Marknadskommunikation och Publicis) har 
inneburit ett nytt arbetssätt för HR-avdelningen. Utvecklandet av Employer 
Branding-strategin har resulterat i ett nytt arbetssätt med planer på vad som 
ska sägas i media, vad som ska sponsras, hur de följer upp på 
arbetsmarknadsdagar, annonser etc. Ett nytt initiativ är de ”HR-
marknadsplaner” som tagits fram. Dessa är en lösning för att skapa 
överblick för HR-avdelningens verksamhet inom organisationen. Genom 
att marknadsplanerna kan göras tillgängliga för andra avdelningar kan 
exempelvis deltagande på mässor etc. synkroniseras. 
En ny hierarki i rekryteringsannonseringen är även utarbetad, där argument 
varför kompetensen ska jobba för Ericsson först ska framgå, samtidigt som 
detaljerad information om den specifika tjänsten härleds till Internet. Denna 
roll har nu tagits av HR-avdelningen, vilket kräver ny insikt, nytt tankesätt 
och kunskap, och inte minst en förändrad organisation. 
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6.2 VOLVO CAR CORPORATION  
 

 
men som bestämde sig för att starta eget i den tidens nyaste bransch, 
bilindustrin. Namnet Volvo, som betyder ”jag rullar”, fick de med sig från 
kullagerfabriken. Företaget växte snabbt och hade från början två ben att 
stå på, lastbilar och personbilar. Vårt undersökningsföretag, Volvo 
Personvagnar producerar idag personbilar i lyxsegmentet och ägs sedan 
1999 av Ford Motor Company, FMC. Volvo Personvagnar ingår i FMCs 
Premier Automotive Group (PAG), tillsammans med Lincoln, Jaguar, 
Aston Martin och Land Rover. Huvudkontoret ligger i Göteborg där 
produktutveckling, marknadsföring och staber är koncentrerat. 
Försäljningen sker på 165 marknader via regionala marknadsbolag. Totalt 
arbetar 27 400 personer inom Volvo Personvagnar AB. 269 Vår presentation 
av intervjuerna samt analys rör enbart Volvo Car Corporation och ska inte 
blandas ihop med övriga Volvo.  
 

Vision: Att vara världens mest efterfrågade och framgångsrika högklassiga 
bilmärke. 
Uppdrag:  Att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelse för 
moderna familjer. 
Kärnvärden: Säkerhet, Kvalitet och Miljöomsorg.270 
 
Placering i Företagsbarometern: De återfinns på 7:e plats hos 
teknologstudenter samt 23:e hos ekonomer.271 
 
På samma sätt som Ericsson är Volvo ett stort och välkänt företag som alla 
i någon mån har en uppfattning om. De har i sin personbilstillverkning 
intressanta konsumentprodukter och finns med som populär arbetsgivare 
bland de teknologstuderande i Företagsbarometern.  
Vi har på VolvoCars intervjuat Peter Rask på Global Communications samt 
Maria Grävare Molin och Ingrid Åström på Human Resource, HR-
avdelningen. 
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269 www.volvocars.com 
270 www.citizenship.volvocars.com 
271 se appendix 2���

Volvo bildades 1927 i Göteborg av ingenjörerna Assar 
Gabrielsson och Gustaf Larsson, som tidigare arbetat för SKF  
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6.2.1 Varumärkets roll vid rekrytering  
 
 
 
 
 

�

6.2.2 Volvos varumärkesimage på arbetsmarknaden  
 

Volvos vision är något som alla känner till inom företaget, enligt Rask, 
men om denna vision ska kunna förverkligas måste Volvo även ha de bästa 
människorna, avslutar han. Om Volvo ska kunna ha de bästa människorna, 
krävs det att företaget skapar de maximala förutsättningarna, uttryckt 
genom ”satisfaction”. Andra företag kan erbjuda bättre ”satisfacion” än vad 
Volvo kan. Dessa förutsättningar består av bland annat pengar, bonus, 
rationella och emotionella upplevelser, firmafester, arbetskamrater och 
miljö.  
Det gäller att skapa positiva emotionella upplevelser, motivation, coaching, 
erkännande, beröm och ”balance in life” dvs. balans mellan arbete och 
fritid.  
 
”Ju högre upp du kommer i organisationen, desto mer jobbar du och desto 
mer blir företaget en del av ditt liv. Svenskar lägger mycket av sin identitet 
i jobbet.”                                      Peter Rask 
 
• Orsak till placering i företagsbarometern 
Enligt de intervjuade på HR - avdelningen har Volvo rasat i listan på grund 
av att de inte kan leva på imagen längre. De anser att Volvo måste ha något 
att erbjuda samt att de kanske inte varit så duktiga på att kommunicera. 
Dessutom verkar det enligt dem som om ”Stockholmare” inte verkar 
intresserade av att flytta till Göteborg. Volvo är dock enligt intervjuade på 
HR ett stort framgångsrikt företag med många möjligheter och arbetar med 
en mycket spännande produkt. De anställda kan börja var som helst i 
företaget för att sedan bygga karriärvägar med stora 
utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön är decentraliserad och består av 
medarbetarskap och respekt för varandra. Samarbetet med Ford innebär att 
det nu även finns möjligheter till internationell karriär inom inte bara Volvo 
utan hela PAG- gruppen, där ibland Jaguar. 
 
• Fördomar om Volvo som arbetsgivare  
De typiska fördomarna om Volvo är, enligt Grävare Molin & Åström, att 
företaget förknippas med tung fabrikstillverkning, bilbyggande och en 
tråkighetsstämpel. Volvo ses ofta som ett stort och gammalt 
produktföretag, som leds av 40-talister från Hisingen. Även Rask håller 
man med om att Volvo ses som trögrott, mansdominerat och 
teknikfokuserat, vilket är det största imageproblemet som arbetsgivare. 

”Med ett varumärke kan man attrahera kompetensen, genom att länka till 
HR kan man hitta trovärdiga faktorer.”                    Marie Grävare Molin 
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Volvo har en stämpel av att vara tråkigt. Rask har en teori om att detta kan 
komma ifrån bilden av att Volvo har tråkiga kunder. Denna uppfattning att 
en Volvoägare är en person som inte tar några chanser, dvs. riskavert, med 
fru, två barn samt hund är inte gällande enbart i Sverige utan har även 
resonans i länder som Italien, USA m.fl. enligt Rask. 
Rask förklarar att kundprofilen har mycket att göra med hur du skapar din 
bild av företaget. Har du uppfattningen om att företaget har en ”sexig 
kundprofil”, som t.ex. Madonna så tror folk att det jobbar Madonnor inom 
företaget. Att Volvos image förknippas med ”gamla gubbar” kan enligt 
Rask eventuellt härledas ifrån kunderna. Imagen påverkas av en 
helhetsuppfattning av företaget. 
 
 

6.2.3 Employer Branding – Human Resources 
 

Employer Branding arbetet inleddes ifrån HR:s sida med s.k. brainstorming 
kring frågor kring vad Volvo står för, vad företaget erbjuder, och hur Volvo 
ska kunna undvika felaktiga uppfattningar om företaget som arbetsgivare. 
Frågan som först ställdes var, Hur kan vi nå ut på marknaden? HR - 
avdelningen kontaktade ett konsultföretag, Preera, för att få hjälp. 
Tillsammans tog de fram material till en strategi och sedan tillsattes en 
Employer Branding-ansvarig. HR anser att Employer Branding handlar om 
attraktionsfasen. De anser att samma budskap ska sändas ut för bilar som 
mot studenter, därför är det viktigt att knyta an till övrig marknadsföring.  
 
Med hjälp av bl.a. Företagsbarometern och Universum har Volvo fått 
insikten om varför studenter väljer Volvo respektive varför de inte ser 
Volvo som en ideal arbetsgivare. Studentrelationer är mycket viktiga och 
Volvo kan inte leva enbart på ryktet, enligt Åström. HR har därmed insett 
nödvändigheten och vikten av att profilera Volvo mot studenter och 
arbetsmarknaden utifrån ett bredare perspektiv. 
 
Volvos ledord är som hos många andra HR-avdelningar, mångfald. 
Situationen är dock den att det till helt nyligen var det endast män i toppen 
av företaget. Idag finns en kvinna representerad. Mansdominansen är ett 
faktum liksom teknikfokuseringen. Detta tillsammans med 
”tråkighetsstämpeln” är något som Volvo nu medvetet vill arbeta bort, dels 
genom att försöka attrahera och rekrytera annat än ”maskinare” från 
Chalmers eller KTH. De har därför börjat vända sig mot Handelshögskolan 
och mot PA-utbildningar. Kompetensbehoven har enligt dem förändrats. 
Från att tidigare ha rekryterat specialister erfordras denna kompetens idag 
snarare utav underleverantörerna. Istället söker Volvo idag personer med 
ledaregenskaper, exempelvis som projektledare och kompetens inom de 
”mjuka” mer beteendevetenskapliga sidorna, enligt Grävare Molin. I och 
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med att Volvo har tagit ett bredare kundperspektiv har detta även påverkat 
mångfalden bland de sökande till företaget. 
 
Den rödhåriga unga kvinnan i den nya rekryteringskampanjen ska enligt 
HR provocera och visa att Volvo har mer att erbjuda och ger utrymme för 
individen. Då en individ söker sig till företaget är det viktigt att personen 
stöttar företagets filosofi. Personen behöver nödvändigtvis inte ha samma 
arbetssätt som de redan anställda- även här poängteras alltså mångfald.  
 

 

      Figur 15. Rekryteringskommunikation från Volvo Car Corporation 
 

6.2.4. Employer Branding - Brand Management 
 

Enligt Rask började man på Global Communications arbeta med Employer 
Branding lite mer seriöst för ett par år sedan. De drog bl.a. upp de första 
riktlinjerna för att aktivera HR i utformningen av rekryteringsannonser. 
Målsättningen var att länka HR tätare ihop med marknadsföringen, med 
varumärkesmaterialet ”The Soul of the Brand” och Volvos “Brand-
strategy”. Enligt Marknadsavdelningen kom en insikt om profilering vid 
rekrytering utifrån att de sökte en projektledare för broschyrproduktion för 
något år sedan.  
HR gjorde då en jobbannons och beskrev jobb, profil, kvalifikationer etc. 
Annonsen gick in i Resumé, som är en specialtidning för den eftersökta 
målgruppen. Annonsen fick endast 3 ansökningar, varav ingen var lämplig 
för jobbet. Brand Management-avdelningen tog därför samma text, valde 
ett större medium GP, och ett annat bildval och fick då 150 ansökningar. 
Rask vände sig i kritik till HR för att skapa debatt utifrån denna situation. 
HR:s arbete resulterade i en Employer Brand strategi som illustrerades i en 
broschyr med nedanstående slogan och bildvalet ovan. 
 
”Big enough to make room for the individual”. 
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I figuren som ses ovan visas en kavat rödhårig tjej med armarna i kors. 
Enligt Rask är detta bildval mycket missvisande, då trendfaktorn på bilden 
är alldeles för hög. Han förklarade: 
 
- Se er runtomkring på människorna som jobbar här. De är inte alls lika 
spännande eller med samma attityd som tjejen på bilden. 
 
HR-avdelningen menade å andra sidan att de inte ser tjejen bilden utifrån 
en attityd, utan snarare ur ett individperspektiv, och att de i text förklarat 
innebörden av slogan. Frågan som kvarstår att besvara är dock om cheferna 
i organisationen kan ta hand om dessa ”individuals”. Bemötandet av det 
nya rekryteringsmaterialet har på universitet och högskolor varit positivt, 
enligt Åström. Reaktionen har framförallt varit positiv bland tjejer, som 
berättat att det var första gången de tänkt på Volvo som arbetsgivare. 
 
 

6.2.5 Problem  
 

Enligt HR-avdelningen är problemet med Employer Branding att det är 
något nytt, vilket innebär att det är svårt att få gehör och hög prioritering på 
projektet. De anser dock att HR måste knyta an mer mot 
marknadsavdelningen. Från marknadssidan finns tankar om att HR  inte är 
kunniga inom Branding, dvs. att attrahera med rätt budskap. De är inte lika 
medvetna om att locka med rätt värden och samarbetet mellan HR- och 
BM-avdelningarna är idag inte särskilt tätt. 
Från marknadssidan ses även ett motstånd i organisationen till denna 
förändring och det är fortfarande långt kvar att gå.  
 

 
6.2.6 Organisatoriska förutsättningar  

 

Idag finns det inget centralt rekryteringskontor inom Volvo, men det finns 
nu en övergripande strategi med målsättning att rekryteringsprocessen även 
ska bli en enhetlig process samt att långsiktig rekrytering ska förbättras. 
Inom Volvo samarbetar HR med alla enheter (Produktion, Marknad, 
Produktutveckling samt Inköp.) Volvo ska arbeta vidare för att förbättra sin 
arbetsgivarimage, enligt Rask. Vad de ska kommunicera extern måste 
stämma med vad det är för upplevelse du får på Volvo, och det ska vara 
utifrån trovärdiga argument, vilket han anser sig sakna i bildvalet med den 
rödhåriga tjejen. De anser det även viktigt att Volvo tänker om hur man 
förvaltar humankapitalet.  
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6.2.7 HR:s nya Roll 
 

Målsättningen inom Volvo är att öka innebörden av HR som en strategisk 
partner. HR-avdelningen är starkt förändrad de senaste åren, men gamla 
fördomar om avdelningen finns förmodligen kvar. Nu arbetar avdelningen 
mer strategiskt och finns även representerade i ledningsgrupper. Det har 
även utsetts en ansvarig för Employer Branding på HR-avdelningen. Enligt 
marknadssidan är det HR:s uppgift att se till att rekryteringsannonser blir 
gjorda och att HR har hittills, framförallt på konferenser, används som 
”mindstarters” för olika produkter.  
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6.3 SCANDINAVIAN AIRLINES, SAS 
 

 
 
 

svensk inrikes 42 %, Europa 34 %, Intraskandinavien 16 % och 
Intercontinental 11 %. Konsortiumet består av skandinavens tre nationella 
flygbolag med huvudkontoret beläget i Stockholm. Moderbolagen är 
börsnoterade och där hälften av aktierna i varje moderbolag ägs av 
respektive stat, hälften av privata intressen. Dansken Jörgen Lindegaard är 
VD och en ny organisation trädde i kraft med Lindegaards tillträde den 8 
maj 2001.272 
 
Vision: Att göra skandinaverna stolta över sitt flygbolag.  
Uppdrag: Att i samarbete med valda flygbolag, erbjuda konkurrenskraftig 
flygtransportservice mellan, och till och från alla tre skandinaviska 
länderna. 
Kärnvärden: Omtanke, Offensivt, Pålitligt och Professionellt. 
 
Placering i Företagsbarometern: Vad det gäller idealranking, dvs. 
förstahandsvalet som arbetsgivare, ligger SAS på 7:e plats bland ekonomer 
och i företagsrankingen (Image och varumärke) placerade sig SAS på 
tredje plats i 2001 års mätning. Motsvarande placeringar bland teknologer 
hamnar SAS som nr 32 vad det gäller idealranking och på plats nr 11 i 
företagsrankingen. 
 
SAS är ett företag som ses som en populär arbetsgivare och i ett service-, 
tjänsteföretag är varumärkespotentialen hos personalen extra viktig. 
Flygindustrin har starkt påverkats efter den 11 september och det påverkar 
företaget i stort. Vi har intervjuat Camilla Wallander som är marknadschef 
(Sverige), Lena Söderström på HR-avdelningen samt Linus Almqvist och 
Linda Fredheim-Björk på Brand Management-avdelningen. 
 
 

6.3.1 Varumärkets roll vid rekrytering 
 
Det är den uppfattning du fått av det företag du söker dig till, anser 
Fredheim-Björk. Det finns två saker kompetens söker; antingen innehållet - 
jag kan lära mig det där, eller att företaget är så lockande att du är villig att 
gå in på ett jobb för att du ser potential, även om det inte är ditt drömjobb. 
Det är också viktigt vilka emotionella bindningar du har till företaget 

���������������������������������������� ������
272  www.scandinavian.net/company/newsfacts/facts/inbrief.asp 

SAS grundades 1946 och har idag ca 28 000 anställda. Inom 
flygbranschen är SAS marknadsledande i Skandinavien. År 2000 
var SAS totala försäljning i Sverige 10.8 MSEK fördelat på 
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påpekar Fredheim-Björk, huruvida du har testat dess produkter, huruvida 
företaget syns mycket och om du kan känna stolthet över företaget.  
 
Från HR:s sida anser Söderström att det är en stor del av de arbetssökande 
som söker sig till SAS pga. det starka varumärket, och refererar till bland 
annat Företagsbarometern. När SAS nyligen sökte en marknadsförare fick 
de in ca. 700-900 ansökningar, många av dessa med felaktig kompetens. 
Frågan är enligt Söderström om detta beror på SAS kända varumärke och 
för att resor ses som en spännande produkt. Universum gör två mätningar 
om företagen enligt Söderström; Idealranking (arbetsgivare som 
förstahandsval) och den andra Företagsranking (varumärkets 
positionering).  
Angående varumärket, ligger SAS på tredje plats bland ekonomer. Vid 
närmare analys av den placeringen framgår att de inte känner till SAS så 
mycket mer än som varumärke, påpekar Söderström. Hon ser även vikten 
av att diskutera hur länge SAS kan dra fördel av ett starkt varumärke.  En 
intressant jämförelse är ABB som ligger bra till i Företagsbarometern utan 
att ha konsumentprodukter. 
 
 

6.3.2 SAS varumärkesimage på arbetsmarknaden 
 

Allt som hänt under hösten har nog kraftigt påverkat SAS image anser 
Fredheim-Björk. Undersökningen ”Nöjd Kund Index” blev inte så positiv 
som SAS önskat, inte dåligt, men inte som önskat. I SAS 
varumärkesundersökning, Brand Track, får varumärket höga poäng 
gällande kännedom, men resultatet för imagen är inte lika bra. Mätningen 
görs på två av kärnvärdena, pålitlighet och omtanke. På det sättet relaterar 
inte varumärkesavdelningen till SAS som arbetsgivare, utan kundens 
upplevelse av företaget. Nyligen har SAS även gjort positioneringsstudien 
IMPMAP internt, för att se hur väl kärnvärdena är förankrade hos ledning 
och frontlinje. Resultatet av studien var liknande som studien bland 
kunderna, påpekar Fredheim-Björk. Några sådana undersökningar mot 
arbetsmarknaden finns inte på SAS. 
 
Om det är flygbranschen sökande finner intressant, finns det inget annat 
konkurrerande flygbolag/arbetsgivare i Skandinavien. Är det å andra sidan 
marknadssidan som är attraktiv, så finns många olika alternativ i andra 
stora företag och i mediebyråer etc., anser Fredheim- Björk. Många anser 
att SAS är en attraktiv arbetsplats. Det finns en attraktion i att jobba med ett 
starkt varumärke och människor önskar att göra det, enligt Söderström. Till 
de få traineeplatserna SAS hade för några år sedan fick de många 
ansökningar och många som lämnat SAS söker sig tillbaka. 
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• Orsak till placering i företagsbarometern 
I Företagsbarometern ligger alltså SAS på 7e plats bland ekonomer. SAS är 
mer attraktivt bland kvinnliga studenter än manliga, orsaken till tror 
Söderström på HR-avdelningen grundar sig på att kvinnor generellt sett 
finner service mer intressant och spännande. SAS ser dock en negativ 
trend, från 1997 till 2001 års mätning har de tappat placeringar från 4e till 
7e plats. Det är ganska mycket och en anledning till detta kan vara att SAS 
inte erbjuder så mycket på arbetsmarknadsdagar, inget traineeprogram 
sedan 1998, sporadiskt med examensarbeten och ytterst få jobb för 
nyutexaminerade studenter.  
 
• Fördomar om SAS som arbetsgivare 
Fördom eller missuppfattning, men många tror att SAS är ett internationellt 
företag, förklarar Söderström. Det har förmodligen med SAS produkt och 
image att göra, eftersom de transporterar passagerare till i stort sett hela 
världen. Det finns dock inte stora möjligheter att göra internationell karriär 
i SAS, och Söderström anser det viktigt att denna ”missuppfattning” 
bearbetas på arbetsmarknaden. I 95 av 100 fall, i en 
arbetsgivarundersökning, svarar sökande att det är intressant att jobba för 
SAS för att de har en internationell verksamhet. Arbetsmarknaden har 
därmed en ganska luddig uppfattning om SAS, enligt Söderström. Det finns 
en viss förvåning inom företaget att studenterna är så intresserade av 
glamour och inte är mer kräsna än så.  
Söderström beskriver att ”Biggles-bilden” från 50 till 70-talet fortfarande 
verkar finnas hos en del sökande. Media har skrivit att det inte är lika 
populärt att vara flygvärdinna längre, men SAS fick 16 000 sökande på 3 
månader efter en kampanj på TV kallad ”Attraction”. 
 
 

6.3.3 Employer Branding – Human Resources 
 

Anställda på SAS började tänka i banor av Employer Branding när HR fick 
ett erbjudande ifrån Jobline att tillsammans med dem och TV 4 köra ett 
rekryteringsprojekt med TV som mediekanal.  Söderström insåg att detta 
handlade om kommunikation och branding och tog därför kontakt med 
marknadsavdelningen samt Brand Management-avdelningen. Med hjälp av 
affärsenheternas budgetar fick de sedan igång projektet. De olika 
kompetensgrupperna som eftersöktes delades upp och skapade var och en 
och tillsammans en bild, personlighet, av SAS. Tanken att profilera SAS 
som arbetsgivare och samarbeta mellan olika avdelningar, uppkom utifrån 
detta projekt. Resultaten blev bra, och SAS fick ett stort antal sökande.  
Projektet har givit ringar på vattnet mellan HR och marknadsavdelningen. 
På HR-avdelnigen ser Söderström förhoppningar att i framtiden kunna se 
marknadsavdelningen som en naturlig samarbetspartner. 
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Innan detta initiativ saknades en enhetlig strategi eller policy för profilering 
av företaget som arbetsgivare. SAS hade medverkat i diverse mässor, 
evenemang, infodagar osv. på högskolor och universitet runtom i de tre 
skandinaviska länderna. Detta utan enhetliga, övergripande syften och mål 
med olika koncept, vilket har lett till att det inte skapats en enhetlig eller 
gemensam bild av SAS som arbetsplats, enligt Söderström. Ett 
"attractionkoncept" är därför under utveckling och dess mål är att: 
 

1. SAS ska ha ett gott anseende bland studenter, arbetssökande och 
ungdomar. 

2. SAS ska attrahera den bästa kompetensen. 
3. SAS ska agera så att flygindustrin blir fortsatt attraktiv såväl 

kommersiellt, som arbetsplats. 
4. Det ska vara meriterande att ha arbetat inom SAS. SAS ska rankas 

bland de xx mest attraktiva arbetsgivarna bland Skandinaviens 
studenter i den årliga Företags-barometern. 

 
Det är lönsamt för SAS att ha god relation med målgruppen står det i 
konceptet men enligt Söderström saknas det en kultur att ta emot studenter 
inom SAS och de tvingas ofta avvisa intresserade studenter. Detta är 
mindre bra med tanke på att de utgör viktiga framtida kunder. Idag står  
10 % av SAS passagerare för 60 % av intäkterna i Business Class. 80 % av 
dessa 10 % kommer från 5 universitet och högskolor.  
 
 

6.3.4 Employer Branding - Brand Management 
 

SAS ska vara Skandinaviens mest attraktiva arbetsplats, enligt 
”Attractionkonceptet”. Brand Management-avdelningens uppgift är att i 
alla lägen skapa en konkurrensfördel och ökad inkomst för företaget. Det är 
upp till organisationen att förmå att ta vara på de fördelar som finns i 
organisationen. Om företaget ska ha en bra image, måste det ha anställda 
som talar bra om företaget, och inte bara tar fram det som är dåligt utan 
berättar vad som är bra.  
Personalen är vår viktigaste resurs, men de har lite information om vad som 
händer inom företaget enligt Fredheim-Björk. HR-avdelningen används 
bara när Brand Management behöver deras tjänster. Brand Management-
avdelningen gör på uppdrag av HR broschyrer etcetera till 
arbetsmarknadsdagar på universiteten. Jobline-kampanjen var första 
gången de gjorde något tillsammans. Fredheim- Björk anser att det är synd 
att det ska vara på personligt initiativ som samarbete sker, utifrån att ibland 
händer det, ibland inte. Hon anser att det vore bra om samarbetet kan 
formaliseras, så att det fungerar varje gång, och inte bara för att du har rätt 
person och det är tillfälligheter som styr att idéer som denna kommer fram. 
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6.3.5 Problem med strategin 
 

Ett av problemen just nu är snarare avsaknaden av en strategi avseende en 
arbetsgivarimage. Det finns dock gehör för denna verksamhet på 
ledningsnivå. Konjunkturen är dock helt emot SAS just nu, i flygindustrin 
och i samhället i stort. Detta gör att frågan om Employer Branding tappar 
fokus, enligt Söderström. 
 

6.3.6 Organisatoriska förutsättningar 
 
Det har varit svårt att få Employer Branding till en ledningsfråga i en 
situation där lönsamheten måste säkras. Det måste finnas en medvetenhet 
inom företaget och det måste finnas strategier, enligt Söderström. HR söker 
efter en dialog om hur de ska kommunicera. SAS ska som arbetsgivare vara 
ett skandinaviskt bolag utifrån deras payoff, ”It’s Scandinavian”567. Detta 
budskap finner HR diffust och svårt att kommunicera ut vad det innebär. 
HR- och marknadsavdelningen måste därför jobba ihop. 
Marknadsavdelningen vet vilka signaler SAS kan skicka och därmed måste 
HR medge sitt beroende av marknadsavdelningens kompetens, enligt 
Söderström. HR-avdelningen visar intresse över att få ta del av 
marknadsavdelningens kunskaper. De anser att SAS måste vara säljande 
även som arbetsgivare, för att attrahera och sticka ut i mediabruset. SAS 
måste förmedla en känsla av företaget som överrensstämmer med 
verkligheten och problematiken ligger i hur man sticker ut utan att tappa 
trovärdigheten.  
 

6.3.7 HR:s nya roll 
 

Inom HR finns ännu inte så mycket fokus på Employer Branding, enligt 
Söderström. HR jobbar fortfarande mycket med administration. Det saknas 
ett naturligt samarbete med Brand Management-avdelningen visavi HR-
avdelningens strategiska frågor. På Brand Management-avdelningen 
förklarar man att avdelningarna talar olika språk. Det finns enligt dem 
system för varumärkesskötsel och kommunikation i så kallade ”identity–
manualer” som alla ska följa. HR måste förändra sin verksamhet och arbeta 
mot positioneringen enligt Brand Management-avdelningen, vilka har 
brutit ner positioneringen och kärnvärden i levnadsregler för flera 
avdelningar. Dock har de inte gjort detta för HR-avdelningen. 
 

 

���������������������������������������� ������
273 ”Payoff” kan enligt oss ses som en slags slogan- ett uttryck som företaget ska 
förknippas med. 
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7. FÖRETAGENS ARBETSPROCESS– 
EMPLOYER BRANDING 

 
Vi kommer i detta kapitel att analysera hur undersökningsföretagen i 
kapitel 6 hanterar sitt arbete med att upprätthålla samt bearbeta sin 
arbetsgivarimage, sitt Employer Brand.  
Vi analyserar hur företagen vid rekrytering arbetar med sitt varumärke- 
dess innehåll, roll och funktion i relation till vår framtagna definition av 
Employer Branding från kapitel 5.  
Vi vill i denna avslutande analys ringa in de krav Employer Branding-
strategin ställer på varumärkeshanteringen vid rekrytering. Vi ser på 
vilken förmåga det finns att agera på företagen, vilka nya arbetsprocesser 
som skapas utifrån de förutsättningar och problemområden som de delgett 
oss.  
Denna diskussion är även tänkt att ses som en vidareutveckling av kapitel 
5, där konsulternas ramverk vävdes samman med vårt teoretiska ramverk. 
 

7.1 Att skapa medvetenhet och kontroll över 
varumärket 

 
Den kommande kompetensbristproblematiken är ett medvetet problem på 
företagen. Detta kan enligt oss vara en orsak till intresset hos företagen för 
vår undersökning. Idag överskuggas dock denna fråga av konjunkturens 
påfrestningar med negativa rörelseresultat och personalnedskärningar. Det 
har visat sig vara problematiskt och känsligt att se över framtida 
rekryteringsproblem och investera i nya projekt som Employer Branding 
samtidigt som besparingar och avveckling av personal är ett överhängande 
problem för företag idag. 
 
- Alla företag har en arbetsgivarimage (ett Employer Brand), men har de 
kontroll över det? 
 
Oavsett om företagen definierar målsättningar eller inte med hur företaget 
önskas uppfattas på arbetsmarknaden har de en arbetsgivarimage, ett 
Employer Brand. Detta existerar i och med den image varumärket har 
bland målgruppen på arbetsmarknaden. Employer Branding är sedan det 
styrda arbetet, en vald strategi för varumärkesarbete, från företaget att 
utifrån varumärkesidentiteten skapa ett Employer Brand. Frågan som 
kvarstår är dock huruvida de har kontroll över varumärkets beståndsdelar 
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som identitet och image, samt om de förstår vad som påverkar dessa, vilket 
vi återkommer till under 7.2. och 7.3. 
 
 

7.1.1 Employer Branding -en existerande strategi på företagen? 
 

Synen och insikten om vad Employer Branding innefattar, varierar mellan 
företagen. Generellt sett ser undersökningsföretagen framförallt 
profileringen av företaget mot arbetsmarknaden som viktigt, strategins 
första steg, att attrahera den bästa kompetensen.  
Det är intressant att uppmärksamma graden av personliga initiativ som 
tycks ligga bakom företagens arbete med frågan. Att hitta kollegor på 
företaget som förstår vikten av Employer Branding och ”talar samma 
språk” på marknads- och Human Resource-avdelningarna, verkar vara ett 
utbrett problem i arbetet med Employer Branding. Detta talar även för att 
utarbetade strategier som konsulterna målat upp kring Employer Branding, 
är föga utbredda på företag idag. Att bygga en bro i form av ett samarbete 
mellan Marknads- och HR-avdelningen kräver därmed insikt och förståelse 
för respektive avdelningars verksamheter och tyngd i företaget. Det har 
framförallt visat sig vara synen på HR:s verksamhet internt i organisationen 
som gör samarbetet tveksamt från Marknadsavdelningars sida. Samtliga 
undersökningsföretag har därför med externa parter inblandade fått hjälp att 
länka samman avdelningarna i rekryteringsarbetet. 
 
 

7.1.2 Vems ansvar – vem har kontroll över imagen ? 
 

Employer Branding, är en strategi, vars delar tangerar många områden av 
företagets verksamhet. På företagen, framförallt inom HR:s ansvarsområde, 
existerar redan verksamhetsområden och initiativ som kan täckas in under 
syftet att erbjuda ett bra karriärvärde. Det är framförallt HR-avdelningarna 
som visat sig vara entusiasterna i frågan. Deras problem tycks generellt 
vara att få gehör för idén med att upprätta en Employer Branding strategi, 
och att få organisationens förtroende för att arbeta strategiskt med 
varumärket. Vi har i diskussioner med HR-ansvariga förstått att en 
Employer Branding-strategi är kanske vad som behövs, dvs. ett verktyg, för 
att öka HR:s strategiska roll i företagen. Liknelsen att en Employer 
Branding-strategi är som ett paraply, varunder många spridda verksamheter 
kan knytas samman och tillsammans skapa större resonans i 
organisationen274, verkar enligt oss vara ett viktigt argument för ett 
Employer Branding-arbete. 
 
Varumärkes- och marknadsavdelningarna har dock inte riktigt visat sig 
vara lika förstående gällande Employer Branding-strategin. De talar hellre 
���������������������������������������� ������
274 Johan Svedberg på Ericsson 
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om "Corporate Branding" och avsaknaden av en etablerad terminologi 
kring Employer Branding är tydligast på dessa avdelningar. Corporate 
Branding vänder sig som sagt till alla företagets intressenter medan 
Employer Branding riktar sig mot arbetsmarknaden. Medvetenheten kring 
området, sin arbetsgivarimage, finns kring frågor hur man attraherar 
studenter, förmodligen tack vare mätverktyget Företagsbarometern, som 
rankar de populäraste arbetsgivarnas varumärken.  
 
Medvetenheten och arbetet med att upprätta en Employer Branding-strategi 
på företagen varierar alltså och arbetet är enligt oss i en tidig fas. Strategin 
har införts på undersökningsföretagen utifrån personliga initiativ och 
genom olika händelser på företagen. En avgörande faktor för projektets 
gång verkar vara huruvida det får ledningens intresse eller ej. Annars kan 
det vara svårt att hitta medel att genomföra arbetet.  
Organisationsförändringar, till följd av exempelvis fusioner och/eller 
förvärv, frammanar enligt vår förståelse och erfarenhet ett behov av att 
tänka igenom vad företaget ska stå för och värdera. 
Organisationsförändringar blir därmed en anledning för strategiska initiativ 
då det gäller att se över sin arbetsgivarimage. Ericsson är värt att nämna i 
och med deras "People Stories", då de i samband med 
verksamhetsförändringar och avskalningen av mobiltelefonerna, blivit 
tvungna att bearbeta vad företaget står för som arbetsgivare. 
Trovärdigheten i Ericssons Employer Brand är mycket viktig när det gäller 
att attrahera och behålla rätt kompetens och är enligt oss lika viktig i 
lågkonjunktur som högkonjunktur. 
 
 
Ett nytt fokus på varumärket och dess image på arbetsmarknaden öppnar 
alltså upp för en ny diskussion kring företagen kring vems ansvarsområde 
och samtidigt vilka interna resurser som kan länkas samman i arbetet med 
att fylla varumärket med innehåll samt kommunicera detta. 
 

7.2 Att påverka arbetsgivarimagen 
 

En viktig del i arbetet med Employer Branding, är att förstå varumärkets 
roll som avsändare. Vi anser det mycket viktigt att förstå den image 
företaget har som arbetsgivare idag och vad denna uppfattning grundar sig 
på. Vi anser även att ansvariga på företag bör förstå varumärkets roll som 
identitetsbärare samt hur imagen kan bearbetas för att samstämmigheten 
mellan företagets image och identitet ska öka.  
 
 

Image- 
Uppfattning 
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7.2.1 Varumärkets roll vid rekrytering- att attrahe ra den rätta 
kompetensen 

 
I kapitel 3 och 4 tog vi upp imagen som summan av intryck och en 
helhetsbild som är individuell för varje arbetssökande och därmed inte 
lättpåverkad. Men hur påverkas imagen i rätt riktning om företaget inte har 
utarbetat en tydlig strategi för vad det står för som arbetsgivare? Hur 
påverkas arbetssökande om detta inte kommuniceras? Att som företag 
attrahera den rätta kompetensen genom att definiera och genomföra en 
Employer Branding-strategi, kräver enligt oss insikten om de flertal 
aspekter, se resonemanget kring figur 6, som i integration med varandra 
påverkar ett Employer Brand och skapa bilden av företaget som 
arbetsgivare.  
Det som påverkar den arbetssökandes image av företaget, och som även ett 
Employer Brand bör representera, är allt ifrån vad företaget kan erbjuda i 
form av arbeten och karriärmöjligheter till företagets verksamhet i form av 
marknadsposition, produkter och framtidsstrategi. Framförallt bör 
företagskulturen prägla företagets Employer Brand så att den rätta 
kompetensen är den bäst matchade med företaget.  
 
Enligt respondenterna på Ericsson, VolvoCars och SAS har insikten om 
företagets situation och syn på företaget som arbetsgivare uppkommit 
genom externa imageundersökningar som t.ex. Företagsbarometern. Utifrån 
given placering i rankingen, försämrad position etc. har frågor börjat ställas 
internt i organisationen. Vad påverkar vår placering i rankingen och hur 
inverkar vårt varumärke på vår relation till arbetsmarknaden? 
Genom att återgå till Melins tankar kring varumärkets funktioner275 kan vi 
enligt oss öka förståelsen för vilken roll varumärket har bland 
arbetssökande dvs. hur varumärket tolkas av arbetsmarknaden. I relation till 
den information vi fått vid intervjutillfällena kan detta utgöra en informativ 
grund vid utvärdering av företagets arbetsgivarimage.  
 
Ytterligare aspekter kring varumärkets roll vid rekrytering som 
framkommit i vår empiriska studie på undersökningsföretagen är: 
 

� Varumärken är enligt Melin imageskapare och är därmed viktigt för 
människans självbild och den bild denna som förmedlar till andra. 
Enligt undersökningarna i appendix 2 är val av arbetsplats viktigt för 
människans självbild och den bild personen vill förmedla till andra 
om sig själv. Därmed söker sig individen till företag som de känner 
att de kan stå för och där de kan identifiera sig med företagets 
värderingar. Därmed utgör enligt oss företagens profilering av sitt 
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275 Melin, 1999- Imageskapare, informationskälla, katalysator, garant och 
riskreducerare. 
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varumärke, sitt Employer Brand, en viktig roll i att locka rätt 
kompetens.  

� Då varumärket är en informationskälla med rätt information, kopplad 
till företagets personlighet och identitet kan kompetensen därmed 
pga. varumärket snabbare söka sig till det företag som ger dem bästa 
möjliga matchning. Därmed har varumärket en katalyserande 
förmåga. 

� Karriärerbjudandet är kanske det mest avgörande för många vid val 
av arbetsplats och det är bl.a. dessa aspekter de intervjuade på 
undersökningsföretagen trycker på som orsaker till företagets 
placering i Företagsbarometern. Karriärerbjudandet är enligt oss just 
den information företaget tydligt måste fylla varumärket med, för att 
underlätta valet för kompetensen. 

� Stora etablerade internationella företag kan därmed utgöra en 
trygghet, garant, i relation till nya och oetablerade företag. 
Härigenom kan varumärket utgöra en riskreducerare, då en välkänd 
arbetsgivare utgör en konkurrensfördel genom att vara 
riskreducerande då kandidaten väljer mellan okända aktörer. Dock 
tillade bl.a. respondenter på SAS att det kan vara svårt att arbeta bort 
felaktiga uppfattningar om ”gamla” välkända företag. De hänvisade 
till den stora majoritet som söker arbete hos SAS utifrån att de vill 
jobba internationellt, när tjänsterna sällan är internationella. Detta 
kan tyda på att varumärkets roll vid rekrytering snarare varit 
imageskapare och katalysator än informationskälla. Här är det 
intressant att följa Ericssons utveckling under det gångna året. Från 
att ha varit den största arbetsgivaren i Sverige med stora resurser, har 
företaget som så många andra under året präglats av svårigheter och 
stora personalnedskärningar. Att bygga på varumärkets roll som 
riskreducerare och garant blir då av ännu större vikt. Det kommer 
förmodligen att ta tid innan kompetens på samma sätt åter kommer 
att söka sig till Ericsson. Från att ha haft en första placering i 
rankingen tror vi att en nedgradering är att vänta. 

 
Attraktionen i ett företags arbetsgivarimage är som sagt helhetsintrycket av 
ovanstående varumärkesfunktioner. På VolvoCars HR-avdelning anser 
respondenterna att med ett varumärke kan företaget attrahera kompetensen, 
men att det är genom att länka till HR-avdelningen som trovärdiga faktorer 
hittas. Detta tänkande kan länkas tillbaka till Hoffmans betoning, på 
konsultföretaget Empower, om att varumärket ska utgöra en realistisk 
förhandstitt på arbetet. Ytterligare ett tankeexempel är att om företagets 
identitet är förankrad hos personalen, blir arbetsgivarimagen än mer 
trovärdig. Något som vi behandlar vidare under 7.4. Vi anser att ett bra 
exempel på denna förankring är IKEA, som alltid varit tydliga i sin 
personalfilosofi och företagsidentitet/kultur.  
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Risken med SAS varumärke i rekryteringssammanhang är att det är 
glamoröst och kopplas ihop starkt med företagets flygtjänster och 
flygbranschen. Resultatet blir kosmetika, utan förståelse för substansen, 
enligt intervjuade. VolvoCars har snarare strävat från motsatt 
varumärkesposition med tråkighetsstämpel till att vid rekrytering locka 
med individualism och mångfald.  
Att de sökande inte vet ”vem” företaget är och vad det har att erbjuda 
resulterar sannolikt i att andelen ansökande med ”fel identitet” ökar dvs., 
mindre bra matchning mellan företag och individ. Är då en lyckad 
varumärkesimage det samma som ett bra Employer Brand? 
 
 

7.2.2 Lyckad image = ett bra Employer Brand ? 
 

I intervjuer med SAS framkom ett exempel på att om företag ska kunna ha 
en bra image, måste det ha anställda som talar bra om företaget. Rask på 
VolvoCars utvecklade synen på image genom att tillägga att kundprofilen 
formar hur arbetsmarknadens image av företaget utfaller. Volvos image 
förknippas med ”gamla gubbar” och det kan man troligtvis härleda ifrån 
"den typiske Volvokunden" samt de anställda (de go’a gubbarna) som 
representerar företaget. Är detta de anställdas verklighet har Volvo en 
trovärdig image och detta skapar inga problem så länge de inte söker en 
annan typ av kompetens.  
 
Att skapa enighet i profil, identitet och image är en utmaning. Vanligtvis 
kan företagsreklam bli överdriven i jakten på att höras och synas i 
kommunikationen. Till skillnad från exempelvis produktreklam anser vi att 
ett alltför ”kosmetiskt” marknadsföringsmaterial mot arbetsmarknaden kan 
bidra till intern skepsis. De anställda, som vet vad det innebär att jobba för 
företaget kanske inte känner igen sig i det företaget påstår sig vara och 
lockar med i marknadsföringsmaterialet.  Detta exemplifieras i texten om 
VolvoCars under 7.4. 
En lyckad image är enligt vår definition av Employer Branding 
samstämmigheten av kandidaters uppfattning och anställdas verklighet. 
Under kap 3.3.3. diskuterade vi gap-undersökningarnas betydelse för att 
komma till insikt om differensen mellan den externa och interna 
arbetsgivarimagen. Det verkar saknas verktyg för dessa typer av 
imageundersökningar på marknaden. Universums företagsbarometer är ett 
mätverktyg som företagen använder som en indikation. 
Personalomsättningen i företaget är ett annat verktyg som används för att 
mäta lojaliteten till företaget, men det är snarare varför den anställde slutar 
som är av intresse för Employer Branding enligt oss. Detta för att denna typ 
av information kan ge ledtrådar till hur företaget kan bearbeta 
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karriärerbjudandet, eller om de utgett sig för att vara en arbetsgivare som 
de inte kan leva upp till. 
 
 

7.2.3 Den interna imagen  
 

Ett första led i arbetet med att upprätta ett Employer Brand är enligt vår 
framtagna begreppsdefinition att försöka mäta företagets image internt i 
organisationen och ställa denna i kontrast till en extern imageundersökning 
på arbetsmarknaden, för att därefter försöka jämna ut upplevelsen genom 
att överbrygga de gap som imageundersökningen visar på. En sätt att 
bearbeta imagen kan vara att arbeta bort felaktiga fördomar, eller uttrycka 
sig klarare i sin profilering och annonsering som arbetsgivare. Konsulternas 
teorier/tankar om att identitet, profil och image måste överrensstämma i 
största möjliga mån kändes även igen i diskussionerna på företagen.  
 
Vi har inte informationsgrund att göra utsagor om de anställdas verklighet 
på de undersökningsföretag vi intervjuat, men företagens Employer Brand 
skulle kunna placeras in i matrisen nedan. Vi anser dock att vi kan använda 
de kognitiva föreställningar och fördomar vi fått ta del av för att 
exemplifiera. Matrisen nedan visar vart företaget bör sträva med sin 
personalpolitik och sin marknadsföring och profilering av företaget, för att 
uppnå en välgrundad attraktionskraft som arbetsgivare. 
 
Om till exempel ett företag skapat en för ”bra” profil som arbetsgivare hos 
kandidaterna, och detta inte kan levas upp till, upptäcks detta snart av 
nyanställda, det var något som påpekades både på Ericsson och SAS. Detta 
hade SAS upplevt då många av de yngre som kommit in tidigare i företaget 
har slutat utifrån att det som kommunicerats och upplevelsen när man 
kommer in i företaget inte stämt överens.  
VolvoCars och SAS har fallit i företagsbarometerns rankinglista, något som 
enligt oss kan bottnas i en image som knyts för hårt till företagets produkter 
eller tjänster och att identiteten samt företaget som arbetsgivare inte 
framkommit tydligt till målgruppen. Söderström på SAS menade på att de 
tillfrågade i Företagsbarometern inte känner till SAS så mycket mer än som 
varumärke och tror att det är en internationell karriär som erbjuds. På 
VolvoCars anser de intervjuade på HR-avdelningen att företaget inte kan 
leva på varumärkesimagen längre, utan måste ha något att erbjuda och 
sprida budskapet om vad VolvoCars är som arbetsgivare, detta gäller enligt 
oss även för SAS. 
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Figur 16. Uppfattning kontra verklighet av företaget som arbetsgivare. 
Källa: Empower. 

 
Svedberg anser att ”Ericsson är en mogen, person med erfarenhet, ett lugn 
som kan peka i en riktning och bli trodd för det han säger”. Den 
beskrivningen kan ställas i relation till de fördomar eller uppfattningar en 
kandidat kan ha om Ericsson som de intervjuade på Ericsson själva nämnde 
som att; Ericsson som arbetsgivare är ett teknikorienterat, mansdominerat 
och tungrott företag, som tillverkar mobiltelefoner med ”taskig” design. 
Denna bild av Ericsson låter inte lika attraktiv för alla men det är sådana 
fördomar som kan arbetas bort eller vändas till något positivt. 
Det är viktigt att ha i åtanke det som Svedberg uttryckte: Att varumärket 
även ska fungera som ett filter, och därmed inte bli vän med alla, utan 
locka rätt kompetens till företaget. Ericssons ”People Stories” anser vi vara 
ett bra initiativ att sprida ett trovärdigt budskap om hur det är att arbeta för 
Ericsson, då detta material är grundat i de anställdas verklighet. Syftet med 
Ericssons projekt, "People Stories", var även att skapa konsensus internt 
och externt vad det innebär att jobba för Ericsson. 
 

            7.3 Identitet- grunden för matchning 
 

Vi har tidigare talat om att det är viktigt att bygga ett Employer Brand 
utifrån organisationsidentiteten, summerad i företagets kärnvärden, i 
samband med profilering. Är varumärkets essens, kärnvärdena, fint 
formulerade ord från ledningen, eller präglar de den verklighet som de 
anställda upplever till exempel hos sin arbetsgivare?  
När det gäller våra undersökningsföretag är det framförallt Ericsson och det 
ovan beskrivna projektet ”People Story” som vi tycker har kommit längst i 
detta arbete. 
I konsulternas Employer Branding-strategi är organisationsidentitetens 
grund i profileringen viktig för att hjälpa de anställda att förstå företagets 
värderingar och identitet, för att förena företaget kring dess vision. 

Identitet- 
Verklighet 
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Organisationsidentiteten är företagets personlighet och denna måste, enligt 
oss, vara grunden i vad företaget profilerar mot arbetsmarknaden för att 
kunna skapa en trovärdig attraktion. Detta för att undvika ytliga och alltför 
säljande rekryteringsbudskap som saknar resonans i verkligheten på 
företaget. 
 
 

7.3.1 Bästa möjliga matchning mellan företag och arbetssökande 
 

Företagets organisationsidentitet och dess värderingsgrund kan alltså bli en 
allt viktigare aspekt bland arbetssökande (jämför appendix 2, 
arbetsmarknadens preferenser) då det blir allt viktigare för framtida 
generationer att uttrycka sig genom och identifiera sig med organisationen, 
och därmed kan företagets relation till omgivningen, dess etik och moral 
komma att ifrågasättas. Som från Kairos Futures undersökning i appendix 2 
”framtidens arbetsgivare måste framstå som en personlighet med 
moraluppfattning, livsstil, människosyn och världsåskådning”. Vidare 
skriver de att människor vill känna sig delaktiga i verksamheter som skapar 
en bättre och inte en sämre värld. 
 
Vi anser därför i enlighet med Manto och Wilson276 att det är viktigt för 
företag att vara tydliga i sin profilering mot målgruppen så att de som söker 
sig till företaget får en ärlig bild av företaget, så att de kan känna av om de 
skulle passa in i företaget.  
Det är kanske främst för företagets egen del, som detta blir viktigt, då det 
handlar om att välja den kompetens som passar organisationens 
värderingar. Chernatony och Harris566 för det här resonemanget vidare och 
skriver att människor agerar mer fördelaktigt mot varumärken och företag 
som de uppfattar stämma överens med sin egen självbild.  
 
Ur en arbetssökandes perspektiv, i och med det faktum att individers 
identitet grundar sig mycket i vad de gör, tar jobbet och karriären stor plats 
i livet. Detta är viktigt att förstå för att kunna attrahera framtida kompetens, 
vars preferenser har andra grunder. Rask på VolvoCars ansåg att företaget 
får de bästa människorna endast med de bästa förutsättningarna och rätt 
emotionella bindningar.   
 
En intressant insikt efter intervjuerna på Ericsson var deras förändrade syn 
på rekrytering. Hur de istället för att anställa för en position, nu anställde 
för Ericsson. Att identitetsmatchningen mellan företaget och arbetssökande 
var viktigare än just rätt kompetens, vilket uttrycks: ”Right attitude rather 
than skills” 
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276 Manto, G & Wilson, A 2001 
277 Chernatony och Harris, 2001Corporate branding and corporate brand performance 
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Rask på VolvoCars anser att svenskar lägger mycket av sin identitet i 
jobbet. VolvoCars rekryteringsmaterial med den rödhåriga tjejen i figur 15, 
utstrålar en individualitet och initiativkraft som tilltalar likasinnade. 
Problematiken blir dock för VolvoCars att om denna profilering inte 
överrensstämmer med identiteten, vad VolvoCars verkligen är, så kan detta 
på sikt skada Volvos arbetsgivarimage.  
Om de nyrekryterades förväntningar inte infrias, att varumärkeslöftet inte 
infrias, kan detta göra att företagets trovärdighet, garant skadas etc. Enligt 
HR-avdelningen har VolvoCars rasat i Företagsbarometern på grund av att 
de inte kan leva på imagen längre. De anser att VolvoCars måste ha något 
att erbjuda samt att de kanske inte varit så duktiga på att kommunicera. De 
påpekar att samma budskap ska sändas ut för bilar som mot studenter. 
Problematiken på VolvoCars är enligt oss huruvida de anställda känner 
igen sig i profileringsmaterialet. Vi anser VolvoCars och varumärkets 
kärnvärden säkerhet och kvalitet ska fungera även i 
rekryteringssammanhang för en enhetlig bild av företaget. 
 
Även SAS har upplevt problem vid rekryteringen då arbetssökande har 
attraherats av ett starkt varumärke och spännande produkter men har haft 
fel kompetens enligt Söderström. De har lockats till företaget men känner 
inte till innehållet. De sökande känner alltså inte till SAS som arbetsgivare. 
Därmed anser vi att med Employer Branding ges möjligheten att sprida 
budskapet och de emotionella bindningarna som exempelvis den stolthet 
som många anställda känner för företaget enligt Fredheim-Björk på SAS. 
Varumärket måste alltså grundas i en realistisk bild av ”vem” företaget, för 
att skapa en långsiktig relation.  

 
HR-avdelningen behöver enligt McEwen och Buckingham278 metoder som 
hjälper avdelningen att konsekvent välja att anställa personer som passar in 
i varumärkesbyggande roller. SAS servicepersonal som har en direkt 
kundkontakt är ett tydligt exempel.  
De kan ses som varumärkesbyggare som kan attrahera och behålla kunder 
samt andra intressenter t.ex. arbetssökande. Att alla personer på ett företag 
är bra varumärkesrepresentanter. 
HR måste därför utrustas till att förmedla varumärkesvisionen till de 
anställda. Detta talade vi om i teorier kring ”living the brand”. Ericsson är 
det företag som vi tycker har kommit längst när det gäller detta. Vi tänker 
då åter tillbaka till deras nya rekryteringsparoll:  
 
Right attitude rather than skills. 
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278 McEwen, B och Buckingham, G. 2001 Make a marque. 
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7.4 Varumärket förenar företaget 

kring dess vision 
 
Är organisationens anställda redo att leverera utifrån varumärkeslöftet? 
Utgör personalen levande varumärkestillgångar? Konsulterna anser på 
samma sätt som McEwan och Buckingham att företag måste försäkra sig 
om att de anställda är redo att leverera och prestera utifrån 
varumärkeslöftet. Denna interna förankring måste prioriteras framför att ge 
löftet till kunden. Varumärket är som Svedberg på Ericsson påpekade, 
aldrig starkare än sin interna förankring. 
Alla undersökningsföretagen har haft problem med att synkronisera imagen 
och därmed sänt ut spridda rekryteringsbudskap. Vi anser att detta beror på 
internkommunikationen, att det saknats ett helhetsperspektiv där ledning, 
varumärkesansvariga samt personalansvariga inte gemensamt har gjort en 
insats för ett enhetligt budskap mot arbetsmarknaden som är trovärdigt. 
 
 

7.4.1 Internkommunikationens roll          
 

Varumärket ska utgöra ett filter som både attraherar och sållar bort 
intressenter men då krävs det att varumärket är fyllt med rätt värden och 
personalens engagemang att förmedla dessa. Problemet på företag kan vara 
att väcka detta engagemang och se resursen i de anställda som 
kommunikationskanal. Att de anställda talar gott om företaget och vet vad 
det står för är mycket viktigt då det gäller att behålla kompetenta individer 
och även att attrahera dem. Något som med tiden borde underlättas om 
kompetens väljs som passar in i företagets varumärkesbyggande roller. 
Detta är tanken att ett starkt Employer Brand ska underlätta.   
Ericsson anser inte att det är något nytt med att sträcka varumärket in över 
de anställda då de anställda representerar företaget, utan att detta har pågått 
under olika termer i många år. I Ericssons fall rör det sig om 100’ tals 
levande varumärkestillgångar. Detta kan kopplas till de teorier vi valt kring 
varumärkesinternalisering279. 
Manto och Wilson280 anser att företaget ska försäkra att organisationen 
internt för ut de värden till de anställda som överensstämmer med den 
önskade externa imagen. Lösningen är enligt dem att både 
internkommunikation och HR-uppgifter sammanlänkas med varumärkets 
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279 Make a marque, Selling the brand inside och ”Living the Brand”. 
280 Manto, G & Wilson, A  2001”Living the Brand” 
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värden. Där anser vi att de måste samarbeta med Brand 
Managementavdelningen.  
Detta i likhet med att Mitchell281 anser att de ansvariga för intern 
kommunikation är HR-avdelningen men att de inte har de 
marknadsföringskunskaper som krävs för en framgångsrik kommunikation. 
 
Varumärkesvisionen måste brytas ner i levnadsregler för HR-avdelningen. 
Men enligt Manto och Wilson får företagen inte ha någon övertro på verbal 
och visuell kommunikation. Det övertygar istället mer med dagliga 
levnadsregler i rekryteringspolicys och prestationer som på så vis knyts till 
varumärkets värden. Även Alvesson282 anser att mål och syften i 
arbetsuppgifter ska förknippas med organisationens ideal och normer. 
De anställda utgör sedan en trovärdig kommunikationskanal p.g.a. deras 
erfarenheter av företaget283 på samma sätt som Ind284 anser att, trovärdighet 
bygger på att organisationen och dess anställda först upplevt budskapet 
innan det kommuniceras. Detta för att inte falsk marknadsföring ska uppstå 
enligt figur 16.  
  
McEwen och Buckingham285 anser att för att HR-avdelningen ska kunna 
bevisa sin potential i att fokusera anställda på att leverera varumärkeslöftet, 
krävs stöd och förståelse från ledningsnivå, vilket har visat sig svårt enligt 
våra intervjupersoner.  
 
 

7.4.2 Uppfyllt varumärkeslöfte- en behållande faktor   
 

Vi anser att vikten av att kommunicera med de anställda grundar sig i att de 
ska känna igen sig och förstå vart företaget är på väg. Employer Branding 
kan bli ett samlande tema och en plattform för samarbete kring inte bara 
arbetsgivarimage utan även arbetsgivaridentitet. I hierarkiska 
organisationer ger detta samarbete resonans, samt ett större fokus i 
organisationen. 
Vad som ska kommuniceras externt måste stämma med vad det är du får 
för upplevelse på exempelvis VolvoCars, trovärdiga argument måste 
förmedlas annars stannar inte kompetensen. Företaget måste hålla vad de 
lovar när deras varumärke syns i rekryteringsmaterial. Här kommer det 
operativa arbetet in med att utveckla ett karriärvärde, kompetensutveckling, 
lön etc.  Utifrån vårt varumärkesperspektiv på denna studie, blir vårt fokus 
i denna diskussion snarare kring lojalitet och att hålla varumärkeslöftet, dvs 
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282 Alvesson, 1994 
283 www.careerinnovation.com från kapitel 3 
284 Ind, 1990 
285 McEwen, B och Buckingham, G. 2001 Make a marque. 
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leverera utifrån vad man lovar i marknadsmaterial, snarare än vilka 
löneförmåner det finns för de anställda. 
 

7.5 Att kommunicera en arbetsgivaridentitet 
 

Med insikt om vilken image företaget har, hur viktig identiteten är och hur 
ett Employer Brand utvärderas går vi nu vidare till att identifiera viktiga 
aspekter vid utformningen och arbetet med att medvetet skapa sitt 
varumärke vid rekrytering, ett Employer Brand. 

 
7.5.1 Utformningen av ett Employer Brand  

 

Ytterligare aspekter till Melins perspektiv på varumärket utifrån 
märkesinnehavarens perspektiv, som framkommit efter intervjuerna på 
företagen, är att det är viktigt att presentera rätt information i 
varumärkeskommunikationen mot arbetsmarknaden. Framförallt är det 
diskussionen av varumärket som identitetsbärare som har tagit stor 
resonans bland företagen för att på så vis kunna skapa en trovärdig 
arbetsgivarimage. Vi kom i vår begreppsdefinition fram till att det är viktigt 
att företag inser vikten av en tydlig organisationsidentitet i profileringen 
mot rekryteringsmarknaden. Detta för att attrahera den kompetens som 
passar bäst ihop med företagets värderingar.  
 
Här kan vi återigen nämna Ericssons varumärkesplattform ”People Story” 
som ett bra initiativ att skapa en trovärdig informativ grund för all 
varumärkeskommunikation, och då särskilt när det gäller att upprätta en 
trovärdig arbetsgivarimage.  
Denna omvända utgångspunkt som är baserad på företagets värden och 
kultur anser vi är avgörande för huruvida företaget ska kunna förenas i en 
vision286, eller ”living the brand”287.  
Vanligt förekommande är annars företagsstyrelsers toppstyrda lösningar då 
kärnvärden och företagets vision ska implementeras i organisationen utan 
tillräcklig grund hos de anställda, vilket i detta fall skulle kunna jämföras 
med exempelvis undersökningsföretaget SAS.  
 
Huruvida företagen ser sitt varumärke som ett positioneringsinstrument kan 
illustreras med Företagsbarometern där företagen kan jämföras bland olika 
målgrupper. Behovet av att differentiera sig gentemot konkurrenterna 
uppkommer kanske ytterligare inom en tioårsperiod när företagen upplever 
den stundande bristen på arbetskraft.  
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286 den vision, det affärsmål som presenteras i begreppsbildningen kap 3. 
287 Living the Brand behandlas i både kap 3 och 4.�
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Vi har ännu inte mött resonemang eller initiativ i att fylla varumärket med 
mervärden för den eftersökta kompetensen/målgruppen. Ser man till de 
studier av målgruppens önskemål och behov, se appendix, känns denna 
information fortfarande outnyttjad. Detta är förmodligen även en 
konsekvens av att dagens arbetsmarknadssituation inte främjar ett sådant 
tänkande hos företagen när det ska sparas in på allt.  
Konsultfirman Empower illustrerade tankarna i figur 3, där de anser att 
Employer Branding handlar om att länka företagens fördelar med 
arbetsmarknadens preferenser. Dock anser vi det viktigt att företag 
uppmärksammar detta för att kunna skapa konkurrensfördelar på 
arbetsmarknaden. Det finns enligt oss en fara i att arbetsgivaren ser sig som 
”herre på täppan” alltför länge. Kompetensen är den viktigaste 
tillväxtgeneratorn för företagen och strategier för framtida 
kompetensförsörjning är därmed av stor vikt.  
 

7.5.2 Att styra arbetsgivarimagen på rekryteringsmarknaden  
 

Huruvida företaget kan styra den upplevda imagen av företaget är utifrån 
vår förståelse en komplex fråga. Att företagskommunikation inte längre är 
linjär utan interaktiv som beskrivs under rubrik 4.6 försvårar arbetet 
ytterligare. Genom kommunikation vill företaget skapa en image om hur 
det vill uppfattas som arbetsgivare- en kommunikation som påverkas och 
störs från många håll. Komplexiteten uppstår när det som kommuniceras 
inte stämmer överens med verkligheten.  
 
Ansvaret för rekryteringskommunikation anser vi utgöra 
grundproblematiken till varför Employer Brandig är relevant och vars 
innebörd/konsekvenser bör tas i åtanke. Då all marknadskommunikation 
traditionellt sett är under marknadsavdelningens ansvar, innebär HR:s 
ansvar för rekryteringskommunikationen ofta problem för företagen. 
På Ericsson såg vi att HR-avdelningens intensiva närvaro med 
rekryteringsannonser tidigare skadat varumärket. HR-avdelningen förstår 
sig inte alltid på ”Corporate Identity”-manualer samtidigt som 
marknadsavdelningen inte har insett rekryteringsprocessens potential som 
ett viktigt marknadsföringsinstrument för företaget. Det är 
varumärkesavdelningens ansvar att kommunicera varumärkesvisionen och 
en samstämmig identitet till alla anställda enligt Chernatony och Harris288.  
Ind och Bell289 anser dessutom att ansvariga för Brand Management ofta 
ser utvidgning av varumärket på icke-kommunikationsområden som HR är 
komplicerat. McEwen och Buckingham290 påpekar att HR behöver metoder 
som hjälper avdelningen att konsekvent anställa kompetens som passar i 
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varumärkesbyggande roller samt att ledningen inte inser vikten av 
anställdas påverkan på varumärket. 
 
SAS har insett att de ska vara säljande även som arbetsgivare, för att 
attrahera och sticka ut i mediabruset och denna insikt ledde bl.a. fram till en 
samannonsering i TV med Jobline där chansen gavs att kommunicera en 
helhet, ett SAS som arbetsgivare. SAS ska som arbetsgivare vara ett 
skandinaviskt bolag utifrån deras sk. payoff ”It’s Scandinavian”. Detta 
finner HR diffust och svårt att kommunicera vad det innebär.  
Marknadsavdelningen vet däremot vilka värden SAS kan förmedla, därmed 
måste HR medge sitt beroende av marknadsavdelningens kompetens. Alla 
företags Brand Management-avdelningar har påpekat att Employer 
Branding är HR:s ansvar. De har dock inte uttryckt att de behöver 
varandras kunnande och order uppifrån för att förverkliga strategin samt att 
levnadsregler för varumärket ska finnas för HR-avdelningen. 
 
 

7.5.3 HR:s roll i arbetet med ett Employer Brand  
 

I princip alla de företag vi intervjuat har man på marknadsavdelningarna 
klagat på HR:s profileringsarbete vid rekrytering. 
Rekryteringskommunikationen har t.ex. antingen haft för hög profil vilket 
kan leda till intern skepsis, fel sökande och att de som börjar på företaget 
blir besvikna. (Ex VolvoCars) På Ericsson var fallet att 
rekryteringsannonseringen skadade varumärket på grund av den stora 
mängden annonsering som inte var synkroniserad i budskap eller mål.  
 
På SAS anser de intervjuade på HR-avdelningen istället att Employer 
Branding är en ledningsfråga och det måste finnas en medvetenhet om 
problemet på ledningsnivå inom företaget. Det saknas ett naturligt 
samarbete med marknadsavdelningen och styrning uppifrån, och arbetet 
uppkom därmed istället utifrån personliga initiativ. 
 
Det är då varumärkesavdelningen, HR-avdelningen och ledningen ska 
kopplas ihop genom Employer Branding - tänkande som det i både teori 
och praktik alltså har skapats problem. Enligt McEwen och Buckingham 
finns problematiken i ordet mätbarhet, för om inte HR-avdelningen kan 
visa för ledningen att deras initiativ ökar lojaliteten, kan de inte bli en del 
av varumärkesstrategin. Utmaningen för HR är att bidra med relevanta, 
mätbara processer som på ett positivt sätt kan påverka uppfattningen om 
företaget. 
 
På VolvoCars är målsättningen att öka innebörden av HR som en strategisk 
partner. Nu arbetar avdelningen mer strategiskt och finns även 
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representerade i ledningsgrupper. Det har även utsett en ansvarig för 
Employer Branding på HR-avdelningen, men vi har ställt oss tveksamma 
till detta initiativ, då de verkar sakna det viktiga samarbetet med 
varumärkes, alt. kommunikationsavdelningen. Mitchell291 belyser i sin 
artikel att HR inte har de marknadsföringskunskaper som krävs för en 
framgångsrik kommunikation. Även från VolvoCars marknadssida finns 
dessa tankar om att HR inte är kunniga inom Branding, dvs. att 
medvetenheten att attrahera med rätt budskap och värden inte är tillräcklig.  
Vi anser i att det som enligt Manto och Wilson292 krävs levnadsregler för 
varumärket och hur varumärketsvärden ska speglas i rekryteringspolicys. 
Samarbetet mellan HR- och Brand Management-avdlningen är idag inte 
särskilt tätt. Problematiken kan alltså grunda sig i HR-avdelningens 
situation på företagen, VolvoCars nämner HR:s förhållandevis små 
budgetar, bristen på fokus på HR i organisationen samt att de generellt inte 
får företagets uppmärksamhet i så stor grad, som anledningar. 
 
HR:s roll i organisationen måste förstärkas då kompetensförsörjningen 
kommer att bli en mer kritisk fråga. En förutsättning för detta blir därmed 
att HR bör arbeta på att upprätta en trovärdighet internt. Fokus och status 
för HR internt i organisationen har vi sett som ett generellt problem.  Att 
genomföra och driva en Employer Branding strategi anser vi kan vara ett 
led i denna process.  
 
Brand Management-avdelningen förklarar att avdelningarna talar olika 
språk, anser vi kan ses som ett behov på kompetens utbildad inom båda 
ansvarsområdena. Kanske är det här en Employer Branding konsult skulle 
vilja komma in i företaget och visa på lämpliga samarbetsformer och brister 
i företagets tänkande?  
 
Att driva frågan kring att bearbeta företagets arbetsgivarimage handlar inte 
om en engångssatsning, utan om att hitta processer inom företaget för 
kommunikation och samarbete. Att utveckla ett Employer Brand blir en ny 
roll för HR-avdelningen, som är en strategisk utmaning och kräver 
förståelse inom organisationen. Utöver nya ansvarsroller gäller det även att 
förstå individerna och dess preferenser på den nya arbetsmarknaden, för att 
kunna utveckla ett karriärerbjudande som attraherar.   
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8 SLUTSATSER  
 

I detta sista kapitel vill vi slutligen understryka innebörden av Employer 
Branding och vidareutveckla definitionen. Vi vill både analytiskt och 
normativt svara på vilka krav strategin ställer på företags 
varumärkeshantering och arbetsprocesser för att uppnå målsättningen med 
Employer Branding. I stycke 8.1 uppmärksammar vi 
varumärkeshanteringen vid arbetet med Employer Branding och varvar 
analytiska slutsatser med rekommendationer. I stycke 8.2 presenteras mer 
strategiska och administrativa slutsatser följt av en normativ 
rekommendation. 
 

8.1 Employer Branding- nya krav på 
varumärkeshanteringen 

 

Ett företags varumärke är dess ansikte utåt och representerar företaget mot 
arbetsmarknaden. Varumärkets roll vid rekrytering är därmed av stor vikt, 
något som inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad enligt Employer 
Branding-konsulterna. Det relevanta med Employer Branding-strategin är 
att den lyfter varumärkets roll i rekryteringsarbetet och betonar ett 
nytänkande i profileringen, med tanke på framtida preferenser på arbets-
marknaden. Företagen bör därmed skapa medvetenhet och få kontroll över 
varumärket i rekryteringssammanhang. 
 
Då kvalificerad kompetens kommer att bli en bristvara i framtiden, är det 
viktigt att förstå vilken image företaget har idag som arbetsgivare. Att 
definiera ett Employer Brand och att därigenom positionera företaget på 
arbetsmarknaden är vad vi har försökt att behandla i denna uppsats. De 
aspekter kring varumärket vid rekrytering, som vi anser företag bör beakta 
är varumärkets roll och funktion som:  
 
-Imageskapare: Även om ett företag är välkänt, stort och har framgångsrika 
konsumentprodukter, är inte endast detta avgörande för arbetsgivarimagen. 
Genom att utveckla och definiera företagets personlighet kan företaget 
skapa sig en intressant image på arbetsmarknaden.  
-Informationskälla: Varumärket och kommunikationen bör utgöra en tydlig 
informationskälla för att kunna ge ett trovärdigt löfte till arbetsmarknaden. 
Att företaget ser till att varumärket bär information som attraherar den rätta 
kompetensen. 
-Katalysator: Genom att utveckla ett bra karriärvärde, kan företaget 
underlätta val av arbetsplats för de arbetssökande, och även för de 
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anställda. Varumärket ska alltså underlätta för bästa möjliga matchning 
mellan företag och kandidat. 
-Garant och riskreducerare: En trovärdig profilering och en bra 
arbetsgivarimage på marknaden och inom företaget, kan inge en trygghet 
hos arbetssökande samt hos de anställda. För företaget är det av största vikt 
för att varumärkeslöftet hålls för att behålla den bästa kompetensen 
-Filter: Ett bra varumärke, Employer Brand, attraherar rätt kompetens i 
form av personlighet och värderingar som ger företaget en bättre matchning 
och i framtiden en anställd som levererar varumärkeslöftet. Tydlig 
kommunikation kan även filtrera bort en stor del av de felansökningar som 
innebär ett tidskrävande arbete. 
 
 

8.1.1 Emloyer Brand =ett löfte 
 

Varumärket kan även ses som ett löfte till arbetssökande. Det kan infrias 
om löftet även har täckning internt, en vision där de anställda levererar 
löftet utifrån teorier som ”living the brand”- att arbeta utifrån varumärkets 
värden. Företagets arbete blir alltså att utforma ett Employer Brand utifrån 
dessa premisser. Kärnvärdena hos ett Employer Brand måste vara utav den 
kvalitén att de relaterar till ett helhetsperspektiv på företagets verksamhet 
och traditioner, och därmed nå intern och extern trovärdighet samt 
förankring. Employer Branding syftar alltså till att varumärket ska förena 
företaget kring sin vision. 
 
 

8.1.2 Trovärdig kommunikation 
 

Vår åsikt är den att företag ofta överskattar de möjligheter som ges vid 
rekrytering och kommunicerar en felaktig bild av företaget.  Ett exempel på 
detta är företag som fyller rekryteringskommunikationen med budskap som 
ger höga förväntningar hos målgruppen och därmed säljer in företaget på 
fel grunder. Resultatet av denna kommunikation är att organisationen 
misslyckas i att möta de förväntningar företaget målat upp hos de 
rekryterade. Besvikelsen kan förmodligen försämra motivationen bland de 
nyanställda och leda till problem med att behålla framtida viktig 
kompetens. Detta skulle kunna ses som en ond cirkel där nyrekrytering 
återigen blir ett nödvändigt steg.  
Rekryteringsbudskap fyllda med fel värderingar och laddade med för höga 
förväntningar kan även leda till att de som anställs är ”fel” för företaget, 
p.g.a. att de attraheras av en orealistisk förhandsvisning. Att företaget kan 
kommunicera en arbetsgivarimage externt är mycket viktigt. Därför anser 
vi att attraktionen av den mest lämpliga kompetensen ska ske genom att 
prägla varumärket med företagets personlighet och organisationsidentitet, 
som därmed ska speglas i varumärkets kärnvärden. 
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Vi anser vidare att syftet med ett Employer Brand är att skapa en attraktiv 
men trovärdig arbetsgivarimage och att företagen därmed lättare ska nå rätt 
kompetens. Att styra arbetsgivarimagen på rekryteringsmarknaden blir då 
ett viktigt krav. Enda möjligheten att nå en attraktiv arbetsgivarimage är 
enligt vår empiriska begreppsutredning i kapitel 3 att först identifiera 
målgruppens behov för att sedan skapa ett bra karriärvärde. Detta 
karriärvärde ska vara trovärdigt grundat i de anställdas verklighet dvs. att 
organisationsidentiteten är grunden för matchning. Slutligen ska det 
kommunicera ut vad företaget vill vara, först till de anställda och sedan mot 
marknaden via ett Employer Brand. Vi kompletterar därför vår definition 
av Employer Branding med följande ord: 

 

 

 

8.2 Employer Branding- nya krav på företagens 
arbetsprocesser  

 

Även om kompetensbristen kanske ännu inte börjat bli påtaglig för svenska 
företag. Trots att lågkonjunkturen för tillfället innebär stort 
kompetensutbud på arbetsmarknaden, kan det vara tid att lösa frågor kring 
framtida kompetensförsörjning redan idag. Detta för vara förberedd då 
konjunkturen svänger och skapa en konkurrensfördel då kompetens 
kommer att vara en viktig konkurrenskraft och bristvara framöver. Vi är 
därmed av den åsikten att vi finner tankar kring Employer Branding 
relevanta. Framförallt när det gäller dess praktiska konsekvenser för 
företag. Nedan följer en uppställning av strategiska och administrativa 
slutsatser kompletterat av en normativ rekommendation.  
 
• Marknads- och varumärkesavdelningar har inte insett 

rekryteringsprocessen som ett viktigt marknadsföringsverktyg, och HR-
avdelningen har traditionellt inte de varumärkeskunskaper som behövs 
för att upprätta en trovärdig arbetsgivarimage.  

� En rekommendation kan därför vara att dela upp HR i två verksamheter; 
en administrativ del och en del för strategisk utveckling. 

 
• Vi anser att Employer Branding allt mer blir en uppmärksammad 

strategi på företag. De kritiska frågan för föratag blir 
ansvarsfördelningen och kontrollen över arbetsgivarimagen.  

� Att se över HR:s roll i arbetet med ett Employer Brand så att deras 
material inte sänder ut en felaktig image. Employer Branding-strategins 

Genom Employer Branding ges företaget ett affärsmål och en vision 
kring hur det ska nå ut med sitt rekryteringsbudskap till arbetsmarknaden 
och sina anställda över konjunkturer. 
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innebörd blir framförallt att lyfta fram HR-avdelningen som en 
strategisk partner i organisationen och att kompetensförsörjningen blir 
en nyckelfråga.  

 
• Sensationsvärdet kring Employer Branding grundar sig i den tyngd och 

relevans som strategin får som ”paraply" åt många spridda verksamheter 
kring rekrytering. Employer Branding sammankopplar traditionell 
varumärkeskommunikation med HR-funktionen. Employer Branding 
ger dessa verksamheter ett sammanhang och ett fokus vid rekrytering i 
en tydlig strategi från ledningsnivå. 

� Att skapa en bro i form av ett samarbete mellan Brand Management- 
och Human Resource-avdelningen.  

 
 

 
 
 
 

Figur 17. Employer Branding - bron mellan Brand Management och 
Human Resources 

 
Denna imaginära bro byggs utifrån förståelse att båda perspektiven är 
viktiga, och skillnaden i tankesätt mellan avdelningarna på företag alldeles 
för ofta leder till revirtänk. Vi anser att eventuell prestige måste läggas åt 
sidan och att avdelningarna ska samlas från ledningsnivå. Employer 
Branding är för viktigt för att den ena eller andra parten arbetar med detta 
på sin avdelning och inte ger ett enhetligt relationsbyggande med 
arbetsmarknaden.  
 
• Större krav på koherens mellan identitet, image och profil vid 

rekrytering för företag. 
� Att från ledningsnivå säkerställa koherensen mellan identitet, profil och 

image genom att genomföra s.k. gapundersökningar på internt eller 
externt initiativ. 

  
• Det måste finnas en självinsikt för att kunna lyfta frågor kring identitet 

och image. Det måste även finnas resurser, en stark vilja och ett fokus 
på att skapa medvetenhet kring vem företaget är (dess identitet) och dess 
vision (vart företaget strävar).  

� Arbetet med att förstå företagets aktuella image på arbetsmarknaden och 
målgruppens behov samt preferenser är en viktig ansvarsfråga. Den 
kritiska frågan är att fördela detta ansvar mellan marknads- och HR-
avdelningen för att förbättra det långsiktiga varumärkesstrategiarbetet. 

 

  Employer Branding    Brand Management    Human Resources 
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• Det är viktigt att varumärkets budskap och innehåll skapar intern 
konsensus och att det finns en medvetenhet om vad som påverkar 
arbetsgivarimagen. 

� Employer Branding syftar till att förena företaget kring sin vision. Det 
är därför viktigt att förbättra internkommunikationens funktion och satsa 
på olika slags internutbildningar i frågor kring identitet, profil och 
image. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4. Varumärket som arbetsgivare. Källa Universum 

Att sammanföra identitet, profil och image är en svår utmaning och 
kräver mycket självinsikt för företaget. Genom en Employer Branding-
strategi ges företag ett konkret verktyg och en målsättning för att skapa 
en trovärdig arbetsgivarimage.��
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8.3 Slutord 
 

Employer Branding är mer än varumärkesteorier riktade mot 
rekryteringssegmentet. Strategin kräver enligt oss uppfinningsrikedom och 
en ny syn på HR-funktionen. Den stora utmaningen i att upprätta ett 
Employer Brand är att skapa förutsättningarna för att vara en bra 
arbetsgivare på ett äkta och trovärdigt sätt.  
 
Employer Branding innebär ett stort strategiskt ansvar för företagens 
Human Resources-funktion. HR-avdelningens roll blir att ha ett 
marknadsföringsperspektiv på de karriärerbjudanden som kommuniceras. 
Denna ”produkt” måste marknadsföras som företaget marknadsför övriga 
produkter. De måste reflektera över vad som är unikt med erbjudandet och 
vem företaget är och hur det utmärker sig på arbetsmarknaden. Det är 
därmed också nödvändigt att förstå vem eller vilken kompetens som 
företaget har behov av och därefter välja rätt kanaler för kommunikationen. 
 
Att utveckla ett bra karriärvärde handlar om att förstå många aspekter som 
till exempel en stimulerande och trevlig arbetsplats, kompetens-
utvecklingsmöjligheter etcetera. Dessa aspekter har stor inverkan i att både 
attrahera samt behålla kompetens. Marknadsföringen av företaget som 
arbetsgivare, ska utifrån företagets förutsättningar och möjligheter attrahera 
ny kompetens samt bygga på långsiktighet och relationsbyggande över 
konjunkturer. Men varumärket och visionen ska även marknadsföras internt 
i syfte att få de anställda att känna sig delaktiga i och lojala till denna 
vision.  
 

8.4 Att forska vidare 
 
Att undersöka Employer Branding på den svenska marknaden, har varit en 
intressant utmaning och har visat att det finns mycket som kan utgöra en 
grund för vidare forskning; 
- Kunnandet inom området har visat sig vara mycket varierande bland 
  undersökningsföretagen.  
- Intresset kring ämnet har varit stort.  
- Vad exakt Employer Branding står för varierar mellan företagen. 
- De olika konsulterna har olika vinklar och beskrivningar av termen.  
 
Dock säger de sig alla arbeta med Employer Branding, i en eller annan 
form. Här ligger en del av problematiken och utmaningen i att undersöka 
ett nytt område. Det fanns från början inga färdigformulerade svar på vad 
Employer Branding är eller innefattar. 
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- Är det identiteten, traditioner och/eller avdelningarnas självbild i  
  organisationen som är grunden till kommunikationsproblemen?  
-Vi har inte sett på olikheter mellan branscher och skillnader utifrån storlek  
 på företag.  
- Hur arbetet med strategin påverkas av konjunktursvängningar. 
- Mycket har säkert skett på området sedan vi startade med uppsatsen och  
  hur kommer mognadsfasen för strategin att se ut?  
- Det marknadsföringsperspektiv som genomsyrat denna uppsats kan bytas 
  ut mot ett Human Resource-perspektiv. 
 
Utifrån de källor vi haft kontakt med, har vi insett att arbetet med att 
definiera och utveckla Employer Branding alltså endast fortfarande är i 
introduktionsfasen vilket öppnar många vägar till vidare forskning… 
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ORDLISTA 293 
 

Brand Engelska ordet för varumärke. Ordet har sitt ursprung i att 
bränna in ett märke. Se varumärke nedan. 

 
Corporate Branding 
 Att skapa ett starkt varumärke på företagsnivå. En effektiv 

avsändare med tydlig och attraktiv personlighet som syns, 
känns igen och skapar intresse. 

 
Corporate Identity 
 Profilerande utformning och systematisering av företagets 

signaler. 
 
Employer Branding 
 Att stärka varumärket i syfte att behålla befintliga och attrahera 

nya medarbetare  
 
Human Resources 
 (Human Resources= Medarbetarresursen). Refererar ofta till 

företagets funktion för rekrytering, utveckling och motivation 
av medarbetarna. 

 
Identitet  Alla har en identitet, önskad eller oönskad. Identiteten 

återspeglar vad företaget egentligen är.  
 
Image  Hur omvärlden uppfattar totalsumman av de signaler som 

företaget sänder ut, det vill säga den bild som var och en har 
just nu av företaget. ”Feelings and beliefs about the company 
that exist in the mind of its audiences” 294 

 
Kärnvärden 
 Ett antal värden som formar och innehåller de grundläggande 

värderingar varumärket bär. 
 
Profil   De önskade särdrag som företaget vill förknippas med är  

profilen, vad företaget vill vara.  
 

���������������������������������������� ������
293 www.intellecta.com/swe/ovrigt/default.asp 
294 Hatch, M.J och Schultz, Relations between organizational culture, identity and 
 image 
�



Employer Branding – ett gränsöverskridande varumärkesarbete 
�

� 120 

 
Profilering 

Det företaget gör för att stärka särdragen som ger 
konkurrenskraft.  

  
Varumärke    

I människors medvetande byggs föreställningar om ett företag, 
dess produkter och tjänster. Dessa föreställningar, knutna till ett 
grafiskt ordmärke och/eller figurmärke, utgör varumärket. 
Ordmärke är själva namnet på produkt eller företag. Tex. 
Volvo, Nike. Figurmärke är konkreta eller abstrakta figurer som 
kännetecknar produkt eller företag. T ex Nikes swoosh. Eller 
som varumärkeslagen definierar begreppet: "Ett varumärke kan 
bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och 
former eller utstyrseln på vara eller dess förpackning, förutsatt 
att teckningen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan"  
  

Varumärkesidentitet 
Chernatony och Harris pratar om varumärkesidentiteten, the 
Brand Essence, som bland annat grundar sig i: 
varumärkesvisionen och kulturen, varumärkets positionering 
gentemot övriga varumärken, varumärkets personlighet, 
varumärkets relation till intressenter och hur varumärket 
presenteras. 
 

Vision Riktningen och meningen med varumärket. 
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APPENDIX 1- Konsultbyråer 
 

Här följer en presentation av de tre konsultbyråer samt Internetkällor som 
vi använt oss av som informationskällor i utredningsarbetet av Employer 
Branding samt för förförståelse angående problematiken på 
arbetsmarknaden. Följande information om företagen är hämtade från 
deras respektive hemsidor. (Se källförteckningen) 
 

Empowergruppen 
Empower finns i Sverige sedan hösten 2000 och är ett konsultbolag inom 
området Human Resource Management (HRM). De hjälper företag i det 
svenska näringslivet att attrahera, organisera samt utveckla personal. De 
erbjuder såväl punktlösningar såsom strategiska helhetslösningar. Sedan 
1981 har den konsultativa rollen funnits inom HRM men då som en del 
inom företaget Manpower Sverige. Empower är ett helägt dotterbolag till 
Manpower Sverige men ingår även i paraplyorganisationen The Empower 
Group, som finns representerad i USA, Australien, Israel, England, Nya 
Zeeland och Mexico. Därmed sker ett stort internt erfarenhetsutbyte inom 
organisationen. 
Empowers tjänster finns inom HR:s tre huvudområden: bemanning, 
utveckling och omställning och de anser att samarbetet mellan dessa tre 
delar gör verksamheten unik. Några företag som använder sig av The 
Empower Group är American Express, McDonalds och IBM. Bland 
kunderna i Sverige finns Pharmacia, Posten, Telia och Ericsson. 
 

Universumgruppen 
Universumgruppen består av tre företag som är specialiserade inom 
närliggande kompetensområden. Moderbolaget är Universum International 
med 32 anställda och det arbetar inom ett antal olika 
kommunikationskanaler som når studenter och unga akademiker. Deras 
huvudsakliga produkter är; Campus magazines, Shortcut, NOVA 100 och 
TIGO. Universum International arbetar även som inkubator för att hjälpa 
till att utveckla nya idéer samt att de är majoritetsägare av 
Ungdomsbarometern och Universum Communications. 
Universum Communications är det ledande internationella undersöknings- 
och management konsultföretaget som finns i Stockholm, London och New 
York. De är experter kring karriärförväntningar hos dagens studenter och 
hos yngre, professionella i arbetslivet. 
Universum har noggrant undersökt de internationella trenderna inom 
rekrytering, hur företag gör sig attraktiva mot potentiell personal och hur 
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man behåller kompetent personal. De erbjuder sina kunder ingående 
information som ska hjälpa dessa att förbättra sin arbetsgivarimage och 
strategier inom dessa områden. Deras vision är att vara en universell 
partner med företag som strävar efter att vara studenters och unga 
karriäristers första val som arbetsgivare 
 

Publicis 
Publicis är en internationell kommunikationsbyrå. Publicis majoritetsäger 
byråer i mer än 70 länder och är ett av världens största byrånätverk. Fallon 
McElligot och Saatchi & Saatchi är fristående byrånätverk inom Publicis. 
Publicis grundades i Paris 1926 av Marcel Bleustein. Namnet Publicis fick 
han fram genom att kombinera ordet Publicity med sin lyckosiffra Sex. 
Grunden till Publicis Stockholm lades 1998, när det franska byrånätverket 
Publicis köpte Welinder Reklambyrå. Publicis hade redan ett par år tidigare 
köpt in sig i byrån GRO&S som främst jobbade med konsumentprodukter. 
När de ville bredda sig, föll valet på Welinder Reklambyrå som 
kompletterade Publicis-GRO&S på ett, enligt dem, bra sätt. Framför allt 
med tanke på sin gedigna kompetens inom området Business to Business. 
Följande företag är bl.a. kunder hos Publicis; British Airways, Coca-Cola, 
Ericsson och Lancôme. 
 

McKinsey & Company  
McKinsey & Co erbjuder tjänster åt företag inom de flesta branscher och 
industrier. De arbetar även för regeringar, institutioner och 
ickekommersiella organisationer. De skapar starka kundrelationer då nästa 
80 % av deras arbete är med klienter de redan gjort uppdrag för. McKinsey 
& Co anställer kompetens från världens toppskolor och universitet men 
även från företagsvärlden för att forma deras personliga utveckling och 
stödja avancemang hos de högpresterande. De startar upp nya kontor för att 
vidareutveckla kompetens och för att möta de lokala önskemål som deras 
partners har och ska försäkra samma höga standard och resultat överallt. 
Deras 84 kontor finns i 44 länder och skapar ett globalt nätverk. 
 

The Career Innovation Group 
The CI- Group är en internationell allians av multinationella företag och 
därmed ledande arbetsgivare, som tillsammans anställer ca.1,5 millioner 
människor. Företaget startades 1998 i syfte att förstå och svara emot en ny 
generation av högutbildad arbetskraft. Deras arbete består av bl.a. ett 
forskningsprogram och seminarier. Deras mål är att ändra på hur 
traditionella företag tänker och agerar, att skapa inspirerande och 
produktiva partnerskap mellan stora företag och deras partners. The Career 
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Innovation Company är ett litet, nätverksbaserat research och 
teknologiföretag, vars huvuduppgift är att underlätta och stödja the Career 
Innovation Group och att sköta the Career Innovation Panel som är en 
panel av kompetens som deltar i en Internetbaserad undersökning och 
därmed får tillgång till karriärutveckling via Internet. 
 

Versant Solutions 
Versant Solutions är ett företag med 40 års erfarenhet inom 
marknadsföring, branding och reklam. De blickar framåt och försöker 
förutspå klienters problem för att lösa dem. De bygger starka varumärken, 
skapar och levererar nya budskap åt företag, erbjuder interaktiva lösningar 
samt hjälper till att rekrytera och återfå kompetens.  
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APPENDIX 2- Framtidens 
arbetsmarknad 

 
Här följer en slags temperaturmätning av arbetsmarknaden och de krav 
samt preferenser som finns bland kommande arbetstagare och 
morgondagens. Det är sammanfattningar av tre rapporter som styrker 
vikten av varför strategin Employer Branding är aktuell och relevant pga. 
en rad faktorer där rapporterna kan utgöra en grund för dessa åsikter. 
 

Kompetenskriget 295  
 
“The War for talent” är en studie genomförd av McKinsey & Co. Den 
handlar om vad som anses den viktigaste företagsresursen- kompetensen- 
och denna som bristvara i framtiden. McKinsey & Co menar att sökandet 
efter den bästa kompetensen är en konstant, mycket dyr strid som utspelar 
sig mellan företagen och ingen slutlig vinnare finns. Detta dilemma kräver 
inte bara nytänkande rekryteringsprocesser, utan även att företagen måste 
kämpa hårdare för att behålla de bästa. I den nya ekonomin så är 
konkurrensen global, kapital finns i överflöd, idéer utvecklas snabbt och 
folk är villiga att byta jobb ofta. I denna miljö så menar Ed Michaels på 
McKinsey & Co att ”all that matters is talent. Talent wins.” Rapporten 
påvisar alltså att det är människan som är den primära källan för företagets 
konkurrensfördelar. 
De trender i företagen som signalerar en början på det s.k. kompetenskriget 
är enligt rapporten att nya mindre traditionella synsätt på rekrytering har 
dykt upp samt att företag får svårare att behålla kompetensen. Det stora 
problemet är att många företag inte känner till kompetenskriget och inte 
tycker de har rekryteringsproblem. Dock pågår mycket av detta i tystnad 
och märks inte så tydligt i stora, decentraliserade företag. Dessa vet inte 
alltid hur många de förlorar, hur bra dessa var och vart de tar vägen. 
Framför allt vet de ej varför anställda lämnar företaget. Samtidigt så 
uttrycker många ledande personer inom företagen att de har bra idéer och 
pengar men saknar tillräckligt med kompetens för att förverkliga dessa. 
Denna problematik kallas att de är ”talent constrained”, och leder till 
många företag anställer folk från andra företag. 
Huruvida företag prioriterar att förbättra sin kompetens svarade endast 10-
20 % av ledarna i många företag detta. Enligt McKinsey & Co så är det 
dessa företag som riskerar att förlora mest då de varken är innovativa eller 
aggressiva i frågan. 

���������������������������������������� ������
295 Fishman, C. The War for Talent på www.fastcompany.com/learning 
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Rapporten behandlar även vad kompetens eftersöker då de bestämmer sig 
för arbetsplats. Svaret blev följande: ” A great company and a great job- 
one that is well managed, that has terrific values, and that has a great 
culture.” Vad som attraherar i jobbet för kompetens är framförallt dessa 
faktorer296: 
1.Konkurrenskraftig lön 
2.Trevliga kollegor 
3.Flexibel arbetstid 
4.Internationella karriärmöjligheter 
5.Företagsbetald högre utbildning 
Vad som motiverar kompetens och ytterligare attraherar är enligt rapporten  
de faktorer som visas i nedanstående figur: 
 

 
Figur 18. What motivates talent? 297 

Företagsbarometern  
 
Företags erfarenhet visar på att det är enklare för studenterna att börja 
arbeta för ett företag vars värderingar och förväntningar redan matcher 
deras egna.298 Detta är orsaken till varför det är viktigt att ta reda på 
studenternas prioriteringar vad de värderar mest hos en framtida 
arbetsgivare.299  

���������������������������������������� ������
296 Fishman, Charles. Referat av ”The War for Talent”, www.fastcompany.com/learning 
297 The mckinseyquarterly.com 1998 ” The War for Talent” Number 3, pp. 44-57  
295 www.universum.se/sida.asp?rubrik=16 
296 www.universum.se/sida.asp?rubrik=16�
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“The Universum Graduate Survey” är en kvantitativ och kvalitativ 
undersökning som sammanställer åsikter och attityder om arbetsmarknad 
och arbetsgivare hos dagens studenter och unga professionella. Frågorna 
har karaktären: Vilken typ av organisation vill studenter arbeta för?, Vilka 
företag är de mest populära arbetsgivarna? Varför?, Vad förväntar sig unga 
på arbetsplatsen? etcetera.  
Undersökningen sammanställs i rapporter som ger en bild av referenser och 
attityder vid rekrytering. De står som hjälp för företag att utveckla och 
förfina deras rekryteringsstrategier. Undersökningen leder även till en 
viktig ranking av företagen. År 2001 års upplaga av Företagsbarometern 
toppas i Sverige av Ericsson för såväl ekonomstudenter som teknolog- och 
IT-studerande.300 
 
Top 10 ranking bland Ekonomer:                     Top 10 ranking bland 
Teknologer: 
1. Ericsson    1. Ericsson 
2. Ernst & Young   2. ABB 
3. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 3. Saab Ericsson Space 
4. IKEA    4. Nokia 
5. Accenture   5. Accenture 
6. Nokia    6. McKinsey & Company 
7. SAS    7. Volvo Personvagnar 
8. KPMG    8. Astra Zeneca 
9. Cap Gemini Ernst & Young  9. Pharmacia Corporation 
10. Utrikesdepartementet  10. Volvo Aero 
23. Volvo Personvagnar 
 

En generell trend återfinns bland Sveriges studenter och det är viljan att 
arbeta för etablerade och stabila företag. Den allra tydligaste trenden detta 
år är ett större sökande efter trygghet. Den stora optimismen där ”allt är 
möjligt” från förra årets undersökning har lagt sig då IT-bubblan nu 
spruckit. Dock vill fortfarande mer än 10 % av ekonomerna starta eget i 
framtiden. Detta kan kanske kopplas till att det viktigaste i karriären enligt 
studenterna, är att möta nya utmaningar.  
Även om lönen inte är det viktigaste så är en god privatekonomi relevant 
och skapar trygghet. Studenterna uppger att balansen mellan arbete och 
fritid blir allt viktigare och kan tänka sig att prioritera mer fritid för mindre 
i lön. 
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297 www.universum.se/sida.asp?sida=29  
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Young Professionals301 
Varför är det idag så viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för företagen? 
De anställda i företaget står för den åtråvärda kunskapen som ger ett 
informationsövertag till den som har bäst kompetens. Eftersom utbudet på 
arbetskraft sjunker samtidigt som efterfrågan ökar bör denna fråga ha stor 
relevans. I en tid av globalisering och ökad rörlighet flyttar unga 
akademiker på sig allt mer och lojaliteten till företagen minskar. För att bli 
den ideala arbetsgivaren302 är det viktigt att se på de faktorer som attraherar 
arbetssökande, det som är viktigt är huruvida företaget:  
 
1.är framgångsrikt på marknaden 
2.har gott anseende/rykte 
3.har spännande produkter 
4.arbetar inom en snabbväxande marknad 
5.innehar en stark företagskultur. 
 
På samma sätt som i företagsbarometern får denna grupp rangordna de 
mest populära arbetsgivarna. Resultatet på Vilka varumärken ”Young 
professionals” väljer som arbetsgivare 2001blev följande och är även 
uppdelat efter kön: 
 

Kvinnor   Män 
1.  IKEA  Ericsson 
2. Ericsson  ABB 
3.  SAS  Nokia 
4.  Nokia  Cisco Systems 
5. Cap Gemini Accenture 
 Ernst & Young  
 
Angående själva tjänsten så är en konkurrenskraftig lön, trevliga kollegor 
och flexibel arbetstid som attraherar, samt de internationella 
karriärmöjligheter och företagsbetalda högre utbildningar som ges. För att 
behålla anställda är detta till stor del en fråga om lojalitet. Vad som skapar 
denna skiljer sig något mellan könen men lön och förmåner är viktiga, 
möjligheter till utbildning och utveckling likaså, samt att företaget främjar 
balans mellan arbete och fritid. En känsla av tillhörighet är betydelsefull 
samt relationer mellan kollegor och hurdan ledningen är. Såhär skiljer sig 
preferenserna åt mellan könen angående vad som skapar lojalitet.303 
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301 Universum Young Professional Survey 2001-Elektronisk enkät: Individer med 
akademisk bakgrund som arbetat 3,8 år i snitt samt med en medelålder på 28,1 år. 
302 ”Att vara förstahandsvalet som arbetsgivare bland studenter och unga yrkes-
verksamma akademiker i den definierade målgruppen.” 
303 Universum Young Professional Survey 2001�
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Kvinnor    Män 
1. Företaget främjar balans Lön och förmåner 
2. Lön och förmåner  Företaget främjar balans 
3. Möjligheter till utbildning  Ledningen 

och utveckling 
4. Känsla av tillhörighet  Möjligheter till utbildning

   och utveckling 
5. Relationer med kollegorna Känsla av tillhörighet 
 
För att bli den ideale arbetsgivaren, krävs enligt Universum att företaget 
som arbetsgivare kan förvalta kunskapskapital och ge hög avkastning i 
form av vidareutbildning, nätverk och/eller ersättning.304 
 
Sammanfattningsvis ska alltså företag kunna erbjuda det som är viktigt för 
denna grupp gällandes karriärmål, oavsett om detta innebär möjligheter till 
internationellt eller utmanande arbete, möjligheter att påverka företagets 
strategier, byta jobb inom företaget, leda projekt eller bli chef. 
Karriärmålen kan likaväl handla om att skapa god privatekonomi och 
möjligheter till att påverka uppdelningen mellan arbete och fritid beroende 
på familje- och livssituation. 
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304 Universum Young Professional Survey 2001 
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Morgondagens arbetsmarknad 305 
 
Det finns många avgörande faktorer som påverkar hur morgondagens 
arbetsmarknad kommer att se ut. Arbetsplatsens kultur kommer att 
förändras då den stora generationen 40-talister går i pension och lämnar ett 
stort utrymme bakom sig för de yngre generationerna. Organisationer 
påverkas och förändas dessutom av allt mer flyktiga relationer mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, men även på grund av kortare 
produktlivscyklar. Hur kommer morgondagens medarbetare agera? Med 
säkerhet kommer en mer snabbrörlig arbetsmarknad kräva att arbetsgivare 
bör anstränga sig hårdare för att locka till sig rätt kompetens och att 
utveckla samt behålla denna. En allt viktigare del i arbetsgivarens roll blir 
att visa upp ett engagemang för olika värderingar som dennes medarbetare 
vill bli förknippade med. 
Idag studerar unga för att maximera sina möjligheter i framtiden, då de vill 
ha många dörrar öppna och en personligt utvecklande utbildning är 
inträdesbiljetten på arbetsmarknaden. De vill ha kvalificerade och 
intressanta jobb som ser bra ut på meritlistan, helst inom kultur, media eller 
sport. Deras arbete ska erkännas samt ge möjlighet för byggande och 
exponerande av det s.k. personliga varumärket. Vid jobbsökning anser de 
att personlighet är viktigare än både utbildning och erfarenhet. 
 
Morgondagens arbetsinnehåll bör vara roligt, varierande, utvecklande och 
nyskapande för rutin är det värsta som finns. Regelbundna jobbyten verkar 
naturligt för en tredjedel av dagens unga. Arbetet ses utifrån vilka 
livsmöjligheter det ger vid sidan om för livsmål, semester, nöjen eller 
konsumtion. De har även en stor vilja att nå positioner där de har frihet, 
kontroll och på så sätt kan råda över sig själva. 
Om arbetsgivarna vill behålla sina anställda måste de erbjuda den 
kommande arbetskraften deras två viktigaste värderingar, nämligen 
engagemang och trygghet. De faktorer som för unga kännetecknar detta är: 
 
• Intressant och meningsfullt arbete 
• Trevliga arbetskamrater och sund arbetsmiljö 
• Medbestämmande och anställningstrygghet. 
 
Hög lön ser de mer som en ”hygienfaktor” där en bra prestation innebär bra 
lön. Undersökningen visar även att eleverna vill ha en personlig relation till 
framtida arbetsgivare. Chefen ska vara bekräftande och uppmuntrande samt 
kunna leda dem så att de maximerar sin potential. De anser att det är 
���������������������������������������� ������
305 Projekt utfört av Kairos Future. Undersökningar och fokusgrupper med 
gymnasieelever, Trendforskning, delfistudier av personaldirektörer samt analys av vad 
svenska folket tycker om arbete. 
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företagskulturen som kommer avgöra om personkemin fungerar. Det krävs 
att företagen som arbetsgivare har tydliga visioner och värderingar samt tar 
sitt moraliska ansvar i samhället. 
 
De experter inom personal- och HR-frågor som tillfrågats i projektet har 
haft god kännedom och uppfattning om morgondagens medarbetare men 
underskattar vikten av ett antal faktorer som är betydelsefulla för dessa: 
 
• Värderingar hos vissa grupper 
• Social samvaro, dvs. gemenskap och trygghet. 
• Anställningsform och framtidsförsäkringar 
 
Personalcheferna inser också vikten av en stark identitet men underskattar 
engagemanget och ställningstagandet som enligt ungdomarna måste 
genomsyra verksamheten. Detta gäller inte bara för företagets anställda, 
påvisar rapporten utan även för företaget som maktfaktor i samhället. 
 
För att förbereda sig för morgondagens arbetsliv så måste skillnader mellan 
generationer och samhällstrender mötas. Det framkommer i 
undersökningen att arbete ger allt mindre mening i livet för den svenska 
befolkningen. Samhället har gått från en modern industrialism in i en 
postmodern tjänsteekonomi som är baserad på värderingar och 
självförverkligande. Samtidigt blir neomaterialistiska värderingar allt 
vanligare, speciellt bland ungdomarna. Jämfört med tidigare generationers 
belöningssökande frågar sig dessa - ”Vad får jag ut av det här?”. 
Generationsskillnaderna visar på en trend mot ökat frihetssträvande i 
samhället där individens egna livsprojekt/mål är viktigare än arbetsgivaren 
och arbetskamraterna. 
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APPENDIX 3 - Intervjuformulär 
 

Vårt uppsatsskrivande har varit praktikernära och med explorativa inslag 
då området vid vår start var relativt okänt. Vissa intervjupersoner hade 
inte hört talas om strategin Employer Branding vilket påverkat våra 
intervjuer som utvecklats i olika riktning. Vi har lagt ner möda på att fånga 
"fenomenet" och följande intervjuformulär kan ses som ett 
diskussionsunderlag som utvecklats med vårt lärande. 
 
Employer Branding 

1. Hur uppstod tanken på att detta projekt, denna strategi var 
nödvändig? Vad grundade sig problemen i? Vems initiativ? Fick ni 
hjälp utifrån ? 

2. Var det svårt att få gehör inom företaget för idén? 
3. Vilka parter/avdelningar var inblandade? 
4. Fanns det några uppenbara skillnader i Varumärkes- kontra HR-

ansvarigas åsikter? 
5. Vad innehåller ”Employer Brand”-strategin enligt Er?  

- Helhet kontra delar -Intern förankring -Synergier i och med 
samarbetet mellan avdelningar 

6. Generella problem 
7. Resultat – Mätbarheten? Instrument ? 
8. Varumärkets roll 
9. Organisationsidentitetens roll 
10.  Åsikt om HR:s plats i organisationen, möjligt rampljus för 

avdelningen ? 
11.  Åsikt om Brand Management 
12.  Förekom Benchmarking? 
13.  Finns arbetet dokumenterat i presentationer eller tryckt material ? 
 

Identitet, profil och Image 
1. FÖRETAGET – IDENTITET. Vilka åtgärder/förmåner har ni som 

arbetsgivare? Vad skulle Ni svara på påståendet: "Du ska arbeta hos 
oss för att…" ? I förhållande till er Corporate image, attraherar den 
rätt kompetens till ert företag? 

2.  a) Hur skulle kandidater beskriva ditt företag idag?  
            b) Hur skulle anställda beskriva ditt företag idag? 
            c) Hur skulle du vilja att kandidater och anställda beskrev ditt 

 företag? 
3. Vilka problem finns i att nå önskad uppfattning? 
4. Hur ska ni övervinna dessa hinder? 


