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Sammanfattning 
Magisteruppsats i företagsekonomi våren 2008, Linköpings universitet 

Författare: Emma Cinadler, Sara Götesson och Cecilia Nilsson 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand  

Titel: Att förmedla det goda – En fallstudie av arbetsgivarvarumärket på Cloetta Fazer 

Bakgrund och problem: Vikten av att marknadsföra varumärken har länge varit känd men 

på senare år har företag även insett att de har att vinna på att marknadsföra sig som 

arbetsgivare. Det här sättet att marknadsföra sig på och skapa ett arbetsgivarvarumärke 

kallas i teorin på engelska för Employer Branding och består av tre delar; attrahera, 

rekrytera och behålla personal. På möten med personalchefen på fallföretaget har det 

framkommit att företaget upplever att de har svårare att behålla personal än tidigare. 

Ytterligare en fundering som har kommit fram i våra diskussioner med företaget är hur 

företagets produktvarumärken påverkar företagets arbetsgivarvarumärke. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra det internt och externt upplevda 

arbetsgivarvarumärket hos fallföretaget Cloetta Fazer. Vi vill vidare analysera om något i 

Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke skulle kunna vara anledningen till den upplevt höga 

personalomsättningen. 

Avgränsning: Vi har avgränsat oss till ett av koncernens dotterbolag, Cloetta Fazer Sverige 

AB. Vi har även teoretiskt avgränsat oss till en del av arbetsgivarvarumärkesbyggande, 

nämligen att behålla personal.  

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett holistiskt perspektiv och ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. 36 intervjuer har genomförts med personer från fyra 

grupper; ledningsgruppen, nuvarande, före detta samt potentiella arbetstagare.  

Teori: Vi har använt olika teorier inom internt perspektiv och externt perspektiv på 

arbetsgivarvarumärket. Vidare har vi använt teorier för hur dessa två perspektiv 

sammanlänkas med varandra och ledningens perspektiv. 

Empiri: I empirikapitlet redovisas informationen från intervjuerna med de fyra grupperna. 

Resultat och slutsats: Studien har visat att det externa perspektivet på Cloetta Fazers 

arbetsgivarvarumärke inte är helt samstämmigt med det interna. Vi tror att en anledning kan 

vara att företagets produktvarumärken signalerar vissa egenskaper som externa parter tror 
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att även företaget besitter. Med det här i åtanken har vi kommit fram med en ny modell, där 

vi har inkluderat produktvarumärkena som en betydande faktor för företagets 

arbetsgivarvarumärke. Modellen visar även att ledningens perspektiv, det interna 

perspektivet och det externa perspektivet påverkar varandra och bör vara samstämmiga för 

att bidra till ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, Employer Branding, Behålla personal, HRM, 

Marknadsföring. 
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Abstract 
Master Thesis, Spring 2008, Linköping University 

Authors: Emma Cinadler, Sara Götesson and Cecilia Nilsson 

Supervisor: Åsa-Karin Engstrand 

Title: A case study of Employer Branding at Cloetta Fazer 

Background: The importance of branding has been known for a long time but only 

recently companies started to understand the importance of their brand as an employer. 

Employer Branding consists of three parts; to attract, recruit and retain employees. In 

discussions with the HR Manager at Cloetta Fazer we understood that they were facing 

increased difficulties to retain their employees. We also had interesting discussions about 

how their consumer brands are affecting their Employer Brand. 

Purpose: The purpose of the thesis is to describe and compare the internally and externally 

perceived Employer Brand at the case company Cloetta Fazer. We also aim to analyze if 

something in the Employer Brand can be the reason for Cloetta Fazer to experience a high 

employee turnover rate.  

Method: We have done a qualitative case study with a holistic perspective and a 

hermeneutic view on science. 36 interviews have been conducted from four different 

groups; management, employees, employees who left the company and potential 

employees. 

Frame of reference: We used different theories about the internal perspective and the 

external perspective on Employer Branding, but also theories about how these perspectives 

are interconnected with each other as well as with the management perspective. 

Results and conclusion: We noted that the external perspective does not always covariate 

with the internal. We think one reason could be that the consumer brands give people 

outside the organisation associations not only about how the products are but also about the 

company as an employer. Considering this we created a new model that shows the impact 

the consumer brands have on the Employer Brand. This triangular model is also showing 

that the management perspective, the internal perspective and the external perspective are 

affecting each other and should be consentient for a strong and clear Employer Brand.  

Keywords: Employer Branding, Employee retention, HRM, Marketing. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras vår studie och dess bakgrund. Det här följs av en 

diskussion runt det problem som skall studeras, vilket mynnar ut i en problemformulering 

och ett syfte. Vidare berörs studiens avgränsningar samt definitioner och vi presenterar 

även fallföretaget. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagligen överöser företag konsumenter med budskap genom reklam och annonser. Den här 

accelererande reklamexponeringen gör att företag måste arbeta allt hårdare för att tränga 

igenom mängden reklambrus när de vill nå fram till rätt målgrupp. Varumärken blir allt mer 

viktiga och konsumenter köper inte längre bara en produkt utan en livsstil och en identitet. 

(Parment, 2006) Hela samhället har blivit mer varumärkesfokuserat och 

varumärkesintresserat gällande alla generationer och samhällsgrupper. (Parment, 2008) 

  

Det är inte bara reklam för produktvarumärken som är viktigt i företagens 

marknadsföringsarbete. På senare år har företag insett att de även måste marknadsföra sig 

som arbetsgivare (Henckel, 2007). Enligt Universums företagsbarometer 2007 ökar 

efterfrågan på kompetenta, välutbildade talanger medan utbudet är begränsat (Wihlborg, 

2007). Det här växande efterfrågeöverskottet på kompetent arbetskraft beror enligt Eriksson 

(2003) på att under åren 2006-2015 förväntas 1,2 miljoner svenskar lämna 

arbetsmarknaden, och dessa ska ersättas av ”ungdomskullar”. 

 

Den viktigaste resursen i en organisation är enligt Cable och Turban (2003) företagets 

humankapital, särskilt i organisationer där idéer utvecklas snabbt. Eriksson och Forsberg 

(2007) skriver att kompetens är viktig för att skapa resultat och effektivitet i organisationer, 

men ändå är det främst på senare tid som strategisk kompetensförsörjning har tagits på 

allvar. Under slutet av nittiotalet blev dock kompetens för konkurrenskraft slagorden. 

(Eriksson & Forsberg, 2007) Cable och Turban (2003) menar att det finns en tydlig tendens 
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till att människor byter arbete oftare och att det därför är viktigt för varje organisation att 

rekrytera rätt personal och även att behålla den. I kampen om kompetent arbetskraft gäller 

det för arbetsgivare att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande menar Henckel (2007). I 

erbjudandet blir kommunikation av varumärket även viktigt för att synas, bli attraktiv och 

få ett tydligt budskap. Att på det här sättet skapa ett arbetsgivarvarumärke har enligt 

Henckel (2007) kallats Employer Branding. Enligt Thorne (2004) var det Simon Barrow 

som myntade uttrycket "Employer Brand" år 1990.  

 

Emilsson (2007) skriver att ett starkt produktvarumärke länge har varit viktigt för en 

organisations förmåga att attrahera kunder och andra intressenter. Idag finns det alltså, som 

beskrevs ovan, ytterligare ett viktigt varumärke, ett arbetsgivarvarumärke, som blivit 

betydande för att attrahera, rekrytera och behålla nya och befintliga medarbetare (Emilsson, 

2007; HR Briefing, 2005). Vikten av att bygga och förmedla ett arbetsgivarvarumärke har 

vuxit fram det senaste decenniet. Arbetsgivarvarumärket fokuserar både externt som internt 

där det interna syftar på organisationen själv och de som redan är anställda (brukar även 

kallas HR-perspektivet) medan det externa fokuserar på företagets omgivning. De anställda 

blir en slags ambassadörer och fungerar som en av de främsta kanalerna för att sprida 

innehållet i ett arbetsgivarvarumärke. En fördel med ett tydligt arbetsgivarvarumärke är att 

ju mer kandidater vet om en organisation och dess värderingar, desto troligare att personen 

söker sig dit, medan ett naturligt urval gör att de som inte delar värderingarna inte vill 

arbeta i organisationen. (Emilsson, 2007) Eriksson (2003) menar att det finns både tid och 

pengar att spara med rätt arbetsgivarvarumärke. Om kostnaderna för administration, 

intervjuer, annonsering och introduktioner summeras blir de ekonomiska konsekvenserna 

av den ovan nämnda generationsväxlingen tydlig. (Eriksson, 2003) 

 

Att bygga och förmedla arbetsgivarvarumärket1 har definierats som en inriktad, långsiktig 

strategi för att hantera och öka medvetenheten om företaget som arbetsgivare. Det innebär 

att försöka styra hur företaget uppfattas bland anställda, potentiella arbetstagare och även 

andra intressenter som kommer i kontakt med företaget. (Sullivan, 2004 i Backhaus & 

                                                 
1 Av ursprungliga författarna benämnt Employer Branding men av uppsatsförfattarna översatt till att bygga 
och förmedla arbetsgivarvarumärket. 
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Tikoo 2004) Det handlar alltså om att marknadsföra sig och bygga ett starkt och tydligt 

varumärke som arbetsgivare på arbetsmarknaden. Kommunikationen omfattar hela 

kompetensförsörjningsprocessen, både mot potentiella, nuvarande och tidigare 

medarbetare. (Talent Talk, år okänt) Parment (2008) menar att det är viktigt att vara tydlig 

med vad organisationen är och vad den vill, att ett företag inte lovar mer än vad det kan 

hålla och att det är en äkthet i budskapen.  Han betonar även vikten av att se medarbetare 

som ambassadörer för ett företag, men även att det är viktigt att före detta och blivande 

medarbetare har en positiv bild av företaget som arbetsgivare. (Parment, 2008) 

 

Under 1990-talet såg företag endast de externa kunderna som kunder enligt Ewing och 

Caruana (1999). Det här synsättet har dock förändrats menar Berthon et al. (2005) och det 

finns flera förespråkare som menar att med ett internt organisationsperspektiv anses de 

anställda i en organisation vara den viktigaste tillgången. Att rekrytera och behålla personal 

kan enligt Berthon et al. (2005) bara göras effektivt om organisationen förstår vilka faktorer 

som bidrar till att företaget ska bli attraktivt som arbetsgivare. 

 

Enligt rapporten ”Employer Branding – Global Best Practices”2 som utförts av Universum 

Communications lägger företagen fokus på att rekrytera snarare än behålla talanger inom 

företaget. Rapporten pekar på att om företag ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare för 

framtida arbetstagare måste företag i första hand vara attraktiva bland dem som redan 

arbetar i organisationen. (Universum, 2005) Ett starkt internt arbetsgivarvarumärke 

resulterar enligt HR Briefing (2005) i lägre personalomsättning och stolta medarbetare som 

agerar som ambassadörer för företaget gentemot sin omvärld. Att attrahera relevant 

personal är som sagt av stor vikt för att organisationer ska kunna infria förväntningar och 

växa. Den potentialen är dock onödig menar Boxall och Purcell (2008), om företaget inte 

fokuserar på hur de ska behålla kompetent personal utan tar för givet att personalen stannar 

i organisationen. Molander (1996) skriver att Human Resource Management (HRM) 

behandlar utvecklingsvillkor för arbete och arbetsplats som främjar engagemang, 

flexibilitet, goda prestationer och hög kvalitet. HRM beskrivs som ett strategiskt 

                                                 
2 Rapporten är baserad på 50 intervjuer med chefer på ledningsnivå från ledande amerikanska och europeiska 
arbetsgivare som Ernst & Young, Microsoft och Ikea. Utöver intervjuerna gjordes en kvantitativ studie bland 
236 storföretag i elva länder. (Universum, 2005)  
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förhållningssätt till rekrytering, utveckling och motivering av individer så att dessa bidrar 

till företagets överlevnad och utveckling. (Molander, 1996) 

 

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
Bakgrundsdiskussionen leder oss fram till konstaterandet att byggandet och förmedlandet 

av arbetsgivarvarumärket handlar om att sprida en positiv och sann bild av företaget samt 

att det finns två perspektiv på arbetsgivarvarumärket, nämligen externt och internt 

perspektiv. På möten med personalchefen på Cloetta Fazer Sverige AB3 anser vi att det har 

framkommit att företaget upplever att det har svårare att behålla personal än tidigare. Vi har 

vidare identifierat att Cloetta Fazer inte upplever problem med att attrahera och rekrytera 

kompetent personal, utan problemet ligger alltså i att behålla den personal företaget har. 

Ytterligare en fundering som har kommit fram i våra diskussioner med Cloetta Fazer är hur 

produktvarumärkena, såsom Kexchoklad och Dumle, påverkar företagets 

arbetsgivarvarumärke. En tanke väcktes hos författarna om det kan vara så att det föreligger 

en oförenlighet mellan den interna och den externa bilden av företaget som arbetsgivare. 

Om den interna och externa bilden av företaget inte stämmer överens skulle det här kunna 

leda till att anställda känner sig besvikna när deras förväntningar inte överensstämmer med 

det företaget erbjuder. En fråga vi då ställer oss är om det är den problematiken som råder 

inom Cloetta Fazer i dagsläget. En annan fundering är även om den problematiken i så fall 

skulle kunna vara en anledning till den tillfälligt höga personalomsättningen som 

personalchefen har upplevt och beskrivit för oss vid våra introduktionsmöten inför 

uppsatsen. Det här är något vi finner intressant och vill undersöka närmare. 

 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till uppsatsens forskningsfrågor: 

• Vad vill Cloetta Fazer associeras med som arbetsgivare internt och externt? 

• Hur upplever ledningen, anställda, före detta anställda samt potentiella arbetstagare 

att Cloetta Fazer förmedlar sig som arbetsgivare? 

• Vilken påverkan har Cloetta Fazers produktvarumärken på företagets 

arbetsgivarvarumärke?  
                                                 
3 Hädanefter benämnt Cloetta Fazer. 
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1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra det internt och externt upplevda 

arbetsgivarvarumärket hos Cloetta Fazer. Vi vill vidare analysera om något i Cloetta Fazers 

arbetsgivarvarumärke skulle kunna vara anledningen till den upplevt höga 

personalomsättningen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Nedan motiveras och beskrivs uppsatsens avgränsningar gällande det omfattande begreppet 

arbetsgivarvarumärke. Vidare beskrivs även de avgränsningar som gjorts inom koncernen 

Cloetta Fazer.  

1.4.1 Avgränsning inom arbetsgivarvarumärke 

Begreppet arbetsgivarvarumärke består, som vi har beskrivit i bakgrunden 1.1, av tre delar; 

attrahera, rekrytera och behålla personal. (Emilsson, 2007; HR Briefing, 2005) Uppsatsen 

kommer i huvudsak att fokusera på den del som behandlar att behålla personal. Det här dels 

då tidigare uppsatser inom arbetsgivarvarumärken4 främst har behandlat hur företag ska 

attrahera och rekrytera, och dels eftersom Cloetta Fazers personalchef har upplevt det 

svårare att behålla personal än attrahera och rekrytera.  

1.4.2 Avgränsning inom Cloetta Fazer 

Eftersom Cloetta Fazer är en internationell koncern har vi även valt att avgränsa oss till en 

del av koncernen för att få en djupare förståelse för en viss enhet. Vi har valt att avgränsa 

oss till Cloetta Fazer Sverige AB, vilket är det företag som utvecklar, producerar, 

marknadsför och säljer Cloetta Fazers produkter i Sverige. Den största delen av företaget är 

placerat i Ljungsbro och en liten del är placerad i Stockholm. (Björck, 2008) För att 

förenkla för läsaren kommer vi i uppsatsen, undantaget företagspresentationen avsnitt 1.8, 

när vi pratar om Cloetta Fazer Sverige AB endast att skriva Cloetta Fazer. När vi skriver 

                                                 
4 I de flesta uppsatser benämnt Employer Branding. 
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1. Inledning 2. Metod 3. Referensram

4. Empiri

5. Analys 6. Resultat 7. Slutsats 8. Vidare forskning

ledningen eller ledningsgruppen syftar vi till personalchefen och marknadsdirektören som 

vi har intervjuat från ledningen i Cloetta Fazer Sverige AB. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd med ett inledande kapitel (1) som introducerar ämnet och 

fallföretaget för läsaren och även presenterar syfte och frågeställningar. Ett metodkapitel 

(2) belyser hur vi gått tillväga med arbetet i uppsatsen och vi kritiserar och motiverar de val 

vi har gjort. I referensramen (3) presenteras närmare de teorier som kommer att användas, 

medan empirikapitlet (4) redovisar vad som har framkommit genom intervjuerna. 

Innehållet i de här två kapitlen vävs sedan samman i analyskapitlet (5). I det efterföljande 

kapitlet presenteras uppsatsens resultat (6). Därefter redogörs för studiens slutsatser (7) och 

i det avslutande kapitlet (8) ges förslag till vidare forskning. 

 

 
 

 

Figur 1: Uppsatsens disposition. (Egen konstruktion) 

 

1.6 Studiens teoretiska bidrag 
För att genom uppsatsen kunna ge ett teoretiskt bidrag har vi dels fokuserat på den tredje 

delen inom förmedling och byggande av arbetsgivarvarumärket, det vill säga att behålla 

personal. Tidigare studier inom arbetsgivarvarumärken har i huvudsak främst undersökt de 

områden som innebär att attrahera och rekrytera personal 5 . Dels har vi undersökt 

fallföretaget Cloetta Fazer, som är ett tillverkningsföretag. Tidigare svenska studier inom 

området arbetsgivarvarumärke har fokuserat på andra branscher och främst 

                                                 
5 Exempel på en sådan uppsats är ”Attrahera personal – vikten av relationer i employer branding”, skriven av 
Martinsson, M., Pedersen, E. och Rapakko, S. 
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kunskapsintensiva företag.6 Därmed blir ett bidrag med uppsatsen att vi undersöker ett 

tillverkningsföretag med fokus på att behålla personal för att generera ny teori. 

 

1.7 Definitioner och företagsspecifika begrepp 
Nedan presenteras definitioner eller företagsspecifika begrepp som används i uppsatsen för 

att klargöra vad vi syftar till när vi skriver; arbetsgivarvarumärke, brukskultur, Det Goda 

Företaget och ägarstriden.  

1.7.1 Arbetsgivarvarumärke 

För att förklara vad vi syftar till när vi skriver arbetsgivarvarumärke eller arbetet med att 

bygga och förmedla arbetsgivarvarumärket börjar vi med att beskriva den, i vetenskapliga 

artiklar om ämnet, vanligt förekommande termen Employer Branding. Berthon et al., 

(2005) skriver att det var Simon Barrow och Tim Ambler som tillsammans 1996 

definierade Employer Brand som funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som 

en anställning i ett visst företag medför. Lloyd (2002) definierar i sin tur Employer 

Branding som ett företags ansträngningar att kommunicera till anställda och potentiella 

framtida arbetstagare att deras företag är den mest önskvärda arbetsplatsen att arbeta på. 

 

Som med många företeelser har kärt barn många namn. När vi har läst om ämnet har vi 

stött på begrepp som Employer Branding (Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon et al., 2005), 

Employee Branding (Miles & Mangold, 2005) och Employment Branding (Sullivan, 2004).  

Dock har vi inte kunnat urskilja någon större definitionsskillnad mellan alla de här 

uttrycken. När författare har skrivit om företagens varumärke som arbetsgivare har vi i 

huvudsak sett begreppet Employer Brand (Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon et al., 2005; 

Martin et al., 2005).  

 

I den svenska litteraturen har begreppet Employer Branding figurerat mest och det svenska 

begreppet vi har sett som vanligast förekommande är arbetsgivarvarumärke (Edenhall, 
                                                 
6 Exempel på en sådan uppsats är ”Employer branding: positionering av varumärket gentemot nuvarande och 
framtida anställda- en fallstudie av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers”, skriven av Dalborg, C. och Lange, J. 
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2007; HR Briefing, 2005). Även arbetsgivarmärke har förekommit (Eriksson, 2003; 

Eriksson & Forsberg, 2007). Vi har gjort den tolkningen att begreppet Employer Brand går 

att översätta till det svenska ordet arbetsgivarvarumärke. Däremot vållar begreppet 

Employer Branding problem då vi inte har funnit något svenskt ord för det. Vi upplever det 

som att Employer Branding står mer för hela konceptet att bygga ett arbetsgivarvarumärke 

internt samt att marknadsföra och förmedla arbetsgivarvarumärket externt såväl som 

internt.  

 

Vi har vid våra besök på Cloetta Fazer förstått att företaget är ett traditionellt 

tillverkningsföretag som använder sig av svenska beteckningar på avdelningar och titlar. 

Därför anser vi att svenska begrepp är lämpligast att använda i uppsatsen när det är möjligt. 

Vi kommer därför använda ordet arbetsgivarvarumärke när vi talar om varumärket som ett 

företag besitter som arbetsgivare. Vidare kommer vi att skriva om att bygga och förmedla 

arbetsgivarvarumärket, eller arbetsgivarvarumärkesbyggande, när vi syftar till verbet, 

Employer Branding, som har att göra med att skapa och förmedla arbetsgivarvarumärket.  

1.7.2 Brukskulturen 

Något som flera gånger uttalades under intervjuerna var det som intervjupersonerna 

nämnde som brukskulturen eller bruksmentaliteten och det här uttrycket används i empirin i 

kapitel 4. Det intervjupersonerna då syftar till är att det Ljungsbroplacerade Cloetta en gång 

i tiden var det typiska gamla svenska bruket dit många familjer i generation efter generation 

gick och arbetade i fabriken. Där utvecklades en viss typ av kultur, vilken ännu på olika sätt 

lever kvar i företaget. Personalchefen 7  beskriver det som en bruksmiljöanda där den 

positiva sidan är en genuinitet och en äkthet bland människorna som visar sig i en kultur 

som är öppen, vänlig, positiv och familjär. Avigsidan beskriver hon som den sociala 

kontrollen som finns, där alla genom generationer har vetat allt om varandra. Hela 

brukskulturen bygger även på en överrespekt för auktoriteter menar personalchefen8.  

                                                 
7 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
8 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
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1.7.3 Det Goda Företaget 

För att uppnå Cloetta Fazers uppsatta mål med att bli Sveriges bästa arbetsplats inom 

snabbrörliga konsumentvaror år 2012 har företaget precis påbörjat en process, Det Goda 

Företaget, där ledningen träffar varje avdelning och diskuterar vad som är en bra arbetsplats 

för varje individ. Det här arbetet ska vara en kontinuerlig process och mötena ute på de 

olika avdelningarna inleddes först efter att vi hade påbörjat våra intervjuer bland de 

anställda. 9 

1.7.4 Ägarstriden 

Något som omnämns i uppsatsens empiridel i kapitel 4 är ägarstriden. I avsnitt 1.8 beskrivs 

Cloetta Fazers företagsstruktur och ursprung. Där går att läsa att företagen Cloetta och 

Fazer gick samman och bildade Cloetta Fazer år 2000. När ägarstriden benämns i uppsatsen 

syftar det till att det fortfarande pågår en ägartvist mellan Cloetta och Fazer och tvisten 

handlar i korthet om att familjen Fazer har ökat sitt ägande i Cloetta Fazer och erbjudit sig 

att köpa ut Malfors Promotor 10 . Familjen Svenfeldt har ansett att Fazer har ökat sin 

ägarandel i strid med grundavtalet, vilket de ser som ett avtalsbrott. (Höjer, 2008) I 

dagsläget är det oklart vad maktkampen mellan familjerna Svenfeldt och Fazer kommer att 

leda till.  

 

1.8 Företagspresentation 
Koncernen Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och sockerkonfektyrföretag. År 2007 

hade koncernen i genomsnitt 1560 anställda, varav nästan 550 i Sverige. (Cloetta Fazers 

årsredovisning, 2007) Knappt 500 av dessa arbetade i Ljungsbro. (Björck, 2008) 

Marknadsandelen uppgick till 22 procent i Norden och omsättningen var 3253 miljoner 

svenska kronor. Koncernens största marknader är Finland, Sverige, Travel Trade11, Norge, 

Danmark, Baltikum, Ryssland och Polen. Idag är koncernens mest värdefulla tillgång de 

starka produktvarumärkena. Några av de största produktvarumärkena är Karl Fazer, 

                                                 
9 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
10 Malfors Promotor är ett bolag som är helägt av Hjalmar Svenfelts stiftelse (Östgöta Correspondenten, 
2008).  
11 Tidigare känt som Tax Free.  
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Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, Ässät, Tutti Frutti, Salta katten, Center, Marianne, 

Tyrkisk Peber och Plopp, och det är främst de här som prioriteras vid de frekventa 

innovationssatsningarna. (Cloetta Fazers årsredovisning, 2007) 

 

Cloetta Fazers mission är att skapa glädje och njutning och visionen är att stärka Cloetta 

Fazers position i Norden, samt att utveckla verksamheten i Östersjöområdet. Cloetta Fazer 

ska agera och upplevas som en föregångare som driver utvecklingen i branschen. 

(www.cloettafazer.se (c))  

 

Cloetta grundades år 1862 i Köpenhamn och Fazer 1891 i Helsingfors. (Cloetta Fazers 

årsredovisning, 2007) Koncernen Cloetta Fazer bildades år 2000 då svenska Cloetta och 

finska Fazer Konfektyr, gick samman. Innan samgåendet hade företagen haft ett 

produktionssamarbete under hela 1990-talet. År 1994 börsnoterades Cloettas B-aktie på 

Stockholmsbörsen. (www.cloettafazer.se (a)) Huvudanledningen till att Cloetta och Fazer 

Konfektyr slogs ihop var för att de ville få storleksfördelar och bli branschens ledande 

konfektyrföretag på sitt marknadsområde. Behovet av det här ökade då Sverige och Finland 

blev medlemmar i Europeiska Unionen, vilken gjorde att marknaderna blev öppnare och 

konkurrensen ökade på konfektyrmarknaderna kring Östersjöområdet. 

(www.cloettafazer.se (a)) 

 

Såväl Cloettas som Fazers historia och traditioner sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden, 

till 1800-talets Europa då den finaste chokladen framställdes i Schweiz, Ryssland och 

Frankrike. Företagens grundare, såväl bröderna Cloetta som Karl Fazer, kom ursprungligen 

från schweiziska hem och fick sin utbildning hos den tidens chokladmästare 

(www.cloettafazer.se (a)). 

 

Koncernen består idag, efter två företagsförvärv det senaste året, av fyra helägda 

dotterbolag. Två av dessa finns i Sverige, Cloetta Fazer Sverige AB samt Karamellpojkarna 

AB, och två av dotterbolagen finns i Finland, Cloetta Fazer Konfektyr AB samt Fennobon 

Oy. Koncernen äger även till hälften Oy NIS-Nordic Industrial Sales AB. (Cloetta Fazers 

Årsredovisning 2007; Björck, 2008) 
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Koncernen har fem produktionsanläggningar, två i Sverige och tre i Finland (Cloetta Fazers 

årsredovisning, 2007). Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm och det svenska 

försäljningskontoret ligger i Ljungsbro utanför Linköping (www.cloettafazer.se (b)).  

 

1.9 Uppsatsens målgrupper 
Uppsatsen riktar sig främst till två målgrupper. Den första målgruppen är akademiker samt 

studenter som verkar inom ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, personalvetenskap. 

Den andra målgruppen är Cloetta Fazers ledning samt personal. Eftersom vi genomför en 

fallstudie avser vi inte att rikta oss direkt mot andra företag med våra resultat men vi 

välkomnar att de tar del av våra slutsatser om de även skulle passa in i deras verksamhet.  
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2 Metod 
Följande kapitel behandlar studiens vetenskapliga förhållningssätt och karaktär. I kapitlet 

redovisas även vårt tillvägagångssätt för framtagande av information samt studiens 

validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Vid genomförandet av en studie är det lämpligt att fundera över vilket vetenskapligt 

förhållningssätt som tillämpas. Det innebär vilken syn författarna har på verkligheten, 

vetenskapen och rollen som författare. Uppsatsen är skriven som ett sista moment inom 

Ekonomprogrammet för studenter vid Linköpings Universitet. Som tidigare nämnts var vår 

avsikt att genom uppsatsen bidra med ett teoretiskt kunskapsbidrag och därför ville vi 

positionera oss inom det vetenskapliga förhållningssättet. 

2.1.1 Kunskapsteoretiskt synsätt 

Kunskapsteoretiska frågeställningar berör enligt Bryman och Bell (2005) vad som kan 

anses som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Bryman och Bell (2005) menar 

vidare att det finns två synsätt inom kunskapsteori som kan ses som varandras motsatser, 

det ena är positivism och det andra är hermeneutik. En viktig fråga som skiljer de här två 

synsätten åt är huruvida den sociala verkligheten bör studeras utifrån samma principer, 

metoder och verklighetsbild som används inom naturvetenskapen. Den ståndpunkt som 

anser att det är viktigt att följa naturvetenskapens synsätt hör ihop med den 

kunskapsteoretiska uppfattning som kallas positivism. Enligt positivismen ska vetenskapen 

vara värderingsfri, det vill säga objektiv utan egna tolkningar. (Bryman & Bell, 2005) 

Eftersom vi i vår uppsats avsåg att värdera och tolka den information som gavs, och inte 

har ett helt objektivt synsätt, använde vi oss inte av det positivistiska synsättet i vår uppsats.  

 

Hermeneutik används enligt Molander (1998) vid tolkning av fakta och kan likställas med 

begreppet tolkningslära. Förespråkare för hermeneutiken menar att det inte kan finnas 

någon förståelse utan förförståelse. Den hermeneutiska skolan trycker även på att för att 
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kunna förstå en del är det viktigt att se delen i ett sammanhang, att ha en förståelse för 

helheten. För att exempelvis kunna förstå en texts innebörd, måste läsaren förstå språket 

som texten är skriven på. Det vill säga läsaren måste ha en förförståelse för orden som 

används i texten för att förstå sammanhanget. (Molander, 1998) Vi är medvetna om att vår 

tolkning av informationen vi fick i vår undersökning påverkades av vår förförståelse samt 

våra grundläggande värderingar och antaganden. Vi har tagit oss friheten att tolka den 

information som framkom under intervjuerna, vilket gör att vi anslöt oss till det 

kunskapsteoretiska synsättet hermeneutik. Vår förförståelse om företaget var dels baserad 

på de möten som vi hade med personalchefen på Cloetta Fazer, deltagande under en 

företagspresentation av Cloetta Fazer samt den erfarenhet som vi fick genom våra besök på 

företaget. Vi var även under en större del av arbetet med uppsatsen anställda för att vara 

projektledare för ett projekt på marknadsavdelningen på Cloetta Fazer. Projektet hade ingen 

koppling till uppsatsen men påverkade ändå vår förförståelse om företaget och gav oss 

möjlighet att få en inblick i företagskulturen. Vi hade även en förförståelse inom ämnet som 

uppsatsen behandlar, främst eftersom vi hade läst tidigare uppsatser och vetenskapliga 

artiklar som har behandlat byggande och förmedlande av arbetsgivarvarumärken. 

2.1.2 Deduktiv och induktiv ansats 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det i huvudsak två angreppssätt när det gäller 

bedömningen av förhållandet mellan teori och empiri, nämligen deduktiv och induktiv 

ansats. De menar att vid en deduktiv ansats utgår forskaren från teorier för att sedan ställa 

upp hypoteser. Teorin styr sedan datainsamlingen och efter analysering av data kan 

resultatet göra att hypoteserna förkastas eller bekräftas. Därefter har forskaren möjlighet att 

revidera teorin. Bryman och Bell (2005) menar vidare att vid det induktiva angreppssättet 

innebär processen istället att forskarna drar slutsatser på grundval av observationer och 

resultat. Genom att studera och analysera verkligheten blir teorin resultatet av 

forskningsinsatsen. Dock är det sällan en undersökning kan beskrivas som enbart deduktiv 

eller induktiv. Precis som deduktion ofta har inslag av induktion har den induktiva 

processen ofta inslag av deduktion. En strategi som innebär en rörelse som går fram och 

tillbaka mellan data och teori kallas ofta för iterativ. (Bryman & Bell, 2005) Vår 

undersökning kan beskrivas som iterativ då vi började med att läsa in oss på teorier kring i 
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huvudsak arbetsgivarvarumärken och därefter samlade vi in empiri för att sedan återigen gå 

tillbaka till teorin för att koppla den till det insamlade materialet.  

2.1.3 Forskningsansatser 

Vid frågeställningar kring metodansatser skiljer forskare ofta mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning vilket enligt Bryman och Bell (2005) är ett sätt att klassificera olika 

metoder eller tillvägagångssätt inom forskning, i vårt fall företagsekonomisk forskning. 

Kvantitativ forskning kan enligt dem ses som en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Tyngdpunkten ligger på att pröva 

teorier och har oftare ett deduktivt synsätt. Kvalitativ forskning lägger i sin tur vanligen 

vikt vid förståelse och inte kvantifiering till siffror under insamling av data samt betonar i 

huvudsak ett induktivt synsätt där tyngden läggs på generering av teorier. Enligt Bryman 

och Bell (2005) finns det även exempel på undersökningar där det har använts en kvalitativt 

inriktad forskning för att pröva, istället för att generera teori. Kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar står alltså för olika forskningsstrategier och dessa inriktningar skiljer sig åt 

när det gäller vilken roll teorin spelar. Distinktionen mellan de två ansatserna är inte helt 

klar då de ofta innehåller drag av varandra. Många forskare och författare menar att de två 

kan kombineras med varandra i en studie. Både den kvantitativa och kvalitativa ansatsen 

kan bygga på att forskare vill ta reda på vad människor gör och vad de tänker, men de går 

till väga på olika sätt då de studerar dessa fenomen. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Enligt Sayre (2001) lämpar sig en kvalitativ undersökning bättre än en kvantitativ när 

studien vill ha svar på frågor till varför, och inte bara exempelvis när och var, fenomen har 

uppstått. Vår uppsats är en kvalitativ undersökning vilken baseras på intervjuer där vi ville 

undersöka fenomen djupare. Det vi ville ha svar på lämpade sig inte att undersöka genom 

enkäter och standardfrågor där mängden svar är av vikt, utan kvaliteten på det data vi fick 

fram var av större intresse. Eftersom vi inte visste i förväg exakt vad respondenten skulle 

svara då frågorna berör subjektivt upplevda fenomen, lämpade sig den kvalitativa ansatsen 

bra då vi kontinuerligt kunde ställa följdfrågor. Vi hade även möjlighet att komplettera den 

kvalitativt insamlade informationen genom att återkomma till respondenterna vilket inte är 

möjligt i samma utsträckning med kvantitativ ansats.  
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Patton (2002) skriver att det finns tre typer av kvalitativ data vilka är intervjuer, 

observationer och dokument. Till observationer hör all sorts iakttagande av hur människor 

beter sig. Dokument är skrivet material från en organisation, officiella publikationer. 

Intervjuer är öppet ställda frågor till personer som berör dess upplevelser, känslor och 

åsikter. Att intervjua personer är ett bra sätt att få reda på information som inte 

framkommer vid direkta observationer, eftersom vi inte kan observera känslor, tankar och 

intentioner. Syftet med intervjuer blir således enligt Patton (2002) att förstå hur en person 

tänker och ser på olika aspekter. Den del av kvalitativ metod som vi använde oss av var 

intervjuer. 

 

Vi var väl medvetna om att bara för att vi har valt att intervjua personer för att samla empiri 

så blev det här per automatik inte en kvalitativ studie. Hade vi använt oss av 

standardiserade och mycket hårt styrda frågor hade det istället varit att räkna som 

kvantitativ data. Eftersom vi i huvudsak har använt oss av semistrukturerade intervjuer som 

endast var delvis styrda av oss, och därmed istället fokuserat på vad den intervjuade sa, är 

det här ett kvalitativt angreppssätt. (Anderson, 2004)  

 

Potentiella arbetstagare intervjuade vi via e-post utefter standardiserade frågor. Efter att vi 

fått svar återkom vi till intervjupersonerna med följdfrågor utefter deras svar, vilket gör att 

informationen från dem även är att se mer som kvalitativ.  

 

2.2 Fallstudien som forskningsstrategi  
Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi koncentrerade studien på en speciell enhet som 

skulle studeras i detalj (Silverman, 2005). Eftersom endast ett företag undersöktes, hade vi 

möjlighet att gå på djupet i vår studie på Cloetta Fazer.  

 

Fallstudien var lämplig som metod för vår studie då den kännetecknas av ett holistiskt 

synsätt, vilket innebär att olika faktorer påverkar varandra (Denscombe, 2000). Patton 

(2002) menar att det holistiska perspektivet kännetecknas av att det en person uttrycker får 

en större mening när den sätts in i ett större sammanhang. Ett exempel på det här i vår 
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studie är att vi valde att undersöka fyra olika gruppers syn på Cloetta Fazers 

arbetsgivarvarumärke, för att få den övergripande synen.  

 

Eisenhardt och Graebner (2007) menar att fallstudier är ett sätt att använda sig av empiriska 

bevis i ett specifikt fall för att kunna skapa ny teori och svarar speciellt bra på frågorna 

”hur” och ”varför” i outforskade områden. Det är karaktäristiskt för fallstudier att fallet är i 

sin naturliga miljö och inte en tillgjord situation som har hittats på (Eisenhardt & Graebner 

2007). Även det här stämde in bra på vår studie, eftersom vi ville bidra med teoriutveckling 

inom arbetsgivarvarumärken för tillverkningsföretag.  

 

En tänkbar nackdel med fallstudier kan vara dess brist på generaliserbarhet (Anderson, 

2004). Enligt Gummesson (2004) kan fallstudier inte generaliseras till större populationer 

för att beskriva exempelvis hur många, hur ofta eller hur mycket ett visst fenomen uppstår. 

För att kunna göra det här krävs det istället statistisk generalisering. (Gummesson, 2004) 

Vår avsikt med studien var dock inte att generalisera våra slutsatser till en hel population, 

exempelvis en hel bransch, utan endast se till fallföretaget Cloetta Fazer. Den 

generalisering som istället blev möjlig i vårt fall var att vi kunde generalisera till teori 

genom att vi genererade ny teori som kan leda till en ökad förståelse. Den typ av 

generalisering som skedde då benämns som analytisk generalisering eller teorigenerering, 

enligt Gummesson (2004).  

2.2.1 Val av fallföretag 

Hösten 2007 var en av författarna på en föreläsning som hölls av Cloetta Fazers 

personalchef Christina Björck där hon belyste vikten av arbetsgivarvarumärken för företag. 

Ett samtal efter föredraget ledde fram till en diskussion om möjligheten att skriva 

magisteruppsats för företaget. Cloetta Fazer var intressant att undersöka då tidigare 

uppsatser främst behandlat kunskapsintensiva företag, och vi ville undersöka en annan 

bransch, tillverkande företag. Vidare så var Cloetta Fazer intressant som fallföretag då de 

under hösten 2006 uttalade en vision om att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom 

snabbrörliga konsumentvaror 2012, vilket gör att deras arbetsgivarvarumärke är av extra 

stor vikt i arbetet med att uppnå den målsättningen.  
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2.3 Tillvägagångssätt 
Vi intervjuade totalt 36 personer ur fyra olika grupper, vilka är personer ur ledningen, 

anställda, före detta anställda samt potentiella arbetstagare. De muntliga intervjuerna varade 

mellan 30 och 60 minuter och genomfördes av två av oss i varierande konstellationer. 

Samtliga intervjuer hölls under vecka nio till tretton, våren 2008. Anledningen till att endast 

två av oss deltog vid intervjuerna var att vi inte ville vara i för stort övertag gentemot 

intervjupersonerna utan ville skapa en förtrolig stämning. Två undantag där vi alla tre 

deltog, var vid telefonintervjun med marknadsdirektören Peter Henriksson samt vid 

intervjun med personalchefen Christina Björck. Vid samtliga intervjuer använde vi oss av 

olika intervjuguider (se bilaga 1-4) anpassade till respektive urvalsgrupp.  

 

Vi valde att spela in alla muntliga intervjuer med hjälp av diktafon för att i efterhand kunna 

skriva ned intervjuerna och kunna belysa studien med citat. En ytterligare anledning till att 

använda en diktafon var att vi under intervjuernas gång kunde fokusera på det 

intervjupersonen berättade för att kunna leda intervjun med följdfrågor och inte distraheras 

av att endast lita på våra anteckningar efter intervjun. Vi kom överens med 

intervjupersonerna om att intervjuerna spelades in och förklarade att vi behandlade 

materialet konfidentiellt. Enligt Merriam (1994) är en negativ aspekt med att spela in ett 

samtal att vissa personer kan känna sig obekväma med situationen och kan ha en ovilja att 

svara på frågorna. Vi försökte motverka det genom att vara tydliga med att materialet från 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och att det endast är två personer i 

ledningsgruppen som går att identifiera i uppsatsen. Vi upplevde under intervjuerna att 

intervjupersonerna var öppna och svarade på våra frågor efter bästa förmåga.  För att få ut 

så mycket som möjligt har vi följt Andersons (2004) råd och höll testintervjuer på andra 

personer för åsikter om strukturen. Anderson (2004) menar vidare att en intervjuare bör 

fokusera på hur intervjun bäst öppnas och avslutas, hur personen aktivt lyssnar, formulerar 

öppna och tydliga frågor och hur tystnader används. Det här har vi tagit fasta på vid 

genomförandet av intervjuerna. 

 

En aspekt som vi behövde fundera över när vi sammanställde intervjuerna och redovisade 

empiriinsamlingen var hur vi skulle referera till intervjupersonerna för att fortfarande 
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behålla materialet konfidentiellt. Det här hänseendet var viktigt då vi garanterat 

intervjupersonerna att materialet skulle behandlas helt konfidentiellt och de har utifrån det 

svarat i förtroende till oss. Vetenskapsrådet12 (år okänt) föreskriver även att alla uppgifter 

om identifierbara personer ska avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda individer i 

undersökningen inte kan identifieras av utomstående. De menar att det ska vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter om individerna eller identifiera dem. 

(Vetenskapsrådet, år okänt)  

 

För att individerna i vår undersökning inte ska gå att identifiera sammanställde vi alla 34 

konfidentiella intervjuer och namngav personerna från bokstaven A till Ö och resterande 

sex personer från siffran 1 till 6. Det här gjorde vi för att vi själva skulle veta exakt vem 

som sagt vad, men att det inte skulle gå att spåra i uppsatsen. Då vi har valt att citera något 

en intervjuperson sagt har vi endast refererat till den personen som en bokstav eller siffra ur 

den urvalsgruppen, och utelämnat datum och plats för intervjun. Vi har alltså inte refererat 

all information som beskrivs i empirikapitlet till intervjupersonerna, utan endast vid de citat 

som lyfts fram. Vi ansåg att om vi skulle ha referenser till all information skulle 

intervjupersonens arbetskamrater och chefer på Cloetta Fazer kunna lägga samman allt en 

intervjuperson har sagt och då kunna förstå vem individen är. Vi har därför valt att 

utelämna referenser så långt som möjligt, förutom vid citat, för att undvika att avslöja 

individernas identitet.  

 

När det gäller de potentiella arbetstagarna har vi dock refererat all information till 

intervjuernas kodade bokstav, då vi anser att det inte finns risk för att deras identitet röjs. 

För att uppsatsen ska vara ärlig och tillförlitlig har vi dock sparat ett dokument där det går 

att spåra exakt vem som har sagt vad. Det här för att vi ska kunna återgå till ursprungsdata 

och kontrollera tillförlitligheten i det vi skrivit.   

 

En nackdel med den typ av semistrukturerade intervjuer som vi har utfört är att de tar en hel 

del tid (Anderson, 2004). Det här var vi medvetna om men eftersom vi var tre personer för 

                                                 
12 Vetenskapsrådet är en är en myndighet under utbildningsdepartementet som förmedlar information om 
forskningsetiska frågor och ansvarar för att etiska frågor uppmärksammas vid forskning. 
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en tjugo veckors uppsats valde vi ändå att prioritera empiri och det kvalitativa 

angreppssättet, vilket gjort att vi har tog oss tid att göra semistrukturerade intervjuer.  

 

Även generaliserbarheten kan ifrågasättas vid den här typen av intervjuer, men då vi har 

genomfört en så pass stor mängd intervjuer på företaget är vi inte oroade för 

generaliserbarheten på Cloetta Fazer. Som vi tidigare har nämnt syftar vi inte med 

uppsatsen att göra den generaliserbar för en hel population, exempelvis bransch, utan 

endast se till fallföretaget Cloetta Fazer. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att 

intervjuer också begränsar antalet respondenter jämfört med ett standardiserat 

frågeformulär som delas ut till flera (Anderson, 2004). Vi ansåg dock att det var viktigare 

att gå på djupet än bredden i vår fallstudie då vi ville nå personernas åsikter för att kunna 

besvara forskningsfrågorna med ett större djup.  

 

För att öka trovärdigheten på vår empiriinsamling har vi även intervjuat personer ur fyra 

olika grupper för att få en så mångsidig och heltäckande bild som möjligt. Antalet och 

diversifieringen på intervjuerna ledde även till att intervjuerna ur de olika grupperna kan 

kontrolleras mot varandra och komplettera och styrka trovärdigheten i det som har sagts.  

 

Vi valde att genomföra telefonintervjuer och intervjuer via e-post för att få fler att delta 

bland dem som är potentiella och före detta anställda då processen förenklades. Tydliga 

nackdelar med telefonintervjuer och e-postintervjuer är att det är betydligt svårare att 

upprätta samma tillit som vid intervjuer ansikte-mot-ansikte. Möjligheten att ställa djupare 

och mer undersökande frågor och få svar som artikulerar känslor och upplevelser var därför 

mer begränsad.  När det gäller intervjuer via e-post kan personer vara mindre villiga att 

uttrycka sina tankar i skrivna ord samt att det finns risk för att det uppstår 

missuppfattningar då det inte finns något annat att tolka än just tryckta ord. (Anderson, 

2004) 

 

Intervjuer via e-post har å andra sidan den fördelen att de som svarade har haft tid att 

fundera och formulera sina svar, medan vi har kunnat tänka över och analysera svar flera 

gånger. Vi insåg nackdelarna med telefonintervjuer och intervjuer via e-post, men har 
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samtidigt valt att använda oss av dem på grund av tillgängligheten att nå personer. Vid 

oklarheter som uppstått i e-postintervjuerna har vi ställt följdfrågor via e-post. Vi har valt 

att bygga upp tilliten i våra intervjuer via e-post genom att skicka förberedande och även 

avslutande e-post för att på så sätt undvika att intervjun varken påbörjas eller avbryts 

väldigt abrupt. 

2.3.1 Intervjuer med personer ur ledningsgruppen 

För att förstå ledningens perspektiv på Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke har vi 

intervjuat två personer ur företagets ledningsgrupp, nämligen personalchefen Christina 

Björck och marknadsdirektören Peter Henriksson. Intervjuerna var viktiga eftersom de 

tillförde det officiella perspektivet för vad Cloetta Fazer vill förmedla med sitt 

arbetsgivarvarumärke, både internt och externt.  

 

Intervjun med personalchefen hölls i samband med en lunch i personalmatsalen och 

tillvägagångssättet skiljde sig då materialet inte behandlades konfidentiellt eftersom vi i 

uppsatsen kom att hänvisa till henne som person i sin yrkesroll som personalchef. Det 

skilde sig även på det sättet att vi alla tre var närvarande vid intervjun.  

 

Intervjun med marknadsdirektören hölls via högtalartelefon och vi alla tre var närvarande. 

Inte heller den här intervjun behandlades konfidentiellt då vi hänvisade till honom i sin 

yrkesroll som marknadsdirektör. Frågorna hade marknadsdirektören fått via e-post i förväg 

då han önskat det.  

2.3.2 Intervjuer med anställda 

Vi intervjuade sexton stycken personer som är anställda på Cloetta Fazer. Vi önskade att få 

intervjua personer från produktion och tjänstemän från blandade avdelningar, åldrar och 

kön. Personalman Siw Junling var den person som bokade in intervjuer åt oss utefter våra 

önskemål. Vi kom att referera till den här gruppen som ”anställda” och när vi hänvisade till 

något som en person har sagt hänvisade vi inte till deras namn, allt för att behandla 

materialet konfidentiellt. Dessa sexton intervjupersoner i gruppen anställda har vi namngett 

mellan bokstäverna A till P. Fjorton av intervjuerna hölls i ett konferensrum på Cloetta 
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Fazers personalavdelning i Ljungsbro. Vi använde oss av två olika rum, beroende på vilket 

rum som var ledigt just den dagen. Valet föll på dessa rum eftersom vi upplevde dem som 

en neutral miljö för intervjupersonen. De övriga två intervjuerna hölls i ett konferensrum på 

Cloetta Fazers kontor i Stockholm. Vid varje intervju berättade vi kort om syftet med 

uppsatsen, om oss själva, varför vi skulle genomföra intervjuer, hur många intervjuer vi 

skulle genomföra samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vi frågade även om 

det var något som var oklart med upplägget innan vi påbörjade intervjun. Två av oss 

medverkade vid varje intervju. En person ställde frågor, följdfrågor och styrde intervjun. 

Den andra personen antecknade som en försäkring ifall inspelningen inte skulle fungera. 

Vid slutet av varje intervju hade den person som antecknade möjligheten att inflika med 

frågor eller förtydliganden om något hade känts oklart under intervjun. Till sist blev 

intervjupersonen tillfrågad om denne hade något som den ville tillägga.  

2.3.3 Intervjuer med före detta anställda 

Vi intervjuade åtta personer som har valt att avsluta sin anställning på Cloetta Fazer. Tre av 

dessa intervjuer skedde på Cloetta Fazer, fyra av dessa utfördes på telefon och en intervju 

skedde via e-post. Vid de intervjuer som skedde på plats var tillvägagångssättet likadant 

som intervjuerna med anställda (se avsnitt 2.3.2), fast med andra frågor. 

Telefonintervjuerna skedde med högtalartelefon så att inspelning med diktafon var möjlig. 

Intervjun via e-post gick till så att vi först skickade e-post där vi introducerade oss, ämnet 

samt tillvägagångssättet och därefter våra frågor riktade till före detta anställda. Efter att 

intervjupersonen svarat återkom vi med följdfrågor för att fördjupa frågorna och reda ut 

oklarheter. Vi refererade till den här gruppen som ”före detta anställda” och kom inte att 

nämna någon av personerna vid namn. De åtta intervjupersonerna i gruppen före detta 

anställda har vi namngett mellan bokstäverna Q till Y.  

2.3.4 Intervjuer med potentiella arbetstagare 

För att få reda på potentiella arbetstagares syn på Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke 

ansåg vi att det passade bra att rikta frågor till personer som nyligen sökt arbete på Cloetta 

Fazer. Vi menar att det var mer relevant att vända sig till personer som sökt arbete på 

företaget än ett slumpmässigt urval då vi är intresserade av vad Cloetta Fazer associeras 
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med som arbetsgivare och det här bör en arbetssökande ha reflekterat över. Med hänsyn till 

de sökandes integritet kom vi överens med personalman Siw Junling att hon skulle skicka 

ett förberedande e-post där dessa personer fick möjligheten att säga ifrån om de inte ville 

att hon lämnade ut deras e-postadresser till oss. I e-postmeddelandet förklarade Junling att 

Cloetta Fazer inte skulle läsa uppsatsen förrän den färdigställts i juni och således skulle vi 

inte kunna påverka Cloetta Fazer i rekryteringsprocessen. Personerna som vi kontaktade 

med intervjufrågor var ännu inte underrättade om huruvida de var aktuella för att komma på 

en anställningsintervju eller inte. De var därför inte påverkade vare sig positivt eller 

negativt utav besked angående rekryteringsprocessen. Då inte någon avböjt att bli 

kontaktad efter det första e-postmeddelandet skickades intervjufrågorna ut till samtliga 24 

personer. Av dessa 24 personer var det två personer som svarade att de inte ville delta i 

undersökningen. Efter sex dygn var det tretton personer som ännu inte hade svarat varpå vi 

skickade ut en påminnelse med frågorna bifogade igen. Därefter var det en person som 

återkom med svar, en person meddelade att denne inte ville delta i undersökningen, och 

resterande elva personer svarade inte alls. Totalt var det alltså tio personer av 24 stycken 

som deltog i undersökningen bland de potentiella arbetstagarna vilket vi bedömde ge oss 

tillräckligt belysande svar. En skillnad mellan dessa intervjuer och de från övriga grupper 

var att hos de övriga hade individerna tackat ja till personalavdelningens fråga om de gick 

med på att bli intervjuade och en tid för intervjun bokades med dem som ställde upp. Vi vet 

inte hur många som tackat nej till frågan. Vi kommer att referera till den här gruppen som 

”potentiella arbetstagare” och när vi hänvisar till något som en person har sagt hänvisar vi 

inte till deras namn, allt för att behandla materialet konfidentiellt. De tio intervjupersonerna 

i gruppen potentiella arbetstagare har vi namngett mellan bokstäverna Z till Ö och siffrorna 

1 till 6.  

 

2.4 Urval 
I kvalitativa intervjuer är det vanligt med bekvämlighetsurval, då sannolikhetsurval är svåra 

att göra eftersom det kan vara dyrt och tidskrävande att kartlägga den population som ska 

undersökas och finna rätt respondenter. En annan anledning till bekvämlighetsurval brukar 

motiveras med att frågorna går på djupet, och att representativitet inte är lika viktig som i 



23

kvantitativa undersökningar. (Bryman & Bell, 2005; Anderson, 2004). Nackdelar med 

bekvämlighetsurval är enligt Anderson (2004) att generaliserbarheten kan ifrågasättas. 

Bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2004) även vanligt när det är svårt att få tag på dem 

som vill intervjuas, eller då organisationen, och inte personerna som gör undersökningen, 

väljer ut personer som undersöks. Både Bryman och Bell (2005) och Anderson (2004) 

diskuterar även intervjuer särskilda strategiska personer, eller nyckelinformanter, som 

genom sin position och specialisering har extra stor erfarenhet och kunskap om det som 

undersöks. 

 

Vår undersökning delades som framgått upp i fyra grupper med olika personer vi ämnade 

undersöka, personer i ledningsgruppen samt anställda, före detta anställda och potentiella 

arbetstagare. Urvalet av vilka som skulle intervjuas ur dessa grupper valdes av Cloetta 

Fazer, alltså ett bekvämlighetsurval, förutom två nyckelinformanter, personalchefen och 

marknadsdirektören, som vi själva valde ut. Valet föll på dessa två eftersom vi ville 

undersöka huruvida samarbete mellan marknads- och personalavdelningen fanns gällande 

företagets arbetsgivarvarumärke. Det kan diskuteras om vårt bekvämlighetsurval ger en 

rättvisande bild av företaget, men i och med att vi använder oss av semistrukturerade 

intervjuer som går på djupet, samt att antalet intervjuer var relativt många motiverar ändå 

det till att vi har fått fram en klar bild av företaget. Det som även talar för att vår 

undersökning ger en rättvisande bild trots ett bekvämlighetsurval är att då vi gör en 

fallstudie på ett företag och det bör ligga i deras intresse att hänvisa oss till medarbetare 

som svarar uppriktigt. Skulle företaget bara hänvisa oss till anställda som ger enbart en 

positiv bild skulle det vara svårt att komma med några förbättringsförslag.  Det ligger trots 

allt i företagets intresse att få reda på vad de anställda tycker för att, om möjligt, kunna 

förbättra situationen. Den största orsaken till en rättvisande bild måste ändå påpekas 

komma från den stora mängden intervjuer samt djupet på dessa. Vi lämnade önskemål till 

företaget om vilken typ av personal vi ville intervjua, och varit tydliga med att vi ville 

intervjua personer från olika avdelningar och från de två olika orterna, Ljungsbro och 

Stockholm. Däremot har vi inte varit intresserade av ett stratifierat urval gällande kön, 

ålder, bakgrund eller liknande, då vi helt enkelt inte ämnade undersöka olika subgrupper 

inom företaget. Även intervjupersonerna ur potentiella samt före detta anställda har valts av 
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företaget, alltså ett bekvämlighetsurval. För att få den interna och externa bilden av vad 

Cloetta Fazer vill förmedla har vi använt oss av nyckelinformanter, såsom personalchefen 

och marknadsdirektören.  

 

Vi har valt att begränsa antalet intervjuer till vad som gäller enligt vad Bryman och Bell 

(2005) benämner teoretisk mättnad, alltså vi fortsatte intervjua fram till att vi upplevde att 

nya intervjuer inte längre tillförde ytterligare information. Enligt Bryman och Bell (2005) 

är en vanlig kritik från dem som förespråkar teoretisk mättnad att strategiskt urval ofta är 

slöseri med tid och andra resurser, då det bestäms på förväg hur många som ska intervjuas 

utan att ta hänsyn till om intervjuerna tillför något. Vi har även valt att titta på teoretiska 

urval som Bryman och Bell (2005) menar är det viktiga med urval, nämligen att det utförs 

så att det har möjlighet att ge svar på frågor som ämnas undersökas. Anderson (2004) håller 

med i resonemanget och menar att ultimata storleken på urvalet i en kvalitativ 

undersökning är när nya respondenter slutar att tillföra ny information, vilket är en 

bedömning som intervjuarna subjektivt gör. Storleken på urvalet beror alltså på hur 

likvärdigt personer svarar samt undersökningsfrågornas komplexitet och om jämförelser av 

delgrupper inom gruppen ska göras. Bredare frågor och större skillnader i urvalet kräver en 

större population. (Anderson, 2004; Bryman, 2004) Vidare menar Bryman (2004) att det 

finns personer som tycker att minst 20-30 intervjuer bör hållas, men att andra menar att 

minst 60 bör utföras för att slutsatser ska vara hållbara. Bryman (2004) avslutar med att det 

beror på från fall till fall, och det viktigaste är att tydligt motivera storleken på 

undersökningsurvalet. Vi håller med både Bryman (2004) och Anderson (2004), när det 

gäller att det varierar från fall till fall, och har valt att motivera vårt val av storlek genom att 

se på teoretiskt urval och mättnad. Vi slutade utöka antalet intervjuer när vi upplevde att det 

inte gav mer att fortsätta intervjua, utan att personerna bara sa vad vi redan visste och inte 

kunde belysa det på några nya sätt.  

2.5 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet handlar i grund och botten om pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. 

Resultaten ska vara så stabila över tiden att det går att lita på att resultaten i ett urval inte 

ändras om de mäts vid olika tidpunkter. Validitet berör om forskaren mäter det den 
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verkligen vill mäta, det vill säga om måttet som används för att mäta ett begrepp verkligen 

mäter begreppet ifråga. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) har många kvalitativt inriktade forskare haft en diskussion 

om hur pass relevanta begreppen validitet och reliabilitet är för kvalitativa undersökningar. 

Begreppens innebörd behöver ändras för att kunna tillämpas vid kvalitativa studier, så att 

de lägger mindre vikt vid frågor som berör mätning. Validitet kan i kvalitativa studier kort 

sägas handla om huruvida forskaren observerar det denne säger sig göra. (Bryman & Bell, 

2005) Intern validitet betyder att forskarens observationer och den teori som utvecklas 

stämmer överens med varandra och extern validitet handlar om i vilken utsträckning 

undersökningens resultat kan generaliseras till andra situationer. Extern reliabilitet handlar 

om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, vilket kan vara svårt i kvalitativa 

undersökningar då sociala miljöer är svåra att frysa. Intern reliabilitet förekommer om 

medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka den data som samlas in. 

(LeCompte & Goetz, 1982 i Bryman & Bell, 2005)  

2.5.1 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och 

bekräfta 

Det finns även andra forskare som anser att kvalitativa studier bör granskas utifrån andra 

bedömningsgrunder än de som kvantitativa forskare använder sig av. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är Guba och Lincoln (1994) exempel på författare som står för det här synsättet 

och de menar att begreppen validitet och reliabilitet förutsätter att det går att komma fram 

till en enda bild av den sociala verkligheten. Bryman och Bell skriver att Guba och Lincoln 

(1994) ställer sig tveksamma till om det finns en absolut sanning om den sociala 

verkligheten. (Bryman & Bell, 2005) Guba och Lincoln (1994) talar om två olika kriterier 

som bör användas för att bedöma hur bra en kvalitativ undersökning är. Dessa två är äkthet 

(authenticity) och trovärdighet (trustworthiness). Äkthet handlar bland annat om 

undersökningens resultat ger en rättvisande bild av det som har studerats. (Guba & Lincoln, 

1994) Frågan var då om vår undersökning gav en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter 

och uppfattningar som finns bland ledningen, nuvarande, före detta och potentiella 

anställda. Det ämnet som vi studerat anser vi inte kan klassas som något som borde vara 
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alltför känsligt för respondenterna att dela med sig av till oss. Då vårt ämne kan klassas 

som relativt neutralt ansåg vi att det borde bidra till att äktheten var hög i vår undersökning.  

 

Inom teorilitteraturen har vi valt att arbeta med triangulering i största möjliga utsträckning 

för att öka trovärdigheten och äktheten i vår studie. Triangulering innebär i det här fallet att 

flera informationskällor används och kontrolleras mot varandra för att styrka trovärdigheten 

i det som har sagts (Bryman & Bell, 2005). Vi har även valt att i teorikapitlet i huvudsak 

arbeta med vetenskapliga artiklar och böcker samt artiklar inom fackpressen på vårt 

undersökta område, allt för en ökad trovärdighet. Mycket viktigt var att källorna i sig är 

trovärdiga, men att de även styrkte varandra. Vidare har vi i största möjliga mån försökt att 

använda oss av ursprungskällor för att öka trovärdigheten genom att vi själva tog reda på 

informationen istället för att förlitat oss på vad andra författare har läst.  

 

I inledningen i kapitel 1 har vi frångått principen med vetenskapliga artiklar och även 

plockat in populärvetenskapliga artiklar för att visa på populariteten kring ämnet 

arbetsgivarvarumärken och den spridning konceptet har fått. När en källas trovärdighet har 

kunnat ifrågasättas har vi kompletterat informationen med fler källor. Å andra sidan är ju 

bakgrunden till för att väcka intresse och visa varför vi finner ämnet intressant nog att ägna 

en hel termin åt.  

 

En forskares värderingar speglar dess personliga åsikter eller känslor och idag finns det en 

medvetenhet om att det är omöjligt för en forskare att vara helt värderingsfri i en studie. 

Det finns därför stor risk att forskares förförståelse och värderingar kan störa 

forskningsprocessen. Exempelvis är det vanligt att forskare som arbetar med en kvalitativ 

forskningsstrategi utvecklar en känsla av samhörighet med de människor som studeras, 

eller tvärt om, att forskaren ställer sig negativ till de studerade individerna. En forskares 

förförståelse kan även främja forskningsprocessen då en påläst forskare kan ställa djupare 

och mer relevanta frågor. Forskarens förförståelse påverkar inte bara hur den uppfattar 

saker och ting utan även vad den uppfattar. (Bryman & Bell, 2005) 
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Vi har genom diskussionen ovan uppmärksammat läsaren på att våra attityder kom att 

påverka vår undersökning. Det som var viktigt för studien var dock att vi var medvetna om 

att vi kom att påverka resultat och analys och därför var så uppmärksamma som möjligt på 

riskerna, men även möjligheterna, och försökte vara så ärliga som möjligt i vår studie.  

 

Trovärdighet i sin tur delar Guba och Lincoln (1994) in i fyra olika delkriterier. Dessa är 

tillförlitlighet (credibility), vilken är en parallell till intern validitet, överförbarhet 

(transferability), vilken är en parallell till extern validitet, pålitlighet (dependability), vilken 

är en parallell till reliabilitet och möjlighet att styrka och bekräfta, (confirmability), vilken 

är en parallell till objektivitet. (Guba & Lincoln, 1994)  

 

Tillförlitlighet handlar om att säkerställa att forskningen har utförts i enlighet med 

befintliga regler och att resultaten rapporteras till de personer som är en del av den 

studerade kontexten för att få bekräftat att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt 

(Bryman & Bell, 2005). Tillförlitligheten i vår uppsats torde vara hög då vi i insamlingen 

av empiri enbart använt oss av primärkällor, det vill säga vi har själva intervjuat personerna 

och inte inhämtat deras åsikter via en ytterligare part. Vi har även erbjudit de som vill läsa 

igenom det vi skrivit så att de har kunnat rätta oss om vi har uppfattat deras svar felaktigt.  

 

Överförbarhet kan vara möjligt om forskaren gör utförliga redogörelser av detaljerna som 

ingår i kulturen som studeras. En fyllig redogörelse kan göra att andra personer har en 

möjlighet att bedöma om resultaten går att föra över till en annan miljö. Vi har försökt att 

vara tydliga och i så stor utsträckning som möjligt redogjort för detaljerna i vår studie för 

att läsaren ska kunna avgöra om våra resultat går att överföra till en annan kontext. 

 

När det gäller pålitlighet bör forskare enligt Guba och Lincoln (1994) i sina undersökningar 

anta ett granskande synsätt genom att göra en fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen och göra alla vägval, resonemang och fakta tillgängliga och tydliga.  

Det här kan skapa ett problem och är ej vanligt då kvalitativa studier ofta genererar en stor 

mängd data. (Bryman & Bell, 2005) Vi har inte gjort en fullständig redogörelse av alla 

faser i vår studie, däremot har vi försökt så långt det har varit möjligt, att motivera de aktiva 
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val vi har gjort. Det här för att öka pålitligheten i studien. Vi har upptäckt att det är en svår 

balansgång mellan att öka pålitligheten i studien och att samtidigt behålla intervjuerna med 

intervjupersonerna konfidentiella. För att öka pålitligheten i vår studie borde vi hela tiden 

ha skrivit ut mer exakt vad en viss intervjuperson ansåg och sedan skrivit datum och plats 

för intervjun. Vi ansåg dock att om vi skulle ha varit mer tydliga i vår referering skulle 

anställda på Cloetta Fazer som läser vår uppsats kunna lägga ihop allt en person sagt och på 

så sätt kunna identifiera intervjupersonen. Vi har därför prioriterat att i uppsatsen vara 

vagare med refereringen men på så sätt stå kvar vid vårt löfte till intervjupersonerna som 

var att behandla materialet helt konfidentiellt. Dock, som sagt, finns allt material sparat där 

vi kan se exakt vem som har sagt eller ansett vad och därför finns materialet tillgängligt, 

men inte för andra än författarna.  

 

Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att forskaren försöker garantera att denne inte 

medvetet påverkar undersökningen med sina personliga värderingar (Bryman & Bell, 

2005). Vi var medvetna om att vår förförståelse kan ha kommit att påverka oss i vår studie. 

Vi har därför under hela processen försökt att inte undanhålla något för läsaren utan varit 

öppna till den information som har framkommit. I och med att vi har varit tre personer som 

utfört studien har vi haft möjlighet att ifrågasätta varandras synpunkter i en större 

utsträckning under studiens gång, än om vi enbart varit två, vilket ökar möjligheten att 

styrka och bekräfta i vår undersökning. Vi har även deltagit i arbetsseminarium vid tre 

olika tillfällen där vi fått återkoppling från sex andra studenter, samt haft kontinuerlig 

kontakt med uppsatshandledaren, vilket ökat möjligheten att styrka och bekräfta ytterligare.  
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3 Referensram 
I följande kapitel presenteras de teoretiska underlag som är lämpliga för det valda 

ämnesområdet. Teorierna kommer att användas som verktyg för att analysera det 

empiriska materialet.  

 

Som vi nämnde i problemdiskussionen, avsnitt 1.2, har vi valt att dela in begreppet 

arbetsgivarvarumärke i ett internt och ett externt perspektiv. Figur 2 på nästa sida ger en 

övergripande bild av det interna och externa perspektivet. Det interna perspektivet 

innefattar bland annat företagskulturen och de anställdas uppfattning av hur det är att arbeta 

i företaget (Hatch & Schultz, 1997) och beskrivs vidare i avsnitt 3.1. Det externa 

perspektivet som presenteras i avsnitt 3.2 fokuserar på vad företaget signalerar utåt och hur 

det uppfattas av externa parter (Hatch & Schultz, 1997). Ledningens perspektiv innefattar 

exempelvis företagets vision och det ledarskap som finns i organisationen (Hatch & 

Schultz, 2001). För att få ett starkt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att det interna och 

externa perspektivet samverkar och mynnar ut i det gemensamma arbetsgivarvarumärket. 

Som pilarna i figur 2 visar påverkar ledningens perspektiv både det interna och det externa 

perspektivet. (Hatch & Schultz, 1997)  

 

Det interna perspektivet innefattar en mängd olika faktorer som har med ledningen och de 

anställdas inre uppfattningar av arbetsgivarvarumärket att göra. Vi har valt att i 

referensramen kring det interna perspektivet inkludera HRM, psykologiska kontrakt, 

orsaker till arbetsplatsbyte, individers utvecklingslivscykler och slutligen Herzbergs 

motivationsteori. Därefter presenteras det externa perspektivet som syftar till vad 

företagsledningen vill att företaget ska associeras med externt samt vad externa parter 

uppfattar. Slutligen beskrivs vikten av att sammanlänka det interna och externa perspektivet 

för att få ett tydligt och samstämmigt arbetsgivarvarumärke.  
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Figur 2: Internt och externt perspektiv på arbetsgivarvarumärken samt hur perspektiven hänger samman 
Källa: Hatch & Schultz, (1997) s. 361 (Omarbetad av författarna) 

 

3.1 Internt perspektiv på arbetsgivarvarumärke  
Det interna perspektivet berör organisationen och dess medlemmars värderingar (Hatch & 

Schultz, 1997). När det gäller det interna perspektivet på arbetsgivarvarumärke, det vill 

säga kommunikation av varumärket inom företaget, handlar det om tre delar. Att 

kommunicera ut varumärket till de anställda, övertyga dem om varumärkets värde och till 

sist se till att allt arbete utförs i linje med vad varumärket ska signalera. Det här ska göra att 

de anställda ser en helhet och ett sammanhang i allt arbete de utför. (Bergstrom et al., 2002) 

 

Ett starkt internt arbetsgivarvarumärke skapar en arbetsstyrka som är svårimiterad för andra 

företag. Genom att arbetstagarna systematiskt exponeras för organisationens värdegrunder 

formas arbetsplatsens kultur efter företagets mål. Det här möjliggör att kulturen leder till en 

ökad måluppfyllelse. (Backhaus & Tikoo, 2004) För att ett arbetsgivarvarumärke ska vara 

mer än ett tomt löfte till externa parter måste de anställda signalera samma budskap utåt 

som marknadsföringen gör. Om företaget vill signalera effektivitet och vänlighet utåt måste 

de anställda vara effektiva och vänliga i sin kontakt med omvärlden och varandra. De 

anställda uppträder naturligtvis inte på ett visst sätt bara för att de blir tillsagda, beteendet 

måste vara djupt rotat i organisationen. (Hatch et al., 2000)  
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3.1.1 Introduktion till HRM 

Human Relations-skolan växte fram i USA under 1920-talet och rörelsens företrädare var 

kritiska mot den mekaniska människosyn som taylorismen13 innebar. En av företrädarna 

hette Elton Mayo och han blev känd för att belysa att människan behöver uppskattning för 

det arbete som den utför inom en organisation. Människor är sociala varelser och för att de 

anställda ska trivas på sitt arbete behöver de bli sedda av ledningen. (Wallentin & Estevall, 

1999) Enligt Lindmark och Önnevik (2006) handlar Human Relations-skolan om att skapa 

motivation och stimulans hos de anställda vilka inte längre betraktades som en kugge i ett 

hjul, utan som en människa som behövde uppskattning, beröm och trygghet. Däremot 

framgick det, enligt Wallentin och Estevall (1999), av undersökningar att fysiska 

förhållanden som raster och ljus vid arbetsplatsen inte var lika viktigt för trivseln. Trots 

dessa upptäckter under 1920-talet är det inte förrän för några årtionden sedan som 

företagsledare på allvar tog till sig synsättet och har förstått vikten av att kombinera 

lönsamhet med personalens behov. (Wallentin & Estevall, 1999) Att HRM har fått stor 

genomslagskraft under de senaste årtiondena beror enligt Lindmark och Önnevik (2006) på 

att arbetsplatserna har förändrats mot ett arbetssätt som är mer kunskapsbaserat, med en 

växande kännedom om att medarbetarna är en viktig del för att ett företag ska nå ett 

konkurrenskraftigt försprång. Företagen insåg att en ökad kunskap om hur 

organisationskulturen påverkade arbetet och ledarskapet krävdes. (Lindmark & Önnevik, 

2006) 

 

HRM-begreppet består av tre delar enligt Lindmark och Önnevik (2006). Den första delen 

av HRM är human, vilket kan betraktas som den mjuka delen. Innebörden av human-delen 

är att se varje anställd som en människa som har behov och känslor. Den andra delen är 

resource, vilket kan betraktas som den hårda delen av begreppet. Här ser ledningen 

människan som en resurs och en ekonomisk faktor som påverkar resultat- och 

balansräkningen. Ledningen kan välja att se utveckling av personal som en kostnad eller 

som en investering. Den tredje delen, som är management, behandlar det strategiska 

ledarskapet. (Lindmark & Önnevik, 2006) 
                                                 
13 Taylorismen, den så kallade vetenskapliga arbetsfördelningen, Scientific Management, innebar att 
människan sågs mer som en maskin i produktionen som inte i så stor utsträckning skulle tänka. Beslut skulle 
istället fattas av produktionsledningen. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
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HRM kan idag beskrivas som det som berör människor i företag och innefattar bland annat 

rekrytering av personal, utbildning och karriärplanering för personalen. HRM kan anses 

som en del i att förankra och stärka företagets kultur på alla nivåer i företaget och ska 

hjälpa de anställda inom företaget att förstå vad företaget vill signalera. HRM fungerar som 

en bro mellan organisationens kultur och den anställdes identitet. (Alvesson & Kärreman, 

2007) HRM utgår från antagandet att humankapitalet är en organisations viktigaste resurs 

och kan sägas bygga på ett antagande där organisationen och den anställde lever i symbios. 

Organisationer behöver begåvade personer som bidrar till företagets verksamhet och de 

anställda vill ha lön och karriär från organisationen. Ett gott samarbete mellan en 

organisation och en anställd gynnar båda parter då organisationen får arbetskraft och 

tankeverksamhet från den anställde och den anställde blir tillfreds med sitt arbete. (Bolman 

& Deal, 2005) 

 

Söderlund och Bredin (2005) menar att det har blivit av större vikt att HR-avdelningar på 

företag även ser till externa faktorer, såsom förändringar på arbetsmarknaden eller andra 

anpassningar till omvärlden. Ett exempel är att många företag har sett att de behöver 

förändra sitt arbetssätt för att i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare för unga, som ställer 

andra krav på arbetsgivaren. (Söderlund & Bredin, 2005) 

3.1.2 Psykologiska kontrakt 

Inom HRM-området pågår det diskussioner om psykologiska kontrakt mellan en 

arbetsgivare och en anställd. Kontrakten får konsekvenser på hur personer ser på 

anställningsrelationen och hur arbetsgivare och anställd ser på varandra. (Söderlund & 

Bredin, 2005) Det är vanligt att arbetsgivaren inte är medveten om de psykologiska 

kontrakt som arbetstagaren anser existerar mellan dem. Det finns teorier som försöker 

förklara individuell prestationsstyrning utifrån ekonomiska perspektiv, medan teorier om 

psykologiska kontrakt försöker göra det här från en mer psykologisk och social synvinkel. 

(Boxall & Purcell, 2008) Psykologiska kontrakt har definierats som föreställningar 

baserade på uttryckta eller underförstådda löften gällande förhållandet mellan en individ 

och en arbetsgivare. När anställda är övertygade om att arbetsgivaren kommer att fullgöra 

sin del av kontraktet gentemot den anställde motiverar psykologiska kontrakt den anställde 
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att fullgöra sina förpliktelser gentemot företaget. (Rousseau, 2004 i Atkinson, 2007) 

Grundpelaren i det psykologiska kontraktet anses vara ömsesidigt förtroende. (Rousseau, 

2004 samt MacNeil, 1985 i Atkinson, 2007) Psykologiska kontrakt kan brytas, exempelvis 

genom att någon av parterna inte uppfyller sina förpliktelser. Effekten av brutna kontrakt 

blir densamma, även om det är så att den ena inte uppfyller sina förpliktelser, eller om det 

bara felaktigt uppfattas som att den inte gör det. Bryter arbetsgivaren psykologiska kontrakt 

kan det leda till intensiva reaktioner mot arbetsgivaren innehållande ilska, besvikelse och 

känslor av orättvisa. (Robinson & Morrison, 2000 i Atkinson, 2007) 

3.1.3 Orsaker till arbetsplatsbyte 

Ware (2008) menar att de flesta chefer inte tar något ansvar för varför personer väljer att 

lämna organisationen. Chefer väljer att diagnostisera uppsägningar med att personen byter 

arbetsplats för att få bättre ersättning14, även om det verkliga skälet är något helt annat. De 

verkliga skälen är ofta psykologiska, exempelvis avsaknad av karriärutveckling. Vanligtvis 

hänvisar chefer även till övriga avdelningsexterna orsaker vilket ligger utanför chefens eget 

ansvarsområde, såsom byråkrati inom organisationen vilket minskar arbetstagarens 

självstyre och frihet. (Ware, 2008) En undersökning av Boxall et al., (2003) visar att det 

inte finns enbart en tydlig faktor till varför anställda väljer att lämna en arbetsgivare, utan 

de flesta tillfrågade angav att det fanns tre huvudsakliga orsaker till varför de bytte arbete. 

Vilka dessa tre orsaker är varierar dock från person till person. En av de vanligaste 

orsakerna, enligt Boxall et al., (2003) samt Rose (1994), är att personerna funnit ett mer 

intressant och utvecklande arbete. Sutherland och Canwell (2004) har identifierat de fem 

största orsakerna till att personer lämnar en organisation till låg kompensation med lön som 

främsta faktor, låg involvering i beslutsfattande, obekväma och krävande arbetstider, 

arbetsmiljön samt anställningens innehåll. Andra viktiga orsaker, varav de flesta faktorer 

finns inom det område ledningen kan influera, är hur ofta den anställde fått uppskattning 

för sitt arbete (Ware, 2008), om den anställde känner att dess åsikt räknas (Ware, 2008), om 

karriären utvecklas (Ware, 2008; Dychtwald & Baxter, 2007; Boxall et al., 2003), 

företagskulturen (Dychtwald & Baxter, 2007) och trivseln med kollegor och närmsta chefen 

(Ware, 2008; Boxall et al., 2003). Balans i livet mellan arbete och fritid spelar roll vid byte 

                                                 
14 Såsom bättre lön, arbetsvillkor och förmåner.  
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av arbetsgivare (Boxall et al., 2003). Kompensation tas upp som en anledning av 

Dychtwald och Baxter (2007). Boxall et al., (2003) ger dock en mer nyanserad bild och 

menar att en viss nivå på lönen krävs för att rekrytera och behålla personal, men det är 

andra, psykologiska skäl som spelar en betydligt större roll.  

 

Rose (1994) menar att personer är mer nöjda med sina arbeten, och mer lojala till företaget, 

om de kunskaper och erfarenheter som behövs för arbetet överrensstämmer med dem som 

de själva besitter. Det här betyder alltså att de flesta människor kan vara nöjda med sitt 

arbete, oavsett deras kunskaps- och erfarenhetsnivå, det gäller bara att arbetet matchar de 

anställda, för att öka tillfredsställelsen. (Rose, 1994)  

3.1.4 Utvecklingslivscykler 

Att individer vill uttrycka sin personlighet samt förverkliga sig själv genom arbetet får stöd 

av livscykelteorin. Den menar att en vuxen person kommer under ett flertal tillfällen i livet 

söka stora utvecklingsutmaningar. Livscyklerna delas upp i stabila perioder, då strukturer 

byggs, och föränderliga perioder, då strukturer ändras. I en stabil period handlar det om att 

uppnå mål och värderingar inom den givna strukturen, medan i föränderliga perioder 

ifrågasätts det existerande och flera olika möjligheter för förändringar undersöks, 

exempelvis så byter personer arbete, flyttar och även gifter eller skiljer sig. (Boxall & 

Purcell, 2008) 

 

Fram till trettioårsåldern experimenterar personer med olika arbetsplatser för att ta reda på 

vilken sorts arbete de tycker om och vad de inte tycker om. Personalomsättningen är 

generellt sett mycket högre bland de under trettio än i någon annan åldersgrupp enligt 

undersökningar utförda i Storbritannien och på Nya Zeeland. (Burgess & Rees, 1998; 

Boxall et al., 2003) Parment (2008) menar att framförallt yngre individer byter arbete och 

arbetsgivare oftare. En tumregel, enligt Boxall och Purcell (2008), anses vara att talangfull 

personal söker någon slags signifikant stimulering vart tredje till fjärde år. Den stora 

utmaningen för att behålla kompetent personal över tiden är att inom organisationen kunna 

tillgodose dessa önskemål om personlig utveckling. Organisationer måste bli bättre på att 
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skapa utveckling åt talangfulla anställda, och ett sätt att lyckas med det här är att ha en 

dialog om vilken utveckling personen är intresserad av. (Boxall & Purcell, 2008) 

3.1.5 Herzbergs motivationsteori 

Herzberg et al. (1959) menar att individer påverkas av olika faktorer och behov vilka en 

individ måste få uppfyllda för att känna hög arbetstillfredsställelse och hög motivation. 

Herzberg et al. (1959) gör en uppdelning av dessa faktorer i hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer.  

 

Hygienfaktorerna är förhållanden i arbetsomgivningen, alltså inte primärt arbetet i sig, som 

måste vara uppfyllda för att en individ inte skall vantrivas. Exempel på hygienfaktorer är 

övervakningen av arbetet, relationer mellan människor, den fysiska arbetsmiljön, lön, 

kompensationer, förmåner, anställningstrygghet och hur administrationen sköts. När graden 

av uppfyllelse av hygienfaktorerna sjunker under en viss nivå, som är individuell för varje 

person, blir följden att individen känner missnöje med arbetet. Herzberg et al. (1959) 

beskriver dock att det inte är tillräckligt att hygienfaktorerna uppfylls, utan även 

motivationsfaktorerna måste tillgodoses för att individen ska känna hög motivation och 

tillfredsställelse med sitt arbete. Motivationsfaktorer kan exempelvis vara att individen 

utför prestationer som ger en känsla av tillfredsställelse eller upplever självförverkligande 

och personlig utveckling. (Herzberg et al., 1959) Ytterligare motivationsfaktorer är 

exempelvis att individen upplever att den får erkännande, känner av arbetsuppgiftens värde 

i sig och känner av att den får ta ansvar (Herzberg, 1966). Herzberg et al. (1959) nämner 

även att det finns mindre möjligheter till självförverkligande i monotona yrken med hög 

grad av automatisering och därför blir det extra viktigt att satsa på hygienfaktorer i sådana 

typer av arbeten. I dessa typer av arbeten saknas det ofta motivationsfaktorer och därför 

måste hygienfaktorerna vara så pass mycket påtagligare för att arbetet i sig ska vara 

acceptabelt. (Herzberg et al., 1959) 

 

Hygienfaktorerna fyller funktionen att den anställde känner sig väl behandlad och 

motivationsfaktorerna fyller funktionen att den anställde upplever självförverkligande och 

kan bidra med sitt kreativa tankesätt till företaget. Herzberg et al. (1959) skriver att när en 
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anställd tillfrågas om vad den inte tycker om gällande sitt arbete blir svaret ofta att den 

anställde är missnöjd med lönen. Däremot när individer nämner vad som är viktigt för dem 

i sitt arbete blir svaret oftast klassiska motivationsfaktorer. (Herzberg et al., 1959) 

 

Både motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna möter ett behov hos den anställde men 

det är främst motivationsfaktorerna som ger tillfredsställelse med arbetet. Är den anställde 

tillfredsställd med sitt arbete leder det i sin tur till att den anställde förbättrar sina 

arbetsprestationer. (Herzberg et al., 1959) 

 

3.2 Externt perspektiv på arbetsgivarvarumärke 
Det externa perspektivet är multidimensionellt eftersom det är en subjektiv upplevelse av 

vad utomstående anser att organisationen uttrycker. Ett företag kan exempelvis anses som 

hårt mot sina leverantörer om de pressar priserna men det uppskattar i sin tur kunderna om 

det gör att de får ett mer förmånligt pris. Samma företag kan då komma att upplevas på två 

olika sätt, beroende på vems perspektiv som antas. (Ferris et al., 2002) Enligt Dutton et al. 

(1994) kan det externa perspektivet även anses vara det som organisationens medlemmar 

upplever att externa parter tror om deras organisation eller vad organisationsmedlemmar 

gör för att influera vad andra ska tycka om organisationen. Ett företags externa 

arbetsgivarvarumärke kan således skildras ur två perspektiv, dels den bild företaget 

försöker förmedla till externa parter men även hur de externa parterna uppfattar företaget. 

(Dutton et al., 1994) 

 

Historiskt sett har byggande av varumärke varit ett sätt att skapa en image eller identitet 

genom en speciell logotyp eller annonser. Målet verkade många gånger vara att tvinga på 

ett budskap. I mitten på 1990-talet växte en kritik fram mot detta sätt att marknadsföra sitt 

varumärke. Kritikerna menade att det inte är endast mot konsument som det är viktigt att 

framhäva varumärket. Det blev allt viktigare att tänka på hur olika intressenter bemöttes 

exempelvis när de ringde till företaget eller hur produkterna distribuerades. Kontentan var 

att intressenter möter varumärket på alla möjliga sätt och det är viktigt för ett företag att 

vara medvetet om att varumärket finns överallt. Alla olika faktorer påverkar hur varumärket 
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kommer att upplevas. Ofta finns dessa associationer undermedvetet och det fungerar alltså 

inte att gå ut och bestämma vad någon ska tycka om företagets varumärke, utan det mesta 

kommuniceras på en undermedveten nivå. (Bergstrom et al., 2002)  

 

Parment (2008) menar att är viktigt att skapa konsistenta varumärkesintryck. Alla olika 

kommunikationsvägar hänger samman i ett system, och uppfattningen av ett varumärke 

beror på egna erfarenheter från kontakter med företaget och dess produkter, men även 

andras erfarenheter, analyser i facktidningar och företagets marknadsföring. (Parment, 

2008) 

 

Extern marknadsföring av ett företags arbetsgivarvarumärke kan leda till att företaget 

etableras som en arbetsgivare som arbetstagaren helst vill arbeta för. Det här möjliggör att 

företagen kan attrahera de bästa arbetstagarna. När en arbetstagare väl attraherats av ett 

företag utvecklar den en rad antaganden om hur en anställning hos ett företag skulle 

upplevas. Börjar sedan personen arbeta i företaget bär den med sig sin förförståelse och 

sina förväntningar in i organisationen och om dessa värderingar överensstämmer förstärks 

engagemanget i företaget. (Backhaus & Tikoo, 2004) Med andra ord förutsätter det här 

förstås att det som arbetstagaren uppfattar stämmer överens med vad företaget vill 

associeras med och att det stämmer överens med hur verkligheten ser ut i organisationen.  

 

Birkigt et al. (1992) menar att för varje företag med självständiga produktvarumärken är det 

viktigt att produktvarumärken, gamla såväl som nyutvecklade, passar in med det företaget 

signalerar och vill vara. Det är med andra ord viktigt att nyutvecklade produktvarumärken 

inte ger en falsk bild. Vidare menar de att det är viktigt att alla nya produktvarumärken får 

en identitet som får ett bestämt förhållande till företagsidentiteten och andra 

produktvarumärken. Birkigt et al. (1992) menar även att ju starkare produktens egen 

varumärkesidentitet är desto större kan skillnaden vara mellan företagets olika 

produktvarumärken men också mellan produktvarumärken och det företaget signalerar och 

vill vara.  
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3.3 Sammanlänkning av internt och externt perspektiv 
Det interna och externa perspektivet på arbetsgivarvarumärket bör sammanlänkas och de 

eventuella gap som finns mellan dessa bör identifieras och överbyggs för att uppnå ett 

tydligt arbetsgivarvarumärke (Hatch & Schultz, 2001). Perspektiven har presenterats ovan 

och nedan beskrivs hur dessa bör sammanlänkas.  

 

Howard Schultz, ordförande i Starbucks, har i en intervju med Khermouch et al. (2001) 

uttryckt sig på följande sätt: 

 

” If we want to exceed the trust of our customers, then we first have to 

build trust with our people. Brand has to start with the culture and 

naturally extend to our customers.” 
(Khermouch et al. 2001, s.50-57, Business Week) 

 

Idealtillståndet är att varumärket ska genomsyra alla delar av företaget med en början i 

företagets produkter eller tjänster. Därefter ska det utökas utåt och genomsyra varje aspekt i 

organisationen. Varumärket är alltså inte bara till för paketering och annonser utan det ska 

även sitta i väggarna, finnas med i bonussystemet, fakturorna, intranätet och så vidare. 

(Bergstrom et al., 2002) 

 

I dagens samhälle där företag har många olika relationer både internt och externt blir det 

ännu viktigare för de företag som vill hålla sig i framkanten att bryta ner gränserna mellan 

interna och externa aspekter. Förr var det vanligare att en avdelning hade hand om externa 

relationer, exempelvis marknadsföringsavdelningen, och en annan de interna relationerna, 

exempelvis personalavdelningen. I och med ökade antal kontakter utanför företaget, större 

komplexitet och mer kundfokus bör företag omvärdera det här synsättet. Det handlar om att 

företag bör kunna kombinera kunskaper inom marknadsföring och organisation. Det finns 

även den aspekten att en anställd på ett företag kan anses vara både en intern part i företaget 

som anställd och extern part som exempelvis kund och kommuninvånare, vilket visar på att 

det ena perspektivet ofta påverkar det andra. (Hatch & Schultz, 1997)  
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Även i senare litteratur, bland annat i Martin et al., (2005) och Thorne (2004) har det 

belysts att företag på senare år har insett att för att bli framgångsrikt med sitt arbete kring 

att bygga och förmedla sitt arbetsgivarvarumärke, krävs det ett starkt samarbete mellan 

marknadsföringsavdelningen och HR-avdelningen. HR-avdelningen måste dra nytta av 

marknadsföringsteorier och marknadsavdelningens vana att marknadsföra. Det här för att 

på ett effektivt sätt kunna nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke och det företaget vill 

signalera som arbetsgivare. (Martin et al., 2005)  

 
Enligt Merchant och van der Stede (2007) bör ledningens perspektiv vara grunden för, och 

genomsyra, hela organisationen. Med andra ord bör ledningens perspektiv återfinnas i både 

det interna och externa perspektivet. Det är av yttersta vikt att de anställda känner till 

visioner och strategier, för att deras handlingar ska bidra till att uppsatta mål uppfylls. 

(Merchant & van der Stede, 2007) Hatch och Schultz (2001) menar att ett förekommande 

problem är att ledningen utstakar nya visioner och strategier, ofta alltför ambitiösa för att 

kunna implementeras och som de anställda inte förstår eller stödjer. Det här leder till att det 

blir en spricka mellan retoriken och verkligheten. En besviken ledning skyller på att de 

anställda är emot förändringar medan de anställda blir cyniska och misstänksamma (Hatch 

& Schultz, 2001).  

 

Birkigt et al. (1992) menar att det är viktigt att organisationens självbild stämmer överens 

med bilden som andra har av organisationen, alltså den bild som projiceras. Det här menar 

de kan uppnås genom att organisationens identitetsmix, såsom dess kommunikation, 

design, personlighet och förhållningssätt, förmedlas på ett sätt som uppfattas som 

överrensstämmande och äkta både rationellt och emotionellt. (Birkigt et al.,1992) 

 

Företagets arbetsgivarvarumärke alltså stämma överens internt och externt menar Hatch 

och Schultz (2001). De anställda bör ha samma uppfattning av företagets 

arbetsgivarvarumärke som det som företaget medvetet signalerar utåt och som uppfattas 

externt för att organisationens arbetsgivarvarumärkesbyggande ska fungera effektivt. Det är 

alltså av stor vikt att undersöka så att ledningens perspektiv och de anställdas uppfattning 

överrensstämmer, alltså att ledning och de anställda har samma syn. Här är det viktigt att 

ledningen inte fattar strategiska beslut som de anställda inte förstår eller inte ger sitt stöd 
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till. Även attityder från ledningen och de anställda ska stämma med perceptionen från 

världen utanför, för att inte externa parter ska bli förvirrade över vad företaget står för, 

vilket sedan kan spridas snabbt ryktesvägen och få förödande konsekvenser. (Hatch & 

Schultz, 2001) 
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras resultatet av insamlad primärdata som kommer från 36 stycken olika 

intervjuer. Resultaten från intervjuerna med strategerna, marknadsdirektören Peter 

Henriksson och personalchefen Christina Björck, redovisas först i avsnitt 4.1. Därefter 

redovisas informationen från anställda i avsnitt 4.2 följt av före detta anställda i avsnitt 4.3 

och sist presenteras resultaten från de potentiella arbetstagarna i avsnitt 4.4. 

 

4.1 Intervjuresultat Strategerna 
Nedan presenteras den information som delgavs oss vid intervjun med marknadsdirektör 

Peter Henriksson som hölls den 29 februari 2008 samt intervjun med personalchef 

Christina Björck, vilken genomfördes den 26 februari 2008. Båda dessa personer sitter med 

i Cloetta Fazers ledningsgrupp. Syftet med intervjuerna var att beskriva ledningens synsätt 

på Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke och arbetet med det internt och externt.  

4.1.1 Aktiv marknadsförare vill skapa glädje och njutning 

Cloetta Fazer arbetar kontinuerligt med att marknadsföra sig som arbetsgivare, bland annat 

på Linköpings universitets arbetsmarknadsdagar. Samarbeten pågår med universitetet där 

Cloetta Fazer dels är medlem i föreningen Pegas 15  och dels har varit på 

ekonomutbildningen och haft föreläsningar. Vidare är Cloetta Fazer mycket aktiva när det 

gäller kvalificerade yrkesutbildningar och gymnasieprogram. Bland annat har Cloetta Fazer 

tillsammans med Arla varit med och tagit fram en gymnasieutbildning som är speciellt 

inriktad på processindustrin och från den utbildningen tar företagen emot praktikanter. 

Cloetta Fazer tar även emot praktikanter från kvalificerade yrkesutbildningar.16 

 
Marknadsdirektören17 menar att budskapet Cloetta Fazer vill förmedla som arbetsgivare 

grundar sig i företagets mission som är att skapa glädje och njutning, vilken ska genomsyra 

                                                 
15 Pegasus är ett partnerprogram på Linköpings universitet som verkar för att skapa långsiktiga samarbeten 
mellan näringsliv och akademin  (Linköpings universitet, 2008). 
16 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
17 Peter Henriksson, marknadsdirektör, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-29. 
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hela företaget. Även personalchefen tar upp att det är det budskapet som Cloetta Fazer vill 

signalera som arbetsgivare, att vara ett företag som sprider glädje och njutning. Vidare 

säger marknadsdirektören att Cloetta Fazer även vill upplevas som en öppen och dynamisk 

arbetsplats där företaget inte arbetar efter en dold agenda.  

4.1.2 Platt och obyråkratisk eller gammalmodig och hierarkisk? 

Internt arbetar Cloetta Fazer med att vara ett företag där ledarskapet gör att det är högt i tak 

där chefer hela tiden agerar och vågar vara konsekventa 18.  

 

”Ledarskap är ju som föräldraskap, det är ju det du gör som räknas, inte 

det du säger.” 19  

 

Skulle anställda tillfrågas om vilka positiva värden de associerar med Cloetta Fazer som 

arbetsgivare skulle många, enligt personalchefen, säga att arbetsgivaren förknippas med en 

trygg och stabil arbetsplats samt att företagets produkter är roliga och lätta att företräda. 

Hon tror även att de flesta medarbetare skulle lyfta fram den varma kulturen där personer 

bryr sig om varandra, vilken hon beskriver som en av brukets bästa sidor. 

Marknadsdirektören å sin sida tror att de flesta skulle nämna den omhändertagande kulturen 

där det är högt i tak och individer vågar framföra sina åsikter. Han upplever att anställda ser 

organisationen som relativt platt och ganska obyråkratisk.  

 

Personalchefen däremot verkar tycka tvärt emot marknadsdirektören när det gäller graden 

av byråkrati i företaget och hon tror att anställda på frågan om negativa associationer 

istället skulle svara att organisationen bitvis är lite gammalmodig och hierarkisk. Det här 

säger hon är brukets avigsida. Personalchefen tror även att det kan finnas en dålig förståelse 

för andra funktioner i företaget vilket leder till att anställda inte alltid förstår varandra i hela 

värdekedjan. Till sist nämner hon att ägarstriden som pågått mellan Cloetta och Fazer kan 

vara ytterligare en sak som anställda kan associera som negativt och att den sitter som en 

liten tagg i hjärtat på de anställda. Om anställda skulle tillfrågas vilka negativa värden de 

associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare, tror marknadsdirektören att de skulle svara 
                                                 
18 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
19 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
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bristen på tydlighet i förväntningar och mål och att det ibland finns en oförmåga att fatta 

beslut.  

4.1.3 Det Goda Företaget - process för att bli Sveriges bästa arbetsplats  

För att uppnå Cloetta Fazers uppsatta mål med att bli Sveriges bästa arbetsplats inom 

snabbrörliga konsumentvaror år 2012 har företaget precis påbörjat en process20, Det Goda 

Företaget, där ledningen träffar varje avdelning och diskuterar vad som är en bra arbetsplats 

för varje individ. Genom det här hittar de förbättringsområden och sedan får varje 

avdelning bestämma vad som är viktigast för dem. Personalchefen säger att det här inte ska 

vara som ett tillfälligt projekt utan tanken är att det är en kontinuerlig verksamhetsprocess 

som hädanefter ska pågå långsiktigt. 21  Personalchefen berättar att Det Goda Företaget 

innebär att Cloetta Fazer konsekvent arbetar med ledarskapet och medarbetarskapet för att 

säkerställa att det finns en bra kommunikation. De anställda ska känna att de arbetar på ett 

företag som är en stabil arbetsplats över tiden där det finns möjlighet till personlig 

utveckling.22 Cloetta Fazer har, som tidigare nämnts, målsättningen att bli Sveriges bästa 

arbetsplats inom snabbrörliga konsumentvaror. Marknadsdirektören menar att för att nå den 

målsättningen har de en hel del att arbeta med. Det som de måste bli bättre på är att vara 

mer tydliga med förväntningar, mål och uppföljningar. Cloetta Fazer har varit ett familjeägt 

bolag med en stark brukstradition där kulturen tidigare har varit det mest styrande. Det här 

har gjort att företaget inte har förändrats inom alla områden på det sätt som många anställda 

förväntar sig att ett modernt företag ska. Marknadsdirektören menar att det ibland finns en 

spänning mellan det ledningen vill genom visionen och missionen och hur företaget 

fungerar i och med den gamla kulturen. En sak som Cloetta Fazer gör för att se till de 

anställdas individuella utveckling på företaget är att de arbetar med 

kompetensutvecklingsplaner. Tanken är att alla anställda på Cloetta Fazer ska ha en 

kompetensutvecklingsplan på kort och på lång sikt som ses över en gång om året på 

medarbetarsamtalet.23 

                                                 
20 Det här arbetet var inte påbörjat när vi gjorde vissa intervjuer. 
21 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
22 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
23 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
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4.1.4 Personalomsättning - låg eller hög? 

Personalchefen upplever att företaget i det stora hela är bra på att behålla personal och att 

de har varit bra på att behålla den personal de behövt hittills, men att företaget ibland är för 

litet för att kunna ta in riktigt duktiga, unga och välutbildade personer. I det läget är Cloetta 

Fazer inte tillräckligt stort för att kunna ge snabba och täta utmaningar och där skulle hon 

vilja utnyttja koncernen mer. Marknadsdirektören beskriver frågan om hur bra Cloetta 

Fazer är på att behålla personal som tudelad. Generellt sett har Cloetta Fazer en mycket låg 

personalomsättning enligt marknadsdirektören. I vissa delar av organisationen har dock 

omsättningshastigheten ibland varit hög. Det här är något som kan ses både som positivt 

och negativt. Frågan måste ställas i relation till hur en dynamisk organisation ska fungera 

och där måste det även övervägas när personalomsättningen blir för låg eller för hög för att 

vara sund. En organisation mår bäst om den har en lagom personalomsättning.24  

4.1.5 Företaget ger inte tillräckliga utmaningar 

Den vanligaste orsaken till att anställda har valt att lämna Cloetta Fazer tror personalchefen 

är att anställda har velat växa mer än vad företaget kan erbjuda. Personalchefens 

uppfattning är att personer alltid tror att Cloetta Fazer är större än vad det egentligen är. Att 

företaget är mer utvecklat, mer som Kraft, Coca Cola eller Procter & Gamble. 25 

Marknadsdirektören har liknande tankar då han har upplevt att de som slutat gjort det för att 

de inte har fått tillräckliga utmaningar i företaget. Han säger att en annan anledning kan 

vara att den anställde har känt sig begränsad i möjligheten att påverka sitt arbete eller att de 

har tyckt att det har varit för otydliga förväntningar eller mål. Marknadsdirektören säger att 

det är väldigt individuellt hur arbetstagare ser på mål och förväntningar. En del upplever att 

det är skönt om det inte finns några direkta mål och förväntningar medan andra upplever att 

avsaknaden av tydliga och klara målsättningar gör att individen inte utvecklas på grund av 

för få utmaningar. Vad det här får för effekter beror helt enkelt på vad den anställde är för 

personlighetstyp, i vilken ålder den är i och var den befinner sig i sin karriär.26 

 

                                                 
24 Peter Henriksson, marknadsdirektör, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-29. 
25 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
26 Peter Henriksson, marknadsdirektör, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-29. 
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Den avdelning på Cloetta Fazer som har högst personalomsättning är, enligt personalchefen 

och marknadsdirektören, marknadsavdelningen. Personalchefen tror inte att det är något 

unikt för just deras företag utan att det gäller för många organisationer att det är just en 

sådan avdelning som marknadsavdelningen som har hög rörlighet. Det skulle kunna 

förklaras med att det är en viss typ av människor som söker nya utmaningar och vill ha 

utveckling. Hon säger sedan att det inte alltid är fel att anställda slutar utan tycker att det är 

nyttigt så länge personen växer. Det som däremot är viktigt att ta till vara på är om det 

framkommer information när personen slutar som är värd att ta till sig för att kunna hitta 

nya och bättre samarbetsformer eller nya processer. Om det kommer fram viktig 

information och återkoppling från den anställde som har valt att sluta så förs återkopplingen 

vidare till individuell chef eller till ledningsnivå. 27  

 

Vi frågade även personalchefen om hon upplever det som att Cloetta Fazers kärnvärden och 

mission är tydliga i organisationen och om personalen kan relatera till dem i sitt dagliga 

arbete. Personalchefen tror inte att de anställda kan återberätta vad företaget har för mission 

eller vision, och hon tycker det är mer värdefullt om de anställda istället upplever dem och 

att de orden skulle komma fram om de skulle beskriva organisationen. Hon säger sig inte ha 

något behov av att anställda kan rabbla dem men däremot vill hon att anställda ska känna 

att det finns en rörelse mot att företaget vill bli bättre. Hon skulle även bli oerhört förvånad 

om hundra personer intervjuades och inte merparten nämnde att Cloetta Fazer är ett varmt 

företag där personalen bryr sig om varandra.  

4.1.6 Frånvaro av samarbete mellan marknads- och personalavdelningen  

Slutligen frågade vi både personalchefen och marknadsdirektören om de anser att 

marknadsavdelningen och personalavdelningen samarbetar när det gäller rekrytering eller 

arbetet med företagets arbetsgivarvarumärke. Personalchefen tycker inte att det finns något 

samarbete gällande det här alls. Hon menar att det inte finns någon direkt bra integrerad 

kommunikation inom Cloetta Fazer samt att hon ser brister i kommunikationsprocessen.28 

Även marknadsdirektören säger att han anser att det finns saker att göra kring hur pass väl 

kommunikationen mellan avdelningarna fungerar. Han tycker inte heller att det finns något 
                                                 
27 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
28 Christina Björck, personalchef, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-26. 
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formellt samarbete mellan personalavdelningen och marknadsavdelningen. Han menar att 

det kan finnas ett indirekt samarbete i och med att vision och mission har tagits fram i 

samarbete mellan olika avdelningar. Det här har en stor vikt då det talar om vilken typ av 

företag Cloetta Fazer är.  Ansatsen att arbeta med Cloetta Fazers namn som ett varumärke 

är inte så jättestarkt i företaget. Det finns inte personer som aktivt arbetar med 

arbetsgivarvarumärket utan det kanske mest är personalchefen som ser det som något som 

står på hennes agenda, men marknadsdirektören tycker ändå att den ansatsen är intressant.29  

 

4.2 Intervjuresultat Anställda 
Nedan presenteras en sammanställning av det resultat som vi fick fram från våra sexton 

intervjuer med personer som är anställda på Cloetta Fazer. Intervjuerna ägde rum mellan 

den 25 februari 2008 och den 19 mars 2008 och skedde i konferensrum på Cloetta Fazer.  

4.2.1 Roliga produkter lockar 

På frågan vad som fick intervjupersonerna att söka till Cloetta Fazer svarade ett par stycken 

att de inte sökte arbete på Cloetta Fazer, utan att de blev erbjudna antingen av företaget 

självt eller av ett bemanningsföretag. Några av de tillfrågade berättade att de hittade en 

annons för ett jobb som de sökte. Vissa nämner även familjeskäl, som exempelvis att de 

kommer från Östergötland från början eller att de träffat sin respektive och flyttat till 

Linköping och då var Cloetta Fazer ett intressant val som arbetsgivare. Några av de 

intervjuade nämner att det var produkterna som fick dem att söka till Cloetta Fazer, då de 

tycker om att arbeta med snabbrörliga konsumentvaror och starka varumärken.  

 

Hälften av personerna förknippade Cloetta Fazer med produkterna innan de började arbeta 

på företaget då vissa menade att det kändes spännande att arbeta med snabbrörliga 

konsumentvaror, att det är lätt att relatera till produkterna och att det är intressanta 

produkter att arbeta med. En av de anställda uttrycker intresset för chokladen så här: 

 

                                                 
29 Peter Henriksson, marknadsdirektör, Cloetta Fazer Sverige AB, intervju, Ljungsbro 2008-02-29. 
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”Choklad, jag älskar Center. Jag hade dock ingen bild av hur företaget 

var som arbetsgivare.” 30 

 

Ett positivt ledarskap, en god och lättsam attityd, ett gammalt familjärt företag med lojala 

medarbetare samt ett stabilt och välkänt företag med den trygghet som kommer därtill är 

något som nämnts som positiva associationer kring Cloetta Fazer som arbetsgivare. Några 

av dem som vi intervjuat menar att de aldrig hade tänkt på hur Cloetta Fazer var som 

arbetsgivare innan de började arbeta där, eller att de inte förknippade företaget med något 

speciellt. 

4.2.2 Företaget som rekommenderas som arbetsgivare 

Nästan alla av intervjupersonerna svarade ja på frågan om de skulle rekommendera andra 

att söka arbete på Cloetta Fazer. Vissa av dem menade att de redan hade rekommenderat 

andra att söka arbete på Cloetta Fazer. Orsakerna till varför intervjupersonerna vill 

rekommendera andra att söka arbete på företaget är bland annat eftersom det är intressant 

och roligt att arbeta där, att de har bra arbetskamrater, bra företagskultur, starka 

varumärken, positiv stämning, ett stabilt och tryggt företag och ett bra arbetsklimat. En 

person menade att det beror på den sökandes personlighetstyp, om denne skulle 

rekommendera personen att arbeta på Cloetta Fazer:  

 

”Om du är av den typen som är väldigt mån om att ha tydliga 

arbetsuppgifter, att befinna dig i en tydlig hierarki med tydliga 

rapporteringsvägar och tydlig uppföljning, då skulle du inte trivas särskilt 

bra här. Men är du lite mer oorganiserad, lite mer kaotiskt lagd och 

framför allt bär på en ganska hård entreprenöriell anda då passar du 

bättre här, för det blir ganska mycket till vad du själv gör det till på ett 

sådant här ställe, i ett sådant här system.” 31  

 

                                                 
30 Intervju med anställd, person I. 
31 Intervju med anställd, person P. 
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En anställd menade att denne inte kunde rekommendera andra att söka arbete på Cloetta 

Fazer så länge ägarstriden inte är löst, med tanke på den eventuella otrygghet det kan bli på 

sikt.  

4.2.3 Otydligt hur arbetsgivarvarumärket förmedlas utåt 

På frågan hur intervjupersonerna upplever att Cloetta Fazer förmedlar sig utåt var det några 

av de anställda som inte tänkt på hur Cloetta Fazer förmedlar sig utåt som arbetsgivare, 

eller inte hade någon uppfattning av det. Vissa tror att Cloetta Fazer förmedlar en positiv 

bild utåt där det bland annat nämns att det har varit lätt att anställa personal, att det är ett 

bra företag att arbeta på, att alla är delaktiga, en trevlig arbetsgivare med fantastiska 

produkter som är lätta att relatera till och ett starkt och tryggt företag. Några menar att 

Cloetta Fazer inte positionerar sig så mycket utåt som arbetsgivare, istället är det genom 

sina produktvarumärken, och inte sitt arbetsgivarvarumärke, företaget syns utåt. En åsikt 

som kom fram är att Cloetta Fazer kan vara mer aktiva i sin positionering utåt: 

 

”Jag kan inte uppleva att man positionerar sig så mycket i Sverige som 

arbetsgivare. Jag vet inte hur pass aktiva man är på universitet och så 

vidare. Jag vet inte, men jag tror att man kan promota sig mer där.” 32   

 

En anställd nämnde ägarstriden som överskuggar det mesta och ger företaget negativ 

publicitet. Bristen på förmedling av arbetsgivarvarumärket utåt har även uttryckts på 

följande sätt: 

 

”Det vete fasen om man gör överhuvudtaget. Nja, det gör man genom sitt 

varumärke naturligtvis. Att man syns, framför allt på idrottsarenor. På det 

sättet marknadsför man sig även som arbetsgivare.” 33 

 

På frågan om de tillfrågade har sett platsannonser från Cloetta Fazer och om de i så fall 

kunde känna igen den bilden som där ges av företaget menade några att det som står i 

annonsen inte alltid stämmer överens med vad tjänsten egentligen innebär. Ett par personer 
                                                 
32 Intervju med anställd, person O. 
33 Intervju med anställd, person A. 
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beskriver att annonserna mest handlar om vad tjänsten innefattar, att annonserna är ganska 

faktabaserade, uppdragsinriktade, att beskrivningen stämde bra med vad tjänsten innebar 

men att det inte stod så mycket om företaget i annonsen. Någon menar att det i annonsen 

först står om produktvarumärkena och hur kommunikationen är och att Cloetta Fazer alltid 

söker starka människor. Andra menar att som annonserna ser ut idag ges det inte så mycket 

beskrivning, då Cloetta Fazer ibland hänvisar till hemsidan i annonsen och det gör att 

annonsen blir lite smal. 

4.2.4 Stolthet bland anställda på Cloetta Fazer 

Cloetta Fazer uppfattas i huvudsak som en mycket bra och god arbetsgivare av de anställda, 

och en anställd uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Det som är bra med företaget är väl den här gamla hederliga 

familjetraditionen, snällheten, hela Cloetta är det här god och glad och 

det gillar jag.” 34 

 

Ett par av intervjupersonerna nämner även att de upplever Cloetta Fazer som en 

arbetsgivare som är måna om sin personal och satsar på de anställda och vill att de ska 

arbeta kvar inom företaget. En person upplever företaget som att det: 

 

”generellt är en ganska god stämning, hjälpsamhet och vänlighet.” 35  

 

En klar majoritet av de tillfrågade upplever stolthet över det de presterar på sitt arbete. Här 

nämns bland annat att stolthet kan uppstå då personen uppfyllt de mål som satts, men också 

en stolthet som är kopplad till produkterna och den glädje de sprider. 

 

”Jag känner stolthet för att jobba på Cloetta, belöningen får man när man 

ser tanter komma och gå med sina rullatorer och kan knappt gå och köper 

choklad i butiken. Då blir man glad.” 36 

                                                 
34 Intervju med anställd, person C. 
35 Intervju med anställd, person G. 
36 Intervju med anställd, person L. 
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En annan åsikt som lyftes fram var att stoltheten över det som utförs på arbetet finns där 

men att tillfredsställelsen inte är så stor eftersom att individen känner att den skulle kunna 

bidra med mycket mer till företaget än vad den gör idag. 

 

Vi frågade även de anställda om de tycker att det är något som skiljer sig i hur det är att 

arbeta på Cloetta Fazer jämfört med vad de trodde innan de påbörjade sin anställning där. 

Något som flera personer nämnt är att företaget inte hade kommit så långt i sin utveckling 

som man trodde att det skulle ha gjort. En av personerna säger att:  

 

”Det arbetssätt jag trodde att jag skulle arbeta på då när jag gick in i 

företaget… det kommer mer nu. Det har tagit längre tid. Det var mer 

förlegat än vad jag trodde… sättet att arbeta på. Det var inte så 

modernt.” 37  

 

Någon nämner även att företaget är mer byråkratiskt och tungrott än vad denne trodde att 

företaget skulle vara. Även brukskulturen nämns som något som individerna inte hade 

förväntat sig innan de började arbeta i företaget. En anställd berättar:  

 

”Jag blev av rekryteraren förvarnad om en tydlig brukstraditionell kultur i 

bolaget med dess för- och nackdelar. Men sedan blev jag ändå förvånad 

över hur stark den var.” 38 

 

Alla utom en säger sig känna till Cloetta Fazers mission och kärnvärden och säger att 

företaget ska skapa glädje och njutning. Ett fåtal anser även att de kan relatera till dem i sitt 

dagliga arbete. Någon av dem säger att:  

 

”Jag märker av det i den dagliga kontakten med folk på jobbet och även 

privat. Man är en liten reklampelare utåt också.” 39 

                                                 
37 Intervju med anställd, person M. 
38 Intervju med anställd, person P. 
39 Intervju med anställd, person C. 
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Flera nämner även att Cloetta Fazer har uttalat en vision om att bli Sveriges bästa 

arbetsplats till år 2012. De anställda menar att för att nå det målet finns det dock en hel del 

att arbeta med. En av dem nämner att i produktionen kan det ofta vara svårt att veta vilken 

chef individerna ska vända sig till eller vems direktiv det är som gäller, då det inte är tydligt 

vem som ansvarar för vad. Speciellt förvirrande och frustrerande anses det vara om de får 

olika direktiv från olika chefer och arbetstagarna inte vet vem det egentligen är som de ska 

lyssna på. Några av de tillfrågade ser det uttalade målet om att bli Sveriges bästa arbetsplats 

mer en pappersprodukt. De tycker att det känns som om det är något ledningen bara skrivit 

ner på pappret för att det ska se bra ut, men att individerna därefter inte har sett några 

försök att göra förbättringar. En av dem säger dock att den här studien och att vi studenter 

ges tid att intervjua anställda kanske visar att något håller på att hända. 

4.2.5 Brukskulturen präglar företaget ännu 

Kulturen på Cloetta Fazer uppfattas över lag av alla de tillfrågade som mycket positiv, och 

de flesta utrycker att det finns en positiv stämning. Kulturen beskrivs som ledig och öppen 

av någon och en annan benämner den som fokuserad, strukturerad, vänlig och hjälpsam. 

Hälften av intervjupersonerna lyfter fram brukskulturen och beskriver hur den fortfarande 

påverkar företagskulturen. Någon benämner den som stark med lojala medarbetare som tar 

hand om varandra. En avigsida med kulturen är att vissa personer inte är så 

förändringsbenägna. En person menar att: 

 

”Jag kan uppleva att en del inte är så förändringsbenägna utan har 

inställningen att det funkade ju så bra förr (…) men sedan är det ju också 

en del nya personer som står på den andra sidan som har teorin (…) en 

plan för hur det ska funka (…) och ibland krockar det eftersom man måste 

förstå kulturen. Man får ta det i små steg.” 40 

 

Ett par personer nämner också att det är skillnad på kulturen i fabriken och på kontoret. 

Den ena nämner att i fabriken är brukskulturen starkare än vad den är bland tjänstemännen. 

                                                 
40 Intervju med anställd, person D. 
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Från att hela företaget har haft en typisk brukskultur så tycker personen att företaget har 

tagit steget de senaste tio åren till en mer affärskultur.  

 

En person uttrycker oro över förändringar från den gamla kulturen och verkar stå för just 

det som flera personer ovan har beskrivit när de pratat om den gamla 

bruksmentalitetsandan:  

 

”Det är ju som sagt gamla anor, 100 år i väggarna och de finns ju kvar. 

Lite oro finns ju att det ebbar ut lite och blir mer affärsverksamhet av allt 

va, men det är ju så (…) man får ställa upp på att det blir så. Men 

kulturen (…) sitter ju i väggarna med Svenfeldt i botten och de tre 

bröderna Cloetta som startade den här fabriken en gång i tiden och den 

kulturen tycker jag lever kvar en hel del faktiskt.” 41  

 

En annan intervjuperson beskriver det här genom att säga:  

 

”Kulturen är väldigt traditionstyngd, en smula byråkratisk. Den är väldigt 

vänlig, omhändertagande och det är lite moderskänsla över det hela, men 

även en aning konservativt (…) Det är lite grann av ett bevarande hela 

tiden, av saker och ting som alltid har funkat förr men som kanske inte 

fungerar lika bra idag.” 42 

 

Nästan alla av de vi har intervjuat säger att stämningen mellan kollegor är mycket god och 

lättsam. Just att det är högt i tak och att individer vågar utrycka det de tycker lyfter flera av 

intervjupersonerna fram. En person säger att kulturen är vänlig men även lite 

jantelagspräglad där personer inte får sticka ut ur mängden i sitt tyckande. Ett par av de 

tillfrågade beskriver en lite mer negativ bild. En av dem säger att stämningen mellan 

anställda har varit mycket bättre än vad den är nu och att det är ganska många som har sagt 

upp sig. Personen tror att det är tydlighet i ledarskapet som det brister i och säger att: 

                                                 
41 Intervju med anställd, person C. 
42 Intervju med anställd, person P. 
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”Det är något vi inte är bra på här i ledarskapet, vi är inte tydliga. Vi 

vågar inte ta matchen med folk om det händer något. (…) Om jag (…)  är 

dålig på något som jag bör bli bättre på då vill jag gärna veta det för att 

ha möjlighet att förbättra mig, men alla chefer kan inte ta den matchen 

med sina medarbetare (…) Medarbetarna tror att allt är frid och fröjd 

(…), och så är det inte det och det blir en ganska obehaglig upplevelse för 

den medarbetaren då när det väl uppdagas.” 43  

 

En annan person säger att det är både bra och dålig stämning mellan de anställda och 

nämner även att det är många som har slutat. Denne säger att det kanske har med ägarkrisen 

att göra och att det har varit en tid då en VD har saknats och många har fått arbeta för 

mycket.  

 

Nästan alla intervjupersonerna beskriver relationen mellan chefer och anställda som bra 

eller mycket bra. Något som lyfts fram av en handfull anställda är att organisationen är 

ganska platt. Det som kommer fram är att det är en öppen atmosfär, att det är ohierarkiskt 

och en avslappnad stämning. En person nämner att det inte är så stor skillnad på chefer och 

anställda men att man vet vem som är chef, att de har auktoritet och en annan ställning, 

men att cheferna inte är skilda från verksamheten. En anställd sammanfattar det såhär:  

 

”Vi är väldigt prestigelösa som organisation, så den är nog i de flesta fall 

väldigt öppen. Eh ... väldigt öppen på gränsen till kanske respektlös. Det 

finns ingen som helst auktoritet i det systemet.” 44  

 

Någon som arbetar i produktionen säger att relationen med chefen är bra när det är lugnt 

men sämre när det är stressigt, eftersom chefer har för lite förståelse för att det sliter mycket 

på individen när den måste arbeta mycket övertid. En av de anställda uttrycker att dennes 

relation med sin chef är knapphändig och otydlig. Både den här personen och en annan 

                                                 
43 Intervju med anställd, person B. 
44 Intervju med anställd, person P.  
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person säger att det ofta är en brist på tydligheten i ledarskapet vilket påverkar relationen 

mellan chefen och den anställde. 

4.2.6 Uppskattas individen? 

En handfull av de anställda upplever att de får uppskattning för sitt arbete. Det kan vara 

positiva ord muntligen eller via e-post. En anställd uttrycker: 

 

”Jag tycker man får ganska mycket uppskattning. Folk är bra på att säga 

om de tycker att man gör något bra (…) Man får höra det muntligen. Både 

från kollegor och chefer.” 45  

 

Ett par andra anställda nämner att de inte får så mycket uppskattning för sitt arbete som de 

skulle önska och några andra är inne på att det nog är ganska generellt i samhället idag att 

människor är dåliga på att ge varandra beröm och uppskattning. En person uttrycker det så 

här: 

”Det är en miss här på Cloetta, jag tror inte man får så mycket 

uppskattning. Min närmaste chef talar alltid om att vi sköter allt bra men 

högre uppifrån får vi ingen uppbackning alls.” 46 

 

När vi diskuterar om de anställda upplever att de är nöjda med kompensationen från sin 

arbetsgivare nämner många, främst de från produktionen, spontant att de är nöjda med sin 

lön. En individ har tidigare efterlyst mer utbildning men då det är på gång inom en snar 

framtid sägs denne nu vara nöjd med kompensationen. En person lyfter fram det positiva i 

kompensationen denne får, som träningsbidrag, ett bra flextidsystem och att det är generöst 

med semester. En hel del säger att de är någorlunda nöjda med lönen men beskriver det 

som att det nog ligger i individers natur att aldrig vara det. Några säger att det största 

problemet med löneförhandlingar är att det enda sättet att få ett ordentligt lönepåslag är att 

byta arbetsgivare helt och att det gäller både Cloetta Fazer och andra företag. 

 

                                                 
45 Intervju med anställd, person M. 
46 Intervju med anställd, person E. 
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Nästan alla som vi har intervjuat svarar att de tycker att arbetsgivaren håller löften som 

utfästs medan ett par personer säger att de har fått specifika löften om att gå utbildningar 

som sedan inte har införlivats.  

 

När det gäller förtroende svarar de flesta anställda att de känner förtroende för 

arbetsgivaren. En nämner att de förändringar som sker är bra och att denne känner 

förtroende för dem som driver förändringarna och någon säger att denne känner trygghet 

och tillit till Cloetta Fazer som arbetsgivare.  

4.2.7 Stor frihetsgrad i arbetet 

En övervägande majoritet av de anställda upplever frihet att styra över sitt eget arbete. Det 

handlar om att personerna tycker att de självständigt får lägga upp sitt arbete fritt inom de 

ramar som finns. En av dessa personer uttrycker det på följande vis:  

 

”Det bygger ju mycket på ansvar och sedan att det är en relativt platt 

organisationen så kräver det ju att jag är väldigt drivande. Sedan måste 

man ju alltid stämma av uppåt nedåt och åt sidorna (…). Men jag 

upplever ändå frihet.” 47 

 

Några personer håller däremot inte med och de menar istället att de inte känner frihet att 

styra över sitt eget arbete. Här nämns orsaker som att organisationen är byråkratisk eller att 

individen kan känna sig fast på det ställe där denne befinner sig. I stort sett alla uttrycker att 

de är involverade i beslutsfattande helt och hållet eller till viss del. Någon menar att det inte 

alltid blir som denne vill men att personen i alla fall får möjligheten att påverka. 

 

När de anställda ombeds att nämna tre positiva saker som de associerar med Cloetta Fazer 

som arbetsgivare, nämns svar som stabilt företag, trygghet, starka varumärken, möjligheter 

att få utvecklas som individ i företaget, roliga produkter, medmänsklighet, genuint intresse 

för de anställda, glädje, hjälpsamhet och öppenhet. Vissa av dessa upplever företaget som 

                                                 
47 Intervju med anställd, person O. 
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stort med utvecklingsmöjligheter, andra upplever Cloetta Fazer som relativt litet men ser 

det som positivt då de anställda kan göra sin röst hörd. 

 

En person sammanfattar sina positiva intryck av Cloetta Fazer på följande sätt: 

 

”En trygghet, att man har utvecklingen i och med så mycket olika tjänster, 

att varumärkena är igenkända.” 48 

4.2.8 Orosmoln  

Som negativa aspekter med Cloetta Fazer som arbetsgivare nämns bland annat dålig 

kommunikation, otydlig styrning, långsamma beslut, för många chefsbyten, enkelspårighet, 

låg förändringsvilja, för lite kompetensutveckling, bristande karriärutvecklingsmöjligheter, 

gammalmodighet och homogent tänkande. En person uttrycker sina funderingar gällande 

osäkerhet kring framtiden på följande sätt: 

 

”Osäkerhet kring vad som kommer att hända i framtiden. Finland styr lite 

mycket och att ägarförhållandet är sådant att Finland har så pass mycket 

makt att påverka det som sker och då kan man uppfatta det som negativt 

då man inte vet vad det finns för tankar om Ljungsbro i framtiden.” 49 

 

Någon menar att det är svårt att komma på negativa aspekter men en förbättringsfaktor kan 

vara att Cloetta Fazer bör bli bättre på att kommunicera utåt vad företaget är bra på. En 

annan person menar att anställda inom företaget borde få bättre förståelse för vad kollegor 

gör för att kunna se helheten. 

 

En anställd menar att ibland kan en utlyst tjänst av företaget ges skenet av att ligga på en 

viss nivå medan den i själva verket senare, av personen som får tjänsten, inte upplevs ligga 

på den nivån. Det kan finnas en otydlighet menar personen som också tycker att vissa 

platsannonser inte överrensstämmer med tjänsterna. 

 
                                                 
48 Intervju med anställd, person D. 
49 Intervju med anställd, person N. 
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”Ibland söker vi övermänniskor som kanske har 23 olika saker när vi 

behöver 11 och då kan det bli en besvikelse.” 50 

4.2.9 Möjlighet att påverka och utvecklas? 

Många av de tillfrågade är positiva till den utveckling som de får som individer i företaget. 

Vissa menar att de får en bra utveckling, bland annat genom den kompetensutvecklingsplan 

som görs varje år. Snabb utveckling med mycket ny utbildning, utvecklingsprojekt och nya 

ansvarsområden, att få prova på olika avdelningar samt att företaget försöker tillgodose alla 

anställdas önskemål är även något som nämns.  

 

”Har jag velat ta mer ansvar har jag hela tiden fått det. Hela tiden gått 

vidare, nu står för dörren en hel massa ny utbildning. Det är sådant som 

jag tycker om.” 51 

 

När det handlar om att utvecklas karriärmässigt menar en del att de inte vet om de kan 

utvecklas inom Cloetta Fazer men att de hoppas att de kan det. Några menar att de kan 

utvecklas inom Cloetta Fazer, att de ser möjligheter till utveckling eller att de redan har fått 

utvecklas: 

 

”Jag kan utvecklas inom Cloetta Fazer och det har jag redan fått känna 

på (…) Vi täcker ju in så mycket. Än finns det mycket att hämta här.” 52 

 

Vissa strävar inte direkt efter någon karriärutveckling utan de är nöjda med den position de 

har i dagsläget. De menar att de trivs bra med arbetet de har i dagsläget och ser 

utvecklingsmöjligheter i just den tjänsten. Ett par personer tycker sig behöva byta 

arbetsgivare för att kunna utvecklas karriärmässigt. Några anser att de är för gamla för att 

själva vilja utvecklas karriärmässigt men poängterar att Cloetta Fazer i allmänhet bör bli 

bättre på att ge mer utmaningar till individer inom företaget.  

  

                                                 
50 Intervju med anställd, person B. 
51 Intervju med anställd, person M. 
52 Intervju med anställd, person D. 
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På frågan om individerna någon gång har funderat på att byta arbete och i så fall om de 

ville byta inom koncernen eller byta arbetsgivare helt svarade en person att denne har 

funderat på att byta arbete och vill i första hand i så fall flytta inom koncernen men om det 

inte skulle vara möjligt är individen inte främmande för att byta arbetsplats. Vissa har 

funderat på att byta arbetsgivare helt och hållet. Dessa tankar har kommit exempelvis vid 

föräldraledighet eller under en period då individen var trött på att arbeta skift. Andra menar 

att de inte är främmande till att byta arbetsplats om ett bra förslag skulle dyka upp. Några 

menar att det då och då dyker upp funderingar på att byta arbete, antingen inom koncernen 

eller utanför, trots att de trivs med sin tjänst som de har idag. En person menar att det har 

gått lite upp och ned i organisationen. Ibland har det känts mer aktuellt att byta arbete 

eftersom individen inte tycker att företaget var så utvecklat som denne trodde. Ett svar på 

frågan om och varför personen funderat på att byta arbetsplats svarar en person:  

 

”Ja, det har jag (…) det går ju upp och ned i arbetslivet. Ibland vill man 

ut och göra någonting annat. Som jag sa trodde jag först att företaget 

hade kommit längre i sin utveckling än de hade och då kändes det lite 

tungt men det vände sedan genom olika aktivteter, ny organisation och så 

vidare.” 53 

 

Vissa har tidigare sökt ny tjänst inom koncernen vilket resulterat i att några av dem har 

flyttat inom organisationen. Ett par personer menar att de inte har funderat allvarligt på att 

byta tjänst men att någon av dem ändå har tittat lite i annonser för att hålla sig uppdaterad 

på vad arbetsmarknaden har att erbjuda. De säger dock att de inte aktivt söker nya tjänster. 

4.2.10 Vem slutar och varför? 

Hälften av de intervjuade tror att den vanligaste orsaken till att andra har valt att lämna 

Cloetta Fazer är att de inte ser karriärmöjligheter, att de inte har utvecklas på det sätt de 

hade tänkt sig eller att de hittar en snabbare personlig utveckling någon annanstans. På ett 

sätt är Cloetta Fazer en bra plattform då individen blir väldigt attraktiv när denne har 

arbetat där. Just det är ganska positivt, menar en intervjuperson, även om det är negativt att 

                                                 
53 Intervju med anställd, person A. 
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individer slutar. Några av personerna nämner den bristande styrningen med otydligt 

ledarskap som anledningar till att kollegor har valt att sluta på Cloetta Fazer. Några 

personer är tydliga med att poängtera att det inte är vanligt att individer väljer att lämna 

Cloetta Fazer, och att de upplever att personalomsättningen är låg. Ett par av dessa menar 

att det nästan har varit ett problem med för låg personalomsättning då vissa personer kanske 

har suttit kvar längre än vad som var bra för dem och företaget.  En annan person menar att 

för tjugo år sedan var det knappt någon som sade upp sig men nu på sista tiden har fler valt 

att lämna företaget:  

 

”Ja, jag vet inte för nu är det tyvärr en väldig ström ifrån oss (…) Jag tror 

att det är mycket ungdomar och ni har nog lite annat tankesätt på det här 

med jobb. Ni har mer möjligheter att byta och ni vill inte låsa fast er och 

så va.” 54  

 

Några andra faktorer som enligt anställda kan vara orsaker till att personer har valt att 

lämna företaget är stor arbetsbörda, osäkerhet inför framtiden med ägarbråket, att individer 

har varit trötta på sitt arbete eller det geografiska läget, att det inte har passat att bo i 

Linköping. 

 

Nästan alla intervjupersoner nämner att de kan se ett mönster i vem som oftare slutar än 

andra och då kommer svar upp som att det framför allt är personer på marknadsavdelningen 

som har en större tendens att sluta än individer på andra avdelningar. Om det beror på 

slumpen eller missnöje är dock svårt att uttala sig om tycker några av de tillfrågade. En 

person menar att människor som arbetar inom marknad är mer benägna att vara otåliga, att 

de vill ha en snabb utveckling och vill tjäna mer pengar. Andra menar att det ligger i sakens 

natur att marknadsfolk tenderar att byta arbete oftare än andra. Gällande ålder finns delade 

meningar. Vissa tycker att de ser att det är personer som har arbetat ett tag som känner att 

det är dags att gå vidare medan en annan person menar att det är de yngre, välutbildade 

personerna som inte vill stanna i ett och samma företag så länge. En person säger:  

 

                                                 
54 Intervju med anställd, person C. 
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”De äldre slutar ju inte (…), men de mellan 30-45 är de som slutar. Är du 

yngre så har du kanske inte hunnit med så mycket och vill stanna lite 

längre.” 55 

 

Vissa menar att de inte tycker att de ser ett mönster bland personer som väljer att lämna 

företaget, utan att det är slumpmässigt med ganska blandade åldrar, avdelningar eller typ av 

personer som slutar.  

 

4.3 Intervjuresultat Avhopparna 
I kommande avsnitt presenteras resultaten från de åtta intervjuer vi har utfört med personer 

som har valt att avsluta sin anställning på Cloetta Fazer. En intervju skedde via e-post, fyra 

intervjuer skedde på telefon och tre intervjuer skedde i ett konferensrum på Cloetta Fazer. 

Intervjuerna ägde rum mellan den 25 februari 2008 och den 12 mars 2008.  

4.3.1 God och glad Kexchoklad – ingen bitterhet här inte 

Många menar att de inte hade några speciella förväntningar på hur Cloetta Fazer skulle vara 

som arbetsgivare, men att det var bra när de väl började och för flera var arbetsgivaren 

bättre än de förväntade sig. Innan anställningen förknippades företaget nästan enbart med 

sina produkter och personerna menar att de har trivts bra på företaget. Många kommer 

tillbaka till produkterna och säger att Cloetta Fazer är ett spännande företag med 

snabbrörliga produkter, och att det även upplevdes så innan de började sin anställning på 

företaget.  

 

”Jag såg Cloetta som ett spännande företag, det är ju snabbrörliga 

konsumentvaror, god och glad Kexchoklad, positiv stämning. Det tycker 

jag stämmer bra.” 56 

 

                                                 
55 Intervju med anställd, person D. 
56 Intervju med före detta anställd, person T. 
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Någon menade sig inte ha en så tydlig bild av företaget då personen själv inte ställt så 

mycket frågor innan anställningens början. Denne blev istället något förvånad och besviken 

då arbetskamraterna var mycket äldre och var i en annan fas i livet än individen och därav 

var även kulturen och stämningen bland kollegor annorlunda än individen hade förväntat 

sig.  

 

Nästan alla före detta anställda svarar spontant att de upplever Cloetta Fazer som en bra 

arbetsgivare och ser positivt på Cloetta Fazer som arbetsgivare. Flera nämner att de har fått 

utvecklas och växa med vad de kan och att det getts utrymme och frihet att ta för sig och 

styra över sitt arbete. Cloetta Fazer upplevdes som en trygg arbetsgivare som värnar om 

och tar hand om sina anställda. Företaget ansågs vara professionellt och korrekt, och att det 

märktes att det fanns ett starkt fack som såg till att allt sköttes rätt. Det var någon som även 

tog upp negativa bitar, som att det inte fanns någon tydlig personalpolitik och att personen 

inte kände att företaget satsade på denne och värderade att denne stannade kvar.  

4.3.2 Positiv arbetsplats med familjär anda 

De flesta nämner produkterna när vi ber dem nämna tre positiva associationer med Cloetta 

Fazer som arbetsgivare. Vissa tycker att det är kul att arbeta med konsumentprodukter, med 

något njutningsfullt som godis. Nästan alla som har lämnat Cloetta Fazer benämner 

företaget som en positiv arbetsplats med bra kollegor och att det råder en glad stämning på 

arbetsplatsen. En del nämner även att cheferna har varit bra. De associerar företaget med en 

positiv och familjär anda och upplever det som ett snällt företag med jordnära, svenska 

värderingar som även är vänligt mot sin personal. Någon tycker att de är generösa med 

gåvor och uppskattar att de anordnar festligheter. Under intervjuerna har det även 

framkommit att flera personer, främst inom produktionen, är nöjda med lönen som anses 

vara relativt hög. Även trygghet och tradition är svar som har förekommit som positivt med 

Cloetta Fazer, samt att det är ordning och reda med en fungerande administration.  

 

Storleken på företaget och förändringar som har skett i bolaget anses både som positivt och 

negativt. Någon upplevde att för ett decennium sedan var det en mer positiv kultur och ett 

gladare gäng bland de anställda, samt att företaget var mer måna om sina anställda och 
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upplevdes som mindre och mer som ett familjeföretag. Sedan upplevdes en storsatsning på 

företaget och ett försök att vara mer professionella, vilket fick en negativ effekt i ruljans på 

chefer och avsaknad av kontinuitet. 

 

”Det har ändrat sig ganska mycket nu. Det har hänt ganska mycket med 

teknik och arbetsmiljö, personalen, ja mycket sånt. Ledningen har ju gått 

lite tuffare fram. Förut var det lite mer sammanhållning och så där.” 57  

 

”Det här företaget befinner sig i en förändring från att ha varit ett verkligt 

bruksföretag med gammal tradition och gammalt sätt att vara till att bli ett 

mer modernt företag. (…) I den här lite jobbiga processen kommer det 

säkert att vara lite grann upp och ner, vilket gör att en del personer inte 

känner sig riktigt hemma i det här, vare sig de som har varit med ett tag 

och de som är nya nu då.” 58 

  

Flertalet personer är även nöjda med nivån på arbetet och har tyckt om arbetsuppgifterna 

och upplevt sig haft roliga utmaningar. Vidare har ett par personer känt att företaget varit 

intresserade av att utveckla deras områden och att företaget har arbetat med ständiga 

förbättringar och lyssnat på personalen. Personerna tycker även att företaget har satsat på 

individen med utbildning och anpassade tjänster. En person påpekar även att företaget är 

öppet och inte byråkratiskt och att det är lätt att få fram sina tankar och idéer för ambitiösa 

människor som vill framåt.  

 

Något som ett par personer har upplevt negativt med Cloetta Fazer som arbetsgivare är att 

de inte alltid lyssnar på de anställda. Frågor kommer inte alltid upp till den nivån de borde 

och det kommer inte alltid fram vad som har hänt.  

4.3.3 Gammalmodigt och lantlig placering 

Företagets begränsade storlek och att det därför är svårt att klättra karriärmässigt inom 

företaget anses som negativt av några. Det finns inte så många vägar att gå och utvecklas 
                                                 
57 Intervju med före detta anställd, Person S. 
58 Intervju med före detta anställd, Person V. 
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internt. Placeringen i Ljungsbro är något som är till glädje för vissa i och med 

lokalanknytning, medan det också är en nackdel för andra då de anser företaget ligga lite 

avsides och även vara relativt gammalmodigt. Det här anses som en nackdel när utbudet av 

tjänster är så stort som det upplevs vara nu och många företag bjuder över varandra. Den 

gamla bruksmentaliteten upplevs av vissa som delvis negativ med den kontroll och jantelag 

som finns däri.  

 

”Bruksmentaliteten står för mycket goda saker men det finns en kontroll i 

den som inte bara är positiv (…) att alla helst ska göra likadant. Det finns 

en jantelag i det här, man ska inte sticka ut. (…) Och i bruksmentaliteten 

ligger också att arbetsgivaren i mångt och mycket alltid ska ta hand om 

den anställde. Det kan vara både positivt och negativt, att man inte tar 

ansvar för sig själv utan att det är någon annan som ska göra det.” 59 

 

En annan negativt association som kommer upp är att företaget ibland är något inskränkt, 

gammaldags och med låg ambitionsnivå: 

 

”Cloetta Fazer uppför sig fortfarande som ett litet bruksföretag på 

Östgötaslätten och inte som den stora aktör man är.”  60  

 

Det här ledde till att det upplevdes som om det saknas incitament för att alla ska göra sitt 

yttersta, och att personer hade svårt för nytänkande och hellre jobbade på i gamla hjulspår 

utan att anstränga sig. Någon uttrycker det som att vissa anställda inte var speciellt 

drivande, utan slog hellre ifrån sig ansvar.  

 

Negativt upplevs även ägarstriden och osäkerheten som den för med sig. Det finns både en 

osäkerhet om vad som kommer att hända i framtiden, men även mer operativa beslut 

påverkas av osäkerhet om vad som ska investeras i när ägarna vill olika saker, och det 

                                                 
59 Intervju med före detta anställd, person V. 
60 Intervju med före detta anställd, person X. 
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upplevs ibland som att företaget sätts i låsning. En person uttrycker problemen med 

ägarstriden på följande sätt: 

 

”Har att göra lite grann med det som syns i media. Att man inte alltid vet 

vem som bestämmer och styr. Det kan finnas en viss oro för hur det 

kommer gå med företaget och var det kommer befinna sig, det ser inte jag 

som en jättestor fara men det finns ändå där.” 61 

4.3.4 Personligheten avgörande för arbetsplatsbyte 

Nästan alla nämner två eller tre orsaker till varför de valde att lämna företaget och att det 

var just kombinationen som var avgörande. Flertalet personer menar att de har slutat på 

grund av sin personlighet, att de är nyfikna och vill prova på något annat. De flesta tar upp 

att de ville utvecklas och gå vidare och få större ansvar än de haft på Cloetta Fazer. Ett par 

stycken menar att de helt enkelt har hittat en tjänst som passar dem bättre, ett geografiskt 

läge, en industri eller arbetsuppgifter som de tycker bättre om.   

 

Några personer som har arbetat i produktionen nämner att skiftarbetet var en bidragande 

orsak till att de valde att sluta. Någon menar också att bland orsakerna till varför personen 

valt att lämna företaget har stämningen och relationen till närmaste chef och kollegor varit 

en anledning. Några personer menar samtidigt att det inte var något negativt med företaget 

som gjorde att de valt att sluta på Cloetta Fazer. 

 

Ett annat vanligt förekommande svar varför anställda har valt att lämna Cloetta Fazer är 

med anledning av sin familj, att de exempelvis har valt att flytta och lämna företaget för att 

komma närmare familjen, men även för att ha mer tid för familjen.  

 

På frågan om varför de tror att andra personer valt att sluta sin anställning på Cloetta Fazer 

är det många som menar att det är svårt att säga och att de inte kan se några generella 

orsaker. De menar att företaget är en bra arbetsgivare men att personer vill vidga sina vyer 

och gå vidare mot nya utmaningar. Andra tänkbara orsaker skulle kunna vara dåligt 

                                                 
61 Intervju med före detta anställd, person V. 
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ledarskap enligt en person, en annan nämner att personer inte har trivts med chefen eller 

känt att chefen inte lyssnar. Någon nämner att denne inte har uppskattat den bruksmentalitet 

som finns i företaget. Individers personlighet lyfts också fram som en orsak till att andra 

individer har slutat, det vill säga att vissa människor är mer nyfikna och då vill prova något 

annat. Kompensationsfrågan är däremot tudelad, vissa tror att den kan vara en orsak till att 

individer har valt att sluta på Cloetta Fazer, medan andra menar att företaget erbjuder en 

relativt bra kompensation. Någon tror att individer har valt att sluta på grund av den 

bullriga miljön eller dåliga arbetstider såsom skiftarbete. 

 

Flera personer nämner att de tror att fler yngre slutar, men att det är något allmänt och inte 

specifikt för det här företaget. De tror generellt att ambitiösa unga människor vill framåt i 

karriären, är nyfikna och rastlösa och vill göra något nytt, medan äldre kan vara mer 

bekväma och uppskattar trygghet.  

 

Ett vanligt förekommande svar är även att det inte är så många som slutar, utan att 

personalen generellt sett verkar trivas bra. Det anses som både bra och dåligt. Bra att ha sin 

kärngrupp, men negativt att det inte leder till så stor förnyelse. Relativt vanligt är att 

personer menar att anställda på marknadsavdelningen verkar sluta oftare än personer på 

andra avdelningar, men att det inte är specifikt för Cloetta Fazer utan att marknadsfolk 

generellt sett är rörligare vilket anses ha med deras personlighetstyp att göra. 

 

4.4 Intervjuresultat Sökarna  
I det här avsnittet presenteras sammanställningen av de svar vi fick fram vid de tio stycken 

e-postintervjuer som hölls med personer som sökt anställning på Cloetta Fazer. Intervjuerna 

ägde rum mellan den 10 mars 2008 och den 25 mars 2008.  

4.4.1 Vill arbeta på ett spännande Cloetta Fazer 

En inledande fråga vi ställde till de potentiella arbetstagarna var varför de var intresserade 

av att arbeta på Cloetta Fazer. Många av svaren knöt an till att de trodde att det fanns goda 
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möjligheter till karriärutveckling inom företaget62. En person nämnde just att den trodde att 

det finns möjlighet till en lång karriär i koncernen.63 Andra argument var att det är ett 

spännande och intressant företag med gott rykte och starka produktvarumärken.64 

4.4.2 Starkt och stabilt företag med förmåga att tänka nytt 

Många av de potentiella arbetstagarna anser att Cloetta Fazer är ett starkt och stabilt 

företag65. En tillfrågad utrycker sig på följande sätt:  

 

”Jag tror företaget har en modern syn på ledarskap och uppskattar 

initiativkraft och förmåga att tänka nytt.” 66 

 

Ett par personer 67 berör att de tror att Cloetta Fazer är måna om sin personal och arbetar för 

att personalen ska trivas och att företaget har en bra och genomtänkt personalpolicy. En 

annan tillfrågad svarar: 

 

”Jag tror att den enskilde medarbetaren ges goda möjligheter att kunna 

växa i organisationen.” 68 

 

En person säger att företaget även signalerar uthållighet och överlevnadsförmåga, men även 

förnyelse69. En annan person nämner att företaget signalerar att det tänker växa och bli 

större genom offensiva marknadssatsningar, exempelvis genom sportarenan Cloetta 

Center70. Andra signaler som nämns är öppenhet, lokalt engagemang71 och trygghet.72 En 

person svarar på följande sätt:  

 

                                                 
62 Intervju med potentiella arbetstagare, person 1, 3, 4. 
63 Intervju med potentiell arbetstagare, person 4. 
64 Intervju med potentiella arbetstagare, person 2 & Ö. 
65 Intervju med potentiella arbetstagare, person Z, Ä, Ö, 5, 6. 
66 Intervju med potentiell arbetstagare, person Ö. 
67 Intervju med potentiella arbetstagare, person 1 & 6. 
68 Intervju med potentiell arbetstagare, person 1. 
69 Intervju med potentiell arbetstagare, person Ö. 
70 Intervju med potentiell arbetstagare, person Ä. 
71 Intervju med potentiell arbetstagare, person 3. 
72 Intervju med potentiella arbetstagare, person 4 & 6. 
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”De verkar vara måna om hur de framställs i det offentliga rummet och 

verkar vara ett innovativt och framåt företag. De verkar satsa mycket på 

friskvård/idrott vilket måste anses vara positivt för arbetstagarna och 

även för bolaget. De signalerar även trivsel och utveckling.” 73  

4.4.3 Personalvänligt med välkända produktvarumärken 

Vi frågade även vilka tre positiva värden som intervjupersonerna associerade med Cloetta 

Fazer som arbetsgivare och nästan samtliga nämnde att det är ett stabilt företag som ger en 

trygg anställning.74 Även de välkända och starka produktvarumärkena nämns av många av 

de tillfrågade 75 . Andra positiva värden som lyfts fram är att det är en internationell 

koncern,76 att företaget har en positiv anda, personalvänligt77 och heterogent.78 Att det råder 

en öppenhet i bolaget nämns som positivt av några tillfrågade där börsnoteringen lyfts fram 

som en orsak till öppenheten av en person.79 En annan person säger även att det är en fördel 

att företaget är beläget i en småstad.80 En av de potentiella arbetstagarna säger att dennes 

positiva associationer om Cloetta Fazer är att:  

 

”Cloetta Fazer är marknadstänkande med lokal förankring och närvaro, 

samt att den konkurrensutsatta marknaden ger alerta medarbetare och en 

sund konkurrens med andra företag.”  81  

4.4.4 Godis är inte alltid ett nöje 

Den avslutande frågan berörde vilka negativa associationer som de potentiella arbetstagarna 

har gällande Cloetta Fazer och ett par av intervjupersonerna82 benämner onyttiga produkter 

som en negativ association där den ene bland annat svarar att denne tycker att det är etiskt 

                                                 
73 Intervju med potentiell arbetstagare, person 1. 
74 Intervju med potentiella arbetstagare, person Z, Å, Ö, 1, 3, 4, 5, 6. 
75 Intervju med potentiella arbetstagare, person z, Å, Ö, 2, 6. 
76 Intervju med potentiell arbetstagare, person Å. 
77 Intervju med potentiell arbetstagare, person 1. 
78 Intervju med potentiell arbetstagare, person 3. 
79 Intervju med potentiella arbetstagare, person 2, 5 & Z. 
80 Intervju med potentiell arbetstagare, person 3. 
81 Intervju med potentiell arbetstagare, person Ä. 
82 Intervju med potentiella arbetstagare, person Z & Å. 
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tvivelaktigt med produkter som innehåller så mycket socker.83 Ägartvisten lyfts även fram 

som negativt av ett par personer.84 En annan tillfrågad svarar att: 

 

”Stigande råvarupriser hämmar försäljningen och media missar att godis 

är gott och hakar upp sig på tvångsbeteenden och övervikt istället.”  85  

 

Personen menar att godis är något som individer äter helt frivilligt och att godis är något 

positivt. 

                                                 
83 Intervju med potentiell arbetstagare, person Å. 
84 Intervju med potentiella arbetstagare, person Å & Ä. 
85 Intervju med potentiell arbetstagare, person Ä. 
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5 Analys  
I det här kapitlet analyseras empirin från kapitel fyra och kopplas till teorierna från kapitel 

tre. I analysen kommer vissa rekommendationer till Cloetta Fazer att resoneras fram vilka 

sedan kommer att sammanställas i slutsatsen.  

 

5.1 Ledningens perspektiv 
Som nämndes i avsnitt 3.3, vilket tar upp sammanlänkning av det interna och externa 

perspektivet, bör ledningens perspektiv vara grunden för, och genomsyra, hela 

organisationen (Merchant & van der Stede, 2007). Med andra ord bör ledningens perspektiv 

återfinnas i både det interna och externa perspektivet. Merchant och van der Stede (2007) 

beskriver även vikten av att de anställda känner till visioner och strategier, för att de 

anställdas handlingar ska bidra till att uppsatta mål inom organisationen uppfylls. Tanken 

med att genomföra intervjuer med de två representanterna från ledningsgruppen var att 

utreda ledningens övergripande perspektiv. Vi kom fram till att marknadsdirektörens och 

personalchefens svar inte alltid var helt samstämmiga, vilket gjorde att vi hade svårt att få 

en enhetlig syn av vad Cloetta Fazer vill signalera och vad ledningen tror att företaget 

signalerar som arbetsgivare. Exempelvis menar marknadsdirektören att han tror att de 

anställda ser organisationen som relativt platt och ganska obyråkratisk. Personalchefen 

menar istället att organisationen kan upplevas som byråkratisk, gammalmodig och 

hierarkisk. Vi har även märkt att det finns en otydlighet bland de anställda kring huruvida 

de upplever organisationen som byråkratisk eller inte. Om otydligheten beror på att 

ledningen inte har en samstämmig syn om hur Cloetta Fazer är som arbetsgivare är svårt att 

spekulera i. Vi anser alltså att ledningen i Cloetta Fazer inte har en helt samstämmig syn 

gällande vad företaget ska signalera som arbetsgivare. Däremot är ledningen överens om att 

produkterna och företaget ska signalera samt sprida glädje och njutning. 

 

Gällande ledarskapet menar personalchefen att chefer i företaget vågar vara konsekventa 

men det framgår bland de nuvarande och före detta anställda att de upplever en hel del 
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brister i ledarskapet och att styrningen upplevs vara otydlig. Brister i företaget är enligt 

marknadsdirektören otydliga mål och en viss oförmåga att fatta beslut, vilket även de 

anställda har nämnt som brister. Teorin belyser hur viktigt det är att de anställda känner till 

ledningens riktlinjer för att kunna arbeta mot ett utsatt mål (Merchant & van der Stede, 

2007). Som marknadsdirektören var inne på upplevs målen alltför ofta som oklara, vilket 

han menar kan leda till att de anställda inte vet vad som förväntas av dem. Hatch och 

Schultz (2001) beskriver även att det kan uppstå problem när ledningen sätter upp för 

ambitiösa mål som personalen anser vara orealistiska. Det här kan anses vara fallet i Cloetta 

Fazer där många av de anställda menar att målet att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom 

snabbrörliga konsumentvaror år 2012 kan kännas som en pappersprodukt och alltför 

pretentiöst. Vi vill poängtera att dessa åsikter delgavs oss innan Cloetta Fazer hade startat 

implementeringen av projektet Det Goda Företaget inom hela företaget. Om projektet hade 

satts igång när personerna blev tillfrågade tror vi att vi hade fått andra svar eftersom en av 

insatserna är att ledningen träffar varje avdelning för en diskussion om arbetsgivaren.  

 

5.2 Internt perspektiv på arbetsgivarvarumärke  
Både ledningen, de anställda och före detta anställda nämner att företaget signalerar ”god 

och glad” samt att företaget ska sprida glädje och njutning och här anser vi att ledningen 

har kunnat förmedla den rätta känslan väl. Det här anser vi vara ett exempel på vad 

Bergstrom et al. (2002) skriver om att kommunicera ut varumärket till de anställda, förvissa 

de anställda om arbetsgivarvarumärkets värde och till sist se till att allt arbete utförs i linje 

med vad varumärket ska signalera.  

 

Arbetsgivarvarumärket handlar enligt både HR Briefing (2005) och Emilsson (2007) om att 

attrahera, rekrytera och behålla personal. Vi har undersökt ledningens syn gällande 

personalomsättningen på Cloetta Fazer. Marknadsdirektören menar att Cloetta Fazer 

generellt sett har en låg personalomsättning men att omsättningen har varit högre på vissa 

avdelningar. Även personalchefen menar vid intervjutillfället att företaget i det stora hela 

har varit bra på att behålla personal men att Cloetta Fazer är för litet för att kunna ge 

tillräckliga utmaningar för att behålla vissa av de unga, duktiga och välutbildade 
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personerna. Vi blev förvånade av att få det här svaret vid intervjun eftersom personalchefen 

tidigare uttryckt sig ha ett problem med att behålla personal generellt vilket var 

problemområdet som vi med studien valde att undersöka. Vi gick alltså in med en 

frågeställning som längre fram visade sig ha lägre relevans än vad vi från början fått 

intrycket av. Därför drar vi slutsatsen även här att ledningen inte är helt samstämmig kring 

huruvida personalomsättningen är låg eller hög. Bland de anställda råder det också delade 

meningar om huruvida personalomsättningen upplevs som låg eller hög. Vissa menar till 

och med att personalomsättningen är för låg för företagets bästa. Andra hävdar att det på 

sista tiden har varit för många som har sagt upp sig och att de upplever en högre 

personalomsättning än tidigare.  

5.2.1 Inledande analys av HRM 

Genom intervjuerna med de anställda och före detta anställda på Cloetta Fazer har vi fått 

uppfattningen att anställda på Cloetta Fazer känner sig uppmärksammade och sedda av 

ledningen. Individerna i organisationen, såväl ledning som anställda, upplever att Cloetta 

Fazer är ett företag med en vänlig, hjälpsam, öppen, familjär och omhändertagande kultur. 

Några av de anställda menar dock att den omhändertagande kulturen inte enbart är av godo. 

Kritiken mot kulturen är att den omhändertagande inställningen ibland går till överdrift och 

kan leda till att individer inte helt tar sitt eget ansvar, utan förväntar sig att företaget ska ta 

hand om dem. En annan negativ sida med kulturen verkar vara ett kontrollbehov 

medarbetare emellan innehållande tendenser av en jantelag där individer inte ska sticka ut 

och där det finns en motvilja till förändringar.  

 

Att de anställda känner sig sedda av ledningen är viktigt enligt Wallentin och Estevall 

(1999) då det bidrar till att medarbetarna trivs på sitt arbete. Lindmark och Önnevik (2006) 

skriver även att HRM-skolan handlar om att skapa motivation och stimulans hos de 

anställda och att människor behöver uppskattning, beröm och trygghet. Studien på Cloetta 

Fazer bekräftar just att de anställda behöver stimulans och motivation och vi menar att det 

just är motivation som efterfrågas av de anställda. Även om de flesta medarbetarna på 

Cloetta Fazer är nöjda med sin nuvarande situation räcker inte det för att skapa total 

tillfredsställelse. Det är istället motivationsfaktorer för framtiden som är viktiga för de 
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anställda för att de ska vara helt tillfreds (se vidare Herzbergs motivationsfaktorer, avsnitt 

5.2.6). De flesta individerna verkar vara i behov av att kunna blicka framåt och se en 

kontinuerlig utveckling och stimulans för att i dagsläget kunna känna en total 

tillfredsställelse med sin situation.  

5.2.2 Psykologiska kontrakt 

Psykologiska kontrakt mellan anställda och företaget är något som vi anser är mycket 

viktigt att uppmärksamma. Eftersom psykologiska kontrakt kan existera utan att vara något 

som arbetsgivaren uttryckligen har sagt utan något som den anställde har upplevt, (Boxall 

& Purcell, 2008) är det viktigt att den interna och externa bilden av ett företag stämmer 

överens. Om det är så att företaget känner till något om sin organisation som kan upplevas 

annorlunda av omvärlden menar vi att det är viktigt att det här framkommer under 

anställningsintervjuer. Det kan exempelvis vara storleken på företaget, vilket 

personalchefen beskriver som något som de flesta tror är större än vad det egentligen är. Ett 

annat exempel som har framkommit i empirin är en före detta anställd som blev besviken 

över att inse att övriga på avdelningen var så pass mycket äldre och i en annan fas i livet än 

personen själv. Här menar vi att individen har skapat ett psykologiskt kontrakt med en bild 

av Cloetta Fazer som en typ av företag medan den verkliga bilden är annorlunda. Det är 

viktigt att inte arbetstagarna upplever psykologiska kontrakt som kan leda till besvikelse. 

Istället är det viktigt att öppet kommunicera hur företaget är som arbetsgivare redan under 

rekryteringsprocessen innan anställning för att förhindra besvikelser. Ett exempel där vi ser 

att Cloetta Fazer har lyckats förmedla företagskulturen är när en anställd berättar att denne 

av rekryterande chef blev upplyst om att det finns en brukstraditionell kultur i bolaget och 

därmed inte blev lika överraskad av att själv upptäcka brukskulturen.  

 

Cloetta Fazer ses av de potentiella arbetstagarna som ett modernt företag som är innovativt 

och uppfattas som allmänt föränderligt. Någon potentiell arbetstagare menar även att 

Cloetta Fazer signalerar förnyelse medan någon annan beskriver det som ett framåt företag 

som signalerar utveckling. Vi har fått uppfattningen av att det istället är Cloetta Fazers 

produktvarumärken som upplevs som moderna och förnyande då det kommer nya smaker, 

förpackningar och storlekar med jämna mellanrum. Vi upplever att det som 
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produktvarumärkena utstrålar är det som potentiella arbetstagare även tror att företaget står 

för. Vid våra intervjuer med anställda och före detta anställda har vi fått intrycket av att 

Cloetta Fazer som arbetsgivare upplevs på ett annat sätt. Personalchefen och nuvarande 

anställda beskriver att företaget kan uppfattas som lite gammalmodigt, medan en före detta 

anställd även anser att det finns en låg ambitionsnivå där personer arbetar i gamla hjulspår 

utan att vara drivande eller att anstränga sig. Några av de anställda menar att Cloetta Fazer 

inte positionerar sig med ett varumärke som arbetsgivare, utan att företaget istället syns utåt 

med sina produktvarumärken och på så vis även genererar en bild av sig som arbetsgivare. 

Det här får även medhåll av marknadsdirektören som inte tycker att företaget gör någon 

större ansats att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Vi menar inte att Cloetta Fazer 

varken måste förändra sig som arbetsgivare eller förändra sina produktvarumärken för att 

matcha arbetsgivarvarumärket. Ansatsen att arbeta med arbetsgivarvarumärket i företaget 

borde dock få en bred förankring. Vi anser att det blir svårt att få ett starkt och 

samstämmigt arbetsgivarvarumärke om endast ett fåtal personer är involverade och värnar 

om företagets arbetsgivarvarumärke. 

 

Grundpelaren i det psykologiska kontraktet anses vara ömsesidigt förtroende (Rousseau, 

2004 i Atkinson, 2007; MacNeil, 1985 i Atkinson, 2007). Bland de anställda är det många 

som känner förtroende för företaget och de upplever även att företaget har förtroende för 

dem. Vi menar att det är viktigt att lyfta fram att det i huvudsak råder ömsesidigt förtroende 

mellan anställda och företaget. Det här menar vi leder till en ärligare och öppnare 

kommunikation och är en viktig och grundläggande förutsättning för att kunna skapa ett 

positivt internt arbetsgivarvarumärke. 

5.2.3 Orsaker till arbetsplatsbyte 

Ledningen i Cloetta Fazer ger enligt oss en mer nyanserad bild till varför personer väljer att 

lämna företaget än vad Ware (2008) menar att chefer i allmänhet gör. Ware (2008) påpekar 

att de flesta chefer enbart skyller på bättre ersättning hos en annan arbetsgivare som 

anledning till att personer väljer att lämna ett företag. Varken personalchefen eller 

marknadsdirektören angav att personer har lämnat Cloetta Fazer för att de hade möjlighet 

till bättre lön någon annanstans. Ware (2008) menar även att det främst är psykologiska 
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orsaker som gör att personer väljer att lämna en organisation. Exempel på sådana orsaker är 

enligt Ware (2008) bristande karriärutveckling vilket även Dychtwald och Baxter (2007) 

samt Boxall et al. (2003) nämner. Det här stämmer även överens med vad Herzberg et al. 

(1959) säger om att utvecklingsmöjligheter är en viktig motivationsfaktor. Det här stöds 

även av vad som har framkommit i vår studie då den visar att både ledningsgruppen, de 

nuvarande och de före detta anställda anser att bristande karriärutvecklingsmöjligheter är en 

av huvudorsakerna till att personer har slutat på Cloetta Fazer. Vidare får resonemanget 

stöd av Rose (1994) samt Boxall et al. (2003) vilka menar att en vanlig orsak till att byta 

arbetsplats är att personen har funnit ett mer utvecklande och intressant arbete. 

Karriärmöjligheter och personlig utveckling är alltså av yttersta vikt för personalen och 

inom det området ser vi att Cloetta Fazer har förbättringsmöjligheter. Även ledningen har 

insett problematiken och både personalchefen och marknadsdirektören nämner att Cloetta 

Fazer har svårigheter med att ge utmaningar till personalen. De menar även att företagets 

bristande förmåga att erbjuda anställda tillräckliga möjligheter att växa kan vara en orsak 

till att personer har valt att lämna företaget. Den självinsikt som ledningen här har uppvisat 

ser vi som mycket positivt. Bland de potentiella arbetstagarna var det däremot ett flertal 

som trodde att Cloetta Fazer erbjuder spännande karriärutveckling. Det här är något som de 

anställda till viss del håller med om då några av de anställda på Cloetta Fazer är nöjda med 

utvecklingen och karriären, medan många andra menar att karriärutvecklingsmöjligheterna 

kan förbättras på företaget. 

 

Av de fem största anledningarna som Sutherland och Canwell (2004) har identifierat som 

orsaker till varför personer lämnar ett företag stämmer vissa överens med 

intervjupersonernas skäl till varför de eller andra har slutat sin anställning på Cloetta Fazer. 

Vi har dock upptäckt att karriärutveckling, vilket har lyfts fram av många andra forskare 

respektive våra intervjupersoner, inte tas upp av Sutherland och Canwell (2004). Det här 

ser vi som en brist i deras teori. Låg lön tas inte upp som orsak av någon som har lämnat 

Cloetta Fazer. Inte heller tas låg lön upp av de anställda eller av ledningen som en orsak till 

varför andra har valt att lämna företaget. Det är enbart en person som har slutat som nämner 

låg lön som en tänkbar anledning till att andra har slutat. Det får oss att fundera på om 

orsaken är att Cloetta Fazer erbjuder relativt bra löner eller att lönerna på företaget inte är 
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så pass mycket lägre jämfört med andra arbetsgivare, så att lönen skulle vara en orsak till 

att lämna företaget. Det här resonemanget och vad intervjupersonen säger överensstämmer 

med vad Boxall et al. (2003) menar om att en viss nivå på lönen krävs för att individen inte 

ska lämna företaget. När väl den nivån på lönen är uppfylld är det andra orsaker som gör att 

personer lämnar ett företag. Vi tolkar det som att Cloetta Fazer uppfyller en tillräcklig 

lönenivå och att det sedan är andra orsaker som spelar en större roll när individer väljer att 

lämna företaget. 

 

Sutherland och Canwell (2004) menar att obekväma och slitsamma arbetstider är vanliga 

orsaker till att lämna en arbetsgivare. Det får stöd i vår studie då flera, både anställda och 

före detta anställda, nämner att arbetstiderna är en orsak till att de själva eller andra har valt 

att lämna Cloetta Fazers produktionsenhet. De obekväma arbetstiderna kan dock vara 

svårare att åtgärda för företaget då skiftarbete är vanligt i tillverkande företag. Bland de 

före detta anställda är det även ett fåtal personer som tar upp arbetsmiljön som en orsak till 

att personer har valt att lämna Cloetta Fazer. Det resonemanget har även Sutherland och 

Canwell (2004) när de säger att dålig arbetsmiljö är en vanlig orsak till att individer väljer 

att sluta hos en arbetsgivare. Dock är arbetsmiljön inget som vare sig ledningen eller de 

nuvarande anställda nämner som en tänkbar anledning till att anställda har valt att sluta.  

 

Att låg involvering i beslutsfattande skulle vara en orsak till att byta arbetsgivare, vilket 

Sutherland och Canwell (2004) hävdar, är inget vår studie stödjer. Däremot tar 

marknadsdirektören upp oförmåga att fatta beslut i företaget som något som de anställda 

kan tänkas nämna som negativt med företaget. De flesta anställda tycker sig vara 

involverade i beslutsprocessen och är nöjda med att de kan påverka, däremot upplever vissa 

det negativt att företaget är långsamt i beslutsfattandet. Flera av dem som har slutat på 

Cloetta Fazer har valt att göra det av anledningar som berör anställningens innehåll vilket 

stödjer det som Sutherland och Canwell (2004) beskriver när de säger att anställningens 

innehåll är viktigt. De som har slutat säger sig ha hittat bättre branscher och arbetsuppgifter. 

Även de anställda nämner anställningens innehåll, såsom arbetsbörda och arbetsuppgifter 

som anledningar till varför andra har valt att lämna företaget.  
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De flesta som nu arbetar på Cloetta Fazer känner sig uppskattade och tror inte att någon 

annan har valt att lämna företaget på grund av brist på uppskattning. Inte heller har någon 

av dem som har slutat baserat sitt beslut på att de inte fick tillräckligt med uppskattning på 

Cloetta Fazer. Wares (2008) teori om brist på uppskattning som en vanlig orsak till att 

personer väljer att lämna en organisation får alltså inte stöd av vår empiri.  

 

Vidare menar Ware (2008) att det är viktigt att personer känner att deras åsikt räknas. De 

före detta anställda har framfört åsikter om att företaget kan bli bättre på att lyssna på sina 

anställda. Däremot har vi inte uppfattat det här som något stort problem som genomsyrar 

hela organisationen då det inte är något som ledningen eller de nuvarande anställda nämner.  

Ware (2008) samt Dychtwald och Baxter (2007) poängterar vikten av företagskulturen och 

trivseln bland de anställda och deras chefer. Det här får stöd av vår empiri där många 

anställda menar att de med tanke på den goda stämningen mellan anställda rekommenderar 

andra att söka arbete på företaget. De flesta anställda liksom ledningen tycker att Cloetta 

Fazer har en väldigt varm och omhändertagande kultur.  

 

Boxall et al. (2003) skriver att personer kan lämna en arbetsgivare av den anledningen att 

de vill ha bättre balans i livet. Det här får stöd av vår undersökning. Flera personer har valt 

att lämna sin anställning på grund av familjeskäl, såsom att de ville komma närmare 

familjen eller ha mer tid för familjen. Det finns även personer som nu arbetar på Cloetta 

Fazer som har valt arbetsgivaren av just familjeskäl, att det passade att flytta till regionen. 

 

Rose (1994) har en teori om att alla personer kan trivas med sitt arbete, oavsett kunskaps- 

och erfarenhetsgrad. Det här tycker vi stämmer överens med vår undersökning där de flesta 

personer, oavsett arbetsuppgifter och anställningsår på företaget ändå är relativt nöjda. Vad 

som däremot är viktigt med denna teori, och som även har framkommit i intervjuer med de 

anställda, är vikten av att platsannons och arbetsbeskrivning stämmer överens med vad som 

sedan väntar den anställde gällande arbetsuppgifter, företagskultur och miljö. Det är viktigt 

att en matchning sker mellan personen och arbetet, och för att individen ska kunna avgöra 

om en sådan matchning sker måste företaget vara tydliga innan anställning. Det har 

framkommit i en intervju med en anställd att den här tydligheten inte alltid finns och att det 
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har lett till besvikelse. Flera av faktorerna som lyfts fram som orsaker till att byta 

arbetsplats tas även upp av Herzberg et al. (1959) som antingen hygien- eller 

motivationsfaktorer. De här diskuteras i avsnitt 5.2.5 samt 5.2.6 

 

Vi har även undersökt om det finns ett mönster i vilka personer som slutar. Det har 

framkommit från både ledningen, de anställda och före detta anställda att det till stor del är 

personer på marknadsavdelningen som har slutat. En orsak som nämns som en eventuell 

förklaring är att en viss personlighetstyp som vill ha stimulans och utveckling generellt sett 

arbetar på marknadsavdelningar. Vi kan till viss del hålla med om att personer söker 

utveckling och nya utmaningar, men vi vill poängtera att det är viktigt att även undersöka 

om det finns andra anledningar till att just de här personerna i så stor grad väljer att avsluta 

sin anställning. Ware (2008) menar att chefer inte alltid går till botten med anledningar utan 

hittar ett bekvämt argument att förklara med. Det är viktigt att inte Cloetta Fazer får 

liknande kultur, att det utan vidare förklaras av personlighetstypen medan det i själva verket 

eventuellt finns något annat som egentligen borde utredas. Likaså säger Boxall et al. (2003) 

att det oftast finns fler än en orsak till att personer lämnar ett företag, vilket stämmer 

överens med åsikterna hos dem som har slutat på Cloetta Fazer. Även om en orsak är att 

personen är nyfiken och vill gå vidare så kan det finnas fler orsaker till att just så många har 

lämnat marknadsavdelningen, som exempelvis bristande karriärutvecklingsmöjligheter. 

 

Sutherland och Canwell (2004) 
orsaker till arbetsplatsbyte 

Åsikter på Cloetta Fazer 

Låg kompensation/lön Får inte medhåll 
Låg involvering i beslutsfattande Får inte medhåll 
Obekväma och krävande arbetstider Får medhåll av några i produktionen 
Otillfredsställande arbetsmiljö Får medhåll av några i produktionen 
Anställningens innehåll Får medhåll av några som har slutat 
 Brist i karriärmöjligheter får anställda att byta arbete 

 
Tabell 1: Sammanställning av orsaker till arbetsplatsbyte 

5.2.4 Utvecklingslivscykler 

Boxall och Purcells (2008) livscykelteori tar upp det naturliga i att personer söker 

utmaningar och utveckling, vilket stämmer överens med studiens empiriresultat, både 

gällande vad ledningen, de anställda och de före detta anställda säger. Det här innebär att 
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personer kontinuerligt söker utmaningar och om Cloetta Fazer inte kan tillgodose det här 

behovet kan individer välja att vända sig till en annan arbetsgivare för att utvecklas.  

 

Att personalomsättningen skulle vara högre bland personer under trettio, vilket Burgess och 

Rees (1998) samt Boxall et al. (2003) nämner, är något som undersökningen varken 

bekräftar eller förkastar. Det finns flera personer som menar att unga människor, utan att 

uttryckligen säga att de är under 30 år, oftare byter arbetsgivare. Det här överrensstämmer 

med Parments (2008) påstående om att unga oftare byter arbetsgivare. Att unga personer 

upplevs lämna företaget oftare än andra framkommer i intervjuer med personalchefen, 

marknadsdirektören, anställda och före detta anställda. Det finns även de som menar att 

personer i åldrarna lite över 30 år upp mot 45 år är de som lämnar företaget. Dock är de 

flesta överens om att de äldre stannar kvar i företaget. Att personer under 30 år enligt teorin 

oftare byter arbetsgivare menar vi också kan ha att göra med att personer efter gymnasiet 

och under sin studietid ofta har diverse ströjobb och extraarbeten för att tjäna pengar. De 

här anställningarna tenderar att vara kortsiktiga och personen lägger mindre vikt på 

huruvida den trivs och utvecklas, utan fokuserar främst på att tjäna pengar. Även många 

yngre kan i början av sin karriär ha olika vikariat och därmed byta arbetsgivare ofta. Vi 

håller med om vad de anställda på Cloetta Fazer har sagt om att akademiker som är yngre 

än trettio år troligtvis inte har arbetat så länge och fokuserar mer på att komma in i arbetet 

än att söka efter ett nytt. Inte heller har alla 30-åriga akademiker hunnit arbeta tre till fyra år 

och kommit fram till en period då de, enligt Boxall och Purcell (2008), upplever en önskan 

av ny signifikant utveckling. Det här stämmer överens med att vissa personer upplever att 

de yngsta vill stanna kvar och utvecklas, medan de något äldre känner för att gå vidare och 

se något nytt. 

 

Huruvida talangfull personal söker signifikant stimulering just vart tredje till fjärde år vilket 

Boxall och Purcell (2008) menar, är inget som våra intervjuer har visat entydigt. Empirin 

visar att utveckling och stimulering är viktigt, men inte just hur ofta större utveckling måste 

ske. Både teorin och de anställda, före detta anställda och ledningen är överens om vikten 

av att hitta utmaningar åt de anställda. Boxall och Purcell (2008) tar upp vikten av att ha en 

dialog om vad för utveckling personen är intresserad av. Vi menar att Cloetta Fazers arbete 
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med kompetensutvecklingsplaner vilket anställda och ledningen nämner, är ett steg i rätt 

riktning.  

5.2.5 Herzbergs hygienfaktorer  

Vi har undersökt hygien- och motivationsfaktorerna på Cloetta Fazer för att utreda i vilken 

grad de är uppfyllda. Anledningen till detta är för att se hur de anställda och före detta 

anställda uppfattar Cloetta Fazer som arbetsgivare vilket hjälper oss att få en bild av Cloetta 

Fazers interna arbetsgivarvarumärke. I teorikapitlet, avsnitt 3.1.5, presenterades olika 

faktorer som enligt Herzberg et al. (1959) påverkar individers motivation och 

tillfredsställelse gällande sitt arbete. Dessa faktorer delades in i hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. För att en individ inte ska vantrivas på sitt arbete krävs det först att 

hygienfaktorerna är uppfyllda. (Herzberg et al., 1959) 

 

De anställda beskriver Cloetta Fazer som en stabil arbetsplats. Att företaget är stort och 

stabilt gör att de upplever en trygghet i sin anställning. Den anställningssäkerhet som 

Herzberg et al. (1959) beskriver som en av hygienfaktorerna verkar vid en första anblick 

vara uppfylld hos Cloetta Fazer. Även de före detta anställda bekräftar det här genom att 

säga att de upplevde Cloetta Fazer som en trygg arbetsgivare som värnar om sina anställda. 

Däremot lyfter flera anställda fram ägarstriden och beskriver att den skapar en osäkerhet 

bland dem. Osäkerheten gör att en del av de anställda faktiskt oroar sig för framtiden och 

känner en otrygghet kring vad som kommer att hända på arbetsplatsen. Vi anser att 

ägarstriden inom Cloetta Fazer har satt den tidigare trygga hygienfaktorn gällande 

anställningssäkerhet i gungning och vi menar att det är viktigt att företaget har det här i 

åtanke.  

 

Flera intervjupersoner nämner även den förändring som gradvis håller på att ske inom 

företaget från den gamla brukskulturen mot en affärskultur. Vi har märkt att denna 

förändring har skapat en oro hos många anställda som utrycker en rädsla för att företagets 

”själ” är på väg att luckras upp medan andra ser positivt på förändringen. Vi upplever det 

som en svår balansgång att å ena sidan tillmötesgå de anställda som är förändringsbenägna 

men samtidigt inte gå för fort fram för dem som vill hålla fast vid det trygga beprövade. Det 
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här tror vi att många företag med gamla traditioner brottas med och att det är en 

problematik som är svår att komma ifrån.  

 

En annan hygienfaktor är huruvida den anställde trivs med relationerna på arbetsplatsen. 

Anställda på Cloetta Fazer nämner genomgående att de har bra arbetskamrater och att 

klimatet mellan kollegor är präglat av en hjälpsamhet och vänlighet. Det beskrivs som det 

generellt är en god och lättsam stämning där det är ett öppet och positivt klimat och att 

medarbetarna är hjälpsamma. Även de före detta anställda svarar genomgående att de har 

haft bra kollegor och att de har upplevt en positiv och familjär stämning på arbetsplatsen. 

Vi upplever överlag att relationerna mellan chefer och anställda i organisationen är 

förhållandevis bra. Vissa av de anställda upplever att organisationen är ganska platt, 

ohierarkisk och att det är en ganska avslappnad stämning mellan anställda och chefer. Det 

vi däremot har uppmärksammat kring hygienfaktorn som berör relationer, som vi anser 

viktigt att belysa är att många av de anställda efterfrågar mer tydlighet i ledarskapet. Några 

efterlyser mer konstruktiv återkoppling och vi håller med om vikten av att anställda får det. 

Vi menar att om de anställda känner att kommunikationen är ärlig och chefen tar upp 

problem och brister direkt upplever anställda en större trygghet. Vågar den anställde inte 

lita på att chefen lyfter fram problem direkt tror inte vi att den anställde helt kan känna 

tillfredsställelse. Detta då individen inte helt säkert kan veta om arbetsgivaren upplever att 

personen faktiskt gör ett bra arbete. Den bristande tydligheten i ledarskapet som har 

upplevts inom delar av organisationen tror vi kan påverka relationen mellan vissa anställda 

och dess chefer negativt. Här vill vi även påpeka att vi upplever att det är mycket viktigt för 

somliga individer att veta vad arbetsgivaren förväntar sig av dem. Uppmärksammas det här 

och förtydligas för just de individerna, kan tillfredställelsen höjas för de personer som har 

större behov av tydliga förväntningar än andra. Att företaget är måna om sin personal och 

satsar på de anställda är något som både de anställda och de före detta anställda nästan 

genomgående lyfter fram.  

 

När det gäller hygienfaktorn som rör kompensationer har vi utrett hur de anställda ser på de 

förmåner och kompensationer som Cloetta Fazer erbjuder sina medarbetare. Gällande 

lönefrågan nämner de flesta att de är någorlunda nöjda med sin lön och de som arbetar i 
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produktionen verkar vara mest nöjda med lönen. Att just de som arbetar i produktionen är 

mycket nöjda med sin lön ser vi som mycket viktigt. Det knyter vi an till att Herzberg et al. 

(1959) beskriver att det är extra viktigt med uppfyllda hygienfaktorer, exempelvis lön, i 

monotona yrken med hög grad av automatisering. Det beror på att det i sådana typer av 

yrken ofta saknas motivationsfaktorer och då måste hygienfaktorerna vara så pass mycket 

påtagligare för att anställda ska uppleva tillfredsställelse på sitt arbete. (Herzberg et al., 

1959) 

 

Den hygienfaktor som knyter an till den fysiska arbetsmiljön verkar vara uppfylld på 

tjänstemannasidan hos Cloetta Fazer medan det i produktionen råder delade meningar om 

hur arbetsmiljön uppfattas. Några av personerna som har slutat på Cloetta Fazer och som 

tidigare har arbetat i produktionen nämner att skiftarbetet var en bidragande orsak till varför 

de valde att sluta. Någon nämner även den bullriga miljön som en orsak till att andra 

personer inom produktionen har slutat. Vi ser alltså att Cloetta Fazer till viss del har 

förbättringsmöjligheter när det gäller hygienfaktorerna som berör arbetsmiljön samt 

arbetstiderna i produktionen. Det här torde dock vara relativt vanligt i produktionsföretag, 

men vi ser det ändå som viktigt att lyfta fram.  

 

Ytterligare en hygienfaktor som Herzberg et al. (1959) nämner är huruvida den anställde 

trivs med hur arbetsgivaren sköter administrationen. Intressant är att några av de före detta 

anställda har nämnt just det här som positivt med Cloetta Fazer som arbetsgivare, att det är 

ordning och reda samt att företaget har en fungerande administration vilket får stöd av 

Herzberg et al:s (1959) teori som säger att det är viktigt. Vi har till och med sett att denna 

faktor är så pass viktig att flera personer nämner den som en av de tre bästa egenskaperna 

hos arbetsgivaren.  

 

Vi har ovan analyserat vad individerna inom organisationen anser om Cloetta Fazers 

hygienfaktorer. Överlag anser vi att företaget lyckas bra med att uppfylla hygienfaktorerna 

då den övergripande bilden på de här områdena generellt är positiv bland de anställda och 

de före detta anställda. Herzberg et al. (1959) anser dock att det inte är tillräckligt att 
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hygienfaktorerna är uppfyllda, utan det krävs att även motivationsfaktorerna är uppfyllda 

för att individen ska känna hög motivation och tillfredsställelse med sitt arbete.  

 

Hygienfaktorer enligt Herzberg et al. (1959) Uppfyllandegrad på Cloetta Fazer 
Lön Bra, främst inom produktionen 
Administrationsskötsel Mycket bra 
Personliga relationer Mycket bra 
Fysisk arbetsmiljö Bra, dock vissa brister inom produktionen 
Stabil arbetsplats/Anställningstrygghet Bra, dock viss osäkerhet i och med 

ägartvisten 
 
Tabell 2: Sammanställning av uppfyllandegraden av hygienfaktorer  
 

5.2.6 Herzbergs motivationsfaktorer  

En motivationsfaktor som Herzberg et al. (1959) nämner är att individer motiveras om de 

känner av arbetsuppgiftens värde i sig och värderar sina prestationer på arbetsplatsen. 

Empirin visar att flertalet anställda upplever tillfredsställelse av sina prestationer på arbetet 

och att de får förtroendet genom ansvar för det egna arbetet. Vi har även sett att individerna 

inom Cloetta Fazer upplever stolthet över att arbeta på ett företag som genom sina 

produkter sprider glädje och njutning. Vi anser det vara en styrka för Cloetta Fazer att de 

anställda upplever att företagets mission att sprida glädje och njutning faktiskt efterlevs och 

att det här samtidigt är något som de anställda känner stolthet över. Här kan vi nu även 

konstatera att det här är en faktor som även är bra för de anställdas motivation.  

 

En annan motivationsfaktor enligt Herzberg et al. (1959) är om de anställda upplever att de 

får erkännande för det de gör på sitt arbete. Flera anställda upplever att de får ganska 

mycket uppskattning för sitt arbete både från kollegor och från chefer. Det är dock en del 

som säger att de inte får så mycket uppskattning som de skulle önska, och det här anser vi 

är viktigt att lyfta fram. Eftersom uppmuntran och uppskattning är viktiga 

motivationsfaktorer kan chefer med mycket enkla medel öka motivationen hos en hel del 

anställda. En typ av erkännande som däremot de flesta av de anställda känner att de får är 

att de upplever frihet att styra över sitt eget arbete. Vi menar att det är mycket positivt för 

Cloetta Fazers interna arbetsgivarvarumärke att de anställda upplever att företaget ger dem 

detta förtroende då det leder till motivation hos de anställda.  
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Herzberg et al. (1959) skriver även att det är viktigt för en arbetstagares tillfredsställelse 

och motivation att individen upplever att den genom sitt arbete får personlig utveckling och 

att den har utvecklingsmöjligheter karriärmässigt. Det är även viktigt att individen upplever 

att den genom sitt arbete uppnår självförverkligande. (Herzberg et al., 1959) Några av de 

anställda upplever att det finns utvecklingsmöjligheter i företaget och att de får den 

utbildning och de utmaningar som de önskar. Det finns de som nämner att de får bra 

utveckling genom den kompetensutvecklingsplan som utförs varje år och att de utvecklas 

genom nya projekt och nya ansvarsområden. Däremot finns det de som inte ser 

karriärutvecklingsmöjligheter inom Cloetta Fazer. En hel del av de anställda nämner just att 

de personer som har valt att lämna Cloetta Fazer har gjort det för att de inte har sett 

karriärmöjligheter eller att de inte har utvecklats på det sätt de har tänkt sig inom 

organisationen. Det här bekräftas även av några som har slutat vilka säger att det upplevdes 

negativt att det inte fanns så många vägar att gå internt och att det har varit svårt att klättra 

karriärmässigt inom Cloetta Fazer. Vi anser att det här är ett av förbättringsområdena i 

Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke, att de verkar ha svårigheter med att motivera 

anställda med utmaningar och karriärutvecklingsmöjligheter, till den grad som delar av 

personalen förväntar sig. Även om många har ansett att de är nöjda hittills med 

kompetensutveckling, utbildning och utmaningar så har vi ändå genomgående sett en 

ganska stor osäkerhet hos individerna om deras utvecklingsbehov också kommer att 

tillgodoses i framtiden. Cloetta Fazer är dock på god väg i sitt arbete med 

kompetensutveckling och vi vill poängtera vikten av det här arbetet. Vi har även 

uppmärksammat att personalen anser att Cloetta Fazer har blivit mycket bättre de senaste 

åren angående utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter. De ansträngningar som 

företaget har gjort har alltså uppmärksammats och uppskattats av personalen och vi tror att 

satsningen nu, såsom Det Goda Företaget, också kommer att uppmärksammas av 

personalen i den närmaste framtiden. Dock bör Cloetta Fazers ledning försäkra sig om att 

alla chefer faktiskt följer företagets direktiv att upprätta och följa upp 

kompetensutvecklingsplaner med samtliga anställda. Det här då någon anställd sagt att 

dessa ej har följts upp som de ska och att utlovade utbildningar har uteblivit. 

Organisationen bör uppmärksamma att många anställda faktiskt tycker att de saknar 

karriärmöjligheter och utveckling. Företaget bör sedan försöka att ta reda på vad 



84

individerna som säger sig sakna utvecklingsmöjligheter eftersöker för att därefter hitta en 

plan som både den anställde och företaget är nöjda med. Självklart kan inte alla bli nöjda 

men vi tror ändå att om problemet med att många känner sig osäkra på om de har 

utvecklingsmöjligheter inom företaget uppmärksammas, kan motivationen och 

tillfredsställelsen öka hos många av de anställda, om de och deras chefer har en dialog om 

en plan. Vid en sådan dialog kan även företaget få mycket tillbaka då det finns individer 

som idag känner att de skulle kunna bidra med mycket mer till företaget än de gör idag, 

men att de hittills inte har fått den möjligheten.  

 

De hygienfaktorer som de potentiella arbetstagarna tror att Cloetta Fazer står för är 

exempelvis att det är ett starkt och stabilt företag, att de har en bra och genomtänkt 

personalpolicy och att det är en positiv och öppen anda i företaget. De hygienfaktorer som 

har beskrivits av de potentiella arbetstagarna anser vi stämma överens med den bild som de 

inne i organisationen associerar Cloetta Fazer med som arbetsgivare. När det gäller 

motivationsfaktorer så tror många av de potentiella arbetstagarna att det finns goda 

möjligheter till karriärutveckling inom företaget och att det ges utrymme att kunna växa i 

organisationen. De potentiella arbetstagarna tror att Cloetta Fazer är ett innovativt företag 

och någon nämner att Cloetta Fazer signalerar att de kontinuerligt arbetar med förnyelse. 

Här ser vi att motivationsfaktorerna som potentiella arbetstagare tycker att Cloetta Fazer 

signalerar är de faktorer som personerna inom organisationen lyft fram som 

förbättringsfaktorer. Det här menar vi är viktigt för Cloetta Fazer att ta till sig. Om 

organisationen attraherar arbetstagare som har en annorlunda bild av företaget när de börjar 

arbeta i organisationen blir det svårare att behålla dessa individer. Som nämndes tidigare 

anser vi att Cloetta Fazer är bra på att tillgodose hygienfaktorer medan de däremot har 

möjlighet att förbättra sig gällande motivationsfaktorer. 

 

Motivationsfaktor enligt Herzberg et al. (1959) Uppfyllandegrad på Cloetta Fazer 
Personlig utveckling/självförverkligande Inte helt tillfredsställande 
Tillfredsställelse med arbetsprestationer Mycket bra 
Erkännande och uppskattning Bra, men kan förbättras 
Ansvar och frihet att styra över arbetet Mycket bra 
 

Tabell 3: Sammanställning av uppfyllandegraden av motivationsfaktorer 
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5.3 Externt perspektiv på arbetsgivarvarumärke 
Det som i teorin benämns som det externa perspektivet på arbetsgivarvarumärke inriktar sig 

på vad personer utanför organisationen associerar organisationen med (Hatch & Schultz, 

1997). Genom studien har vi inte fått en helt tydlig bild av vad företaget vill förmedla 

externt som arbetsgivare då vi inte alltid har upplevt ledningen som samstämmig. Många 

anställda säger sig inte veta hur företaget förmedlar sig som arbetsgivare men att företaget 

på ett sätt ändå förmedlar sig via sina produktvarumärken. Personalchefen berättar att 

Cloetta Fazer är aktivt när det gäller att marknadsföra sig som arbetsgivare, bland annat på 

Linköpings universitets arbetsmarknadsdagar. Marknadsdirektören menar att Cloetta Fazer 

även externt vill förmedla bilden av att skapa glädje och njutning, vilket grundar sig i 

företagets mission. Som vi tidigare har nämnt är just glädje och njutning ett återkommande 

svar även bland anställda och före detta anställda när de ombetts nämna positiva 

associationer kopplade till Cloetta Fazer. Bland de potentiella arbetstagarna är det inte 

många som nämner just missionen att sprida glädje och njutning, men de nämner ändå 

produkterna som något positivt. Det är många av de potentiella arbetstagarna som 

associerar Cloetta Fazer med ett stabilt företag som ger en trygg anställning, vilket stämmer 

bra med det personalchefen berättar. Marknadsdirektören är inne på att han vill att företaget 

ska upplevas som en öppen och dynamisk arbetsplats, vilket företaget har lyckats förmedla 

till de potentiella arbetstagarna som menar att de tror att företaget är en innovativ 

arbetsplats med en hel del förnyelse. Däremot finns en tveksamhet bland de anställda och 

de före detta anställda som menar att företaget istället kan uppfattas som konservativt med 

låg förändringsvilja.  

 

Backhaus och Tikoo (2004) nämner i sin teori att det är viktigt att det som företaget 

signalerar externt även ska stämma när väl personen börjar arbeta i företaget. Om personens 

värderingar stämmer överens med företagets, stärks förbindelsen till företaget (Backhaus & 

Tikoo 2004). Vi anser att vissa åsikter som de potentiella arbetstagarna har inte helt 

stämmer överens med den bilden som anställda och före detta anställda förmedlar. En risk 

kan då istället vara att de potentiella arbetstagarna blir besvikna när de har en bild av 

företaget som sedan inte överensstämmer med hur det är när de börjar arbeta i företaget. 

Som exempel kan här nämnas att de potentiella arbetstagarna förknippar Cloetta Fazer med 
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förnyelse och innovation medan anställda istället beskriver företaget som gammalmodigt. 

En fundering som vi tidigare nämnde är att Cloetta Fazers produkter upplevs som 

spännande då det ofta kommer ut nya smaker på produkterna, vilket kan leda till att 

personer utanför organisationen uppfattar att även företaget som arbetsplats är innovativt. 

Många anställda menar istället att företaget var mer gammalmodigt än de hade trott och att 

Cloetta Fazer inte hade kommit så långt som de hade förväntat sig i utvecklingen när det 

gäller arbetssätt. Den här oförenligheten kan göra att de personer utifrån som lockas att 

börja arbeta i organisationen med förväntningarna om ett spännande och innovativt företag, 

blir besvikna när verkligheten visar sig vara något annat. En av de faktorer som vi har sett 

som karakteristiskt för Cloetta Fazer och som nämns av både ledningen, de anställda och de 

före detta anställda är den varma kulturen i företaget. Vi anser att organisationens 

företagskultur med det varma, vänliga och familjära klimatet är faktorer som företaget 

borde vara stolta över och lyfta fram även till potentiella arbetstagare.  

 

Cloetta Fazer har som nämnts i problemdiskussionen (avsnitt 1.2) inga svårigheter med att 

attrahera personal. Problemet uppstår istället när arbetstagaren kommer in i företaget och 

märker att bilden som denne hade inte i alla hänseenden stämmer överens med hur det 

verkligen är att arbeta på företaget. Därför uppstår det enligt oss en svårighet med att 

behålla personalen eftersom deras förväntningar inte uppfylls och vi menar att det här 

försvagar och gör arbetsgivarvarumärket otydligt hos Cloetta Fazer. Som vi tidigare har 

nämnt inser vi att det är svårt att ändra de här förutfattade meningarna, men informationen 

bör vara tydligare från företaget under processen vid nyanställningar. Genom att vara tydlig 

i sin kommunikation och med vilken typ av företag Cloetta Fazer är tror vi inte att företaget 

kommer att attrahera och rekrytera mindre talangfulla personer. Vi menar snarare att 

Cloetta Fazer kommer att attrahera personer som helt enkelt passar företaget bättre genom 

att de trivs bättre med den traditionella kultur och de värderingar som präglar företaget, 

istället för personer som föredrar ett hypermodernt och ”häftigt” företag. 
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5.4 Sammanlänkning av internt och externt perspektiv 
Hatch et al. (2000) betonar vikten av att anställda ska signalera samma budskap utåt som 

marknadsföringen gör för att arbetsgivarvarumärket ska upplevas som trovärdigt. Eftersom 

det inte finns något tydligt samarbete mellan marknads- och personalavdelningen på 

Cloetta Fazer idag finns inte heller den viktiga sammanlänkningen mellan internt och 

externt perspektiv. Bristen i samarbetet förstärkts ytterligare eftersom inte heller ledningens 

perspektiv alltid är tydligt, då marknadsdirektören och personalchefen inte alltid delar 

samma syn på vissa aspekter. Den här otydligheten kan vara en bidragande orsak till att de 

anställda inte heller vet vad Cloetta Fazer vill signalera utåt som arbetsgivare.  

 

Hatch och Schultz (2001) menar att det är viktigt att ledningens perspektiv, det interna och 

det externa perspektivet samverkar för att nå ett starkt arbetsgivarvarumärke och om det 

finns gap mellan de olika perspektiven bör gapen identifieras. Vi upplever att Cloetta Fazer 

lever kvar i den traditionella synen där personalavdelningen och marknadsavdelningen inte 

samarbetar i någon större utsträckning gällande interna och externa relationer. 

Marknadsdirektören berättar även att ansatsen att arbeta med Cloetta Fazers namn som ett 

arbetsgivarvarumärke inte är starkt i företaget och att det inte är tydligt uttalat vem som har 

ansvaret för att arbeta med arbetsgivarvarumärket. Vi tror därför att företaget skulle må bra 

av att uttala vem som ska ha det övergripande ansvaret för arbetsgivarvarumärket, för att 

mer konsekvent få fram vad Cloetta Fazer vill förmedla som arbetsgivare internt och 

externt och se till att det överensstämmer. Företaget bör, precis som Hatch och Schultz 

(1997) nämner, bli bättre på att kombinera kunskaper inom marknadsföring och 

organisation. Det här påståendet stärks av annan teori, bland annat menar Martin et al. 

(2005) att det krävs ett starkt samarbete mellan personal- och marknadsavdelning för att ett 

företag ska uppnå ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det kan exempelvis handla om att 

personalavdelningen bör dra nytta av marknadsavdelningens kunskap och erfarenhet av att 

marknadsföra.  

 

Vidare bör det interna och det externa perspektivet stämma överens med varandra, men 

även här ser vi brister i det som signaleras internt och externt. Ett exempel på det är att de 

potentiella arbetstagarna uppfattar kulturen på Cloetta Fazer som heterogen med ett 
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modernt synsätt på ledarskap. När vi istället ser till vad de anställda tycker framkommer det 

att de många gånger tycker att det råder en jantelag med ett homogent synsätt, där personer 

inte vill sticka ut för mycket.  
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6 Resultat 
I det här kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor och syfte. Vidare resoneras kring valet 

av metod samt hur dessa val har påverkat uppsatsens resultat. 

 

6.1 Önskade associationer internt och externt 
Uppsatsen första forskningsfråga som nedan kommer att besvaras är: 

• Vad vill Cloetta Fazer associeras med som arbetsgivare internt och externt? 

 

Vi anser att företag tydligt bör eftersträva att kommunikationen av arbetsgivarvarumärket 

internt och externt ger ett homogent intryck. Eftersom arbetsgivarvarumärket handlar om 

att både attrahera, rekrytera och behålla personal bör Cloetta Fazer vara medvetet om vad 

företaget vill signalera till potentiella, nuvarande och före detta anställda. Det företaget vill 

förknippas med internt bör stämma överens med det som företaget vill associeras med 

externt. Ju tydligare förmedling av arbetagivarvarumärket internt och desto bättre ledningen 

lyckas med att förmedla sina värdegrunder till de anställda, desto mer sannolikt blir det att 

de anställda kommer att signalera det företaget vill även externt. Det är även viktigt att 

Cloetta Fazer som arbetsgivare inte lovar mer än företaget kan hålla för att det ska upplevas 

som äkta och trovärdigt.  

 

Ledningen är överens om att företaget ska associeras med glädje och njutning. 

Marknadsdirektören nämner att företaget ska upplevas som en öppen och dynamisk 

arbetsplats som inte arbetar efter en dold agenda. Personalchefen instämmer om att 

företaget vill associeras med en öppenhet och ett positivt klimat med hjälpsamma 

medarbetare. Det har visat sig att då ledningen tydligt är enad om vad företaget vill 

associeras med har det fått genomslag i det interna och externa perspektivet. Exempelvis att 

företaget sprider glädje och njutning.  
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Dock har det framkommit i analyskapitlet att det inte alltid är tydligt vad ledningen vill 

förmedla som arbetsgivare och att budskapet till de potentiella, nuvarande och före detta 

anställda är splittrat. För att ännu tydligare kunna nå ut med sitt budskap som arbetsgivare 

menar vi därför att det är viktigt att ledningen enas om vad företaget ska förmedla som 

arbetsgivare och hur de ska agera för att göra detta. Vi inser att även personer i ledningen 

har en personlig åsikt men vi menar att de i sina yrkesroller och som representanter för 

företaget bör vara medvetna och överens om vad företaget vill associeras med. Att sedan 

förmedla det här till de anställda kommer att ta sin tid men vi menar att det ändå måste 

börja med att ledningen i sina uttalanden trycker på samma värderingar. När ledningen är 

överens, kommer det att bli lättare för de anställda att veta vad de kan förvänta sig av 

företaget. Vet företaget vad de vill signalera internt och lyckas förmedla det till sina 

anställda, kommer de anställda i sin tur bli företagets ambassadörer i kontakten med externa 

parter. När arbetsgivarvarumärket som Cloetta Fazer förmedlar externt stämmer överens 

med det som signaleras internt och det som de anställda förmedlar, kommer det i sin tur 

leda till att potentiella arbetstagare får en mer tydlig bild av företaget som arbetsgivare. 

Vidare tror vi att det här leder till att de associationer som finns externt ger en bild av 

företaget som stämmer överens med hur det verkligen är att arbeta på Cloetta Fazer. I sin 

tur tror vi att de potentiella arbetstagarna kommer att få sin bild bekräftad när de väl börjar 

arbeta i organisationen då de redan innan vet mer om vad de kommer att mötas av. Om 

företaget lyckas med det här kan det enligt oss leda till en större trivsel och att personer 

väljer att stanna i företaget.  

 

6.2 Upplevt arbetsgivarvarumärke 
Uppsatsens andra forskningsfråga som besvaras nedan är: 

• Hur upplever ledningen, anställda, före detta anställda samt potentiella 

arbetstagare att Cloetta Fazer förmedlar sig som arbetsgivare? 

 
Vår undersökning har visat att den interna och den externa bilden inte helt överensstämmer 

gällande karriärmöjligheterna på Cloetta Fazer. Som positiva aspekter bland de potentiella 

arbetstagarna nämns att företaget är stort samt att det finns stora möjligheter till att 
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utvecklas karriärmässigt. De övriga tre grupperna tar upp det som en förbättringsmöjlighet 

att företaget skulle kunna bli bättre på att erbjuda utmaningar och möjlighet att utvecklas 

internt. De före detta anställda menar att de kan se det som negativt att företaget är relativt 

litet och erbjuder begränsade karriärmöjligheter. De flesta anställda har förhoppning om att 

kunna utvecklas karriärmässigt inom företaget, eftersom att de i grund och botten tycker att 

det är en bra arbetsplats, men alla är dock inte säkra på att det går. Även ledningen menade 

att Cloetta Fazer tappar personer som upplever att de inte kan utvecklas inom företaget och 

att det är vanligt att människor generellt tror att Cloetta Fazer är större och mer utmanande 

än vad företaget i själva verket är. Hur stort företaget upplevs, samt hur modernt det är, är 

även något som vi upplever att de fyra grupperna har olika åsikter om. Personalchefen 

berättar att personer utifrån upplever företaget som större än det är, vilket vi har sett då de 

potentiella arbetstagarna beskriver företaget som stort medan de före detta anställda 

beskriver det som för litet. Även gällande om företaget är modernt eller gammalmodigt, 

homogent eller heterogent, framkommer det att de olika grupperna har olika synsätt. Främst 

är det de potentiella arbetstagarna som utrycker åsikter som till största del särskiljer sig från 

de andra grupperna. De övriga grupperna har generellt en mer samstämmig syn vilket gör 

att vi tolkar det som att Cloetta Fazer ändå är relativt bra på att kommunicera 

arbetsgivarvarumärket internt medan kommunikationen utåt inte är riktigt lika tydlig. 

Angående tryggheten med Cloetta Fazer som arbetsgivare är däremot grupperna överens i 

sin beskrivning av Cloetta Fazer som en trygg och omhändertagande arbetsgivare.  

 

6.3 Produktvarumärkenas påverkan  
Den tredje forskningsfrågan som nedan besvaras lyder: 

• Vilken påverkan har Cloetta Fazers produktvarumärken på företagets 

arbetsgivarvarumärke? 

 

Vi skulle vilja påstå att de flesta i Sverige känner till Kexchoklad, Center och Marianne för 

att nämna några av Cloetta Fazers produktvarumärken. Vi har kommit fram till att det inte 

går att bortse från att ett företags produktvarumärken i många fall påverkar en individs val 

av arbetsgivare. I den här undersökningen har vi sett att både ledningen, anställda, före 
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detta anställda och potentiella anställda nämner Cloetta Fazers produktvarumärken på ett 

eller annat sätt när de ombeds att beskriva företaget. Skulle det här kunna vara ett problem 

för Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke? På ett sätt tycker vi att det är en styrka och att det 

troligtvis leder till att fler individer kan tänka sig att arbeta på Cloetta Fazer eftersom deras 

produkter är så pass välkända och tilltalande. Det är positivt för ett företag att individer vet 

vad för sorts produkter som företaget tillverkar och att de anställda är stolta över 

produkterna. Det är dock viktigt att företaget är medvetet om att de sänder ut ett budskap 

genom sin produktreklam som hos flera av de potentiella arbetstagarna tolkas som att 

företaget är aktivt, dynamiskt och nytänkande. De här uppfattningarna påverkar även hur 

Cloetta Fazer uppfattas internt och externt som arbetsgivare.  

 

6.4 Besvarande av syftet 
Vårt syfte var att beskriva och jämföra det internt och externt upplevda 

arbetsgivarvarumärket hos Cloetta Fazer och att analysera om något i företagets 

arbetsgivarvarumärke skulle kunna vara anledningen till den upplevt höga 

personalomsättningen. Vi har uppmärksammat att den samstämmighet mellan internt och 

externt arbetsgivarvarumärke som litteraturen förespråkar till viss del saknas hos Cloetta 

Fazer. Vi menar att om den här gemensamma synen inte finns kan oförenlighet mellan dem 

uppstå vilket riskerar att arbetsgivarvarumärket blir otydligt. Det kan i sin tur vara en 

bidragande orsak till den upplevt höga personalomsättningen inom Cloetta Fazer. Den 

externa uppfattningen av arbetsgivarvarumärket, alltså vad de potentiella arbetstagarna 

anser, är att företaget upplevs som stort, innovativt och förändringsbenäget. Det interna 

upplevda arbetsgivarvarumärket beskrivs istället som ett gammalmodigt, familjärt företag 

med låg förändringsvilja. Vi menar att företaget i sina rekryteringsprocesser bör vara mer 

tydligt och öppet med vad företaget är och hur det är att arbeta där, vilket skulle kunna 

minska det gap som finns mellan det externa och interna arbetsgivarvarumärket. Om en 

nyanställd kommer in i företaget med en bild mer överensstämmande med verkligheten 

skulle det säkerligen leda till att personen blir mer nöjd med sin arbetsgivare och vill stanna 

kvar på Cloetta Fazer. Vi har även identifierat att de två representanterna från Cloetta 

Fazers ledning till viss mån inte uttrycker samma syn om vad företaget vill förmedla, vilket 
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Internt perspektiv 

Produkt-
varumärken 

ARBETSGIVARVARUMÄRKE 

     Ledning 

Externt perspektiv 

vi menar visar på en del av den något splittrade synen inom företaget. För att gapet mellan 

ledningens syn och de interna samt externa perspektiven ska kunna minskas föreslår vi en 

tvärfunktionell grupp där både marknads- och personalavdelningen är representerade. Detta 

för att kunna kombinera kunskaper inom marknadsföring och organisation. Gruppen bör 

sätta upp riktlinjer som företaget skall arbeta efter för att nå samstämmighet i sitt 

arbetsgivarvarumärke och som sedan kan förmedlas internt och externt.  

 

6.5 Studiens upplägg och teoretiska bidrag 
Uppsatsens resultat har framarbetats genom användandet av, som nämndes i kapitel 2, en 

kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. Studiens holistiska synsätt har bidragit till 

att vi har belyst problemet ur fyra olika gruppers synvinklar. Genom det kvalitativa 

angreppssättet har vi genomfört intervjuer. Vi är medvetna om att vår förförståelse har 

påverkat studien genom de tolkningar som vi har gjort i och med vårt hermeneutiska 

synsätt. Hade uppsatsen genomförts av några andra personer, eller av oss själva vid en 

annan tidpunkt, hade resultaten troligtvis inte blivit exakt samma som i den här uppsatsen. 

Nedan redovisas studiens teoretiska bidrag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Arbetsgivarvarumärket och dess komponenter. (Egen konstruktion) 
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Figur 3 är en av oss framtagen modell som visar på viktiga faktorer vilka påverkar Cloetta 

Fazers arbetsgivarvarumärke. Vi menar att i ett företag som Cloetta Fazer, där 

produktvarumärkena är så välkända, går det inte att bortse från att dessa påverkar 

arbetsgivarvarumärket. Därför har vi valt att placera produktvarumärken som en viktig 

faktor i mitten av bilden och vi menar att produktvarumärkena påverkar både den interna 

och den externa delen av arbetsgivarvarumärket. Vi har valt att behålla delarna ledning, 

internt perspektiv, och externt perspektiv, som påminner om Hatch och Schultz (1997) 

begrepp. I figur 2 på sidan 30 anser vi att det saknas en dimension eftersom att figur 2 inte 

visar att alla tre perspektiv påverkar varandra. Vi har istället valt att använda oss av en 

triangel för att visa att de tre perspektiven influerar varandra. I mitten har vi även placerat 

produktvarumärkena som en central del i arbetsgivarvarumärket eftersom vi har saknat 

faktorn produktvarumärken i de teorier som vi har studerat. 

 

Som vi har nämnt är avsikten med vår fallstudie att utveckla teorierna om 

arbetsgivarvarumärken med fokus på att behålla personal samt tillverkande företag. Vi har 

inte haft som intention att generalisera till en viss bransch eftersom vi har genomfört en 

fallstudie. Vi menar dock att vår modell bör vara tillämpbar på andra tillverkande företag 

som har välkända produktvarumärken. Vi tror även att modellen är tillämpbar på de flesta 

andra företag för att visa hur viktigt det är att ledningens syn, det interna perspektivet och 

det externa perspektivet är samstämmigt oavsett starka produktvarumärken eller inte. I 

företag som har mindre starka produktvarumärken tonas faktorn produktvarumärken ner i 

modellen.   
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7 Slutsats 
Nedan redovisas kortfattat studiens mest centrala slutsatser. 
 
Det är av största vikt för ett företags arbetsgivarvarumärke att ledningens perspektiv, det 

interna perspektivet och det externa perspektivet, stämmer överens. Vi har kommit fram till 

att ledningen på Cloetta Fazer inte alltid har en samstämmig syn gällande företagets 

arbetsgivarvarumärke. Exempelvis säger marknadsdirektören att han tror att de anställda 

ser organisationen som relativt platt och ganska obyråkratisk medan personalchefen istället 

menar att organisationen kan upplevas som byråkratisk, gammalmodig och hierarkisk. Inte 

heller stämmer den interna och externa synen överens, såsom att de potentiella 

arbetstagarna uppfattar kulturen på Cloetta Fazer som heterogen med ett modernt synsätt på 

ledarskap. De anställda menar istället att det finns tendenser mot en jantelag med ett 

homogent synsätt, där personer inte får sticka ut för mycket, samt att företaget delvis har ett 

otydligt ledarskap. Vi har alltså kommit fram till att Cloetta Fazer idag har vissa 

förbättringsområden för att ledningens perspektiv, det interna perspektivet och det externa 

perspektivet ska vara samstämmigt och därför är arbetsgivarvarumärket inte så starkt som 

det har potential att vara. 

 

Däremot är ledningen, de anställda och före detta anställda överens om att företaget och 

dess produkter signalerar ”god och glad” och ska sprida glädje och njutning vilket ger 

samstämmighet och stärker arbetsgivarvarumärket. Företagets mission att sprida glädje och 

njutning är något som de anställda är stolta över och känner av i sin vardag och det här är 

en styrka hos företaget, vilket även signaleras utåt av de anställda. Anställda på Cloetta 

Fazer känner sig uppmärksammade och sedda av ledningen och det råder i huvudsak 

ömsesidigt förtroende mellan anställda och arbetsgivaren. Det här kan leda till en ärligare 

och öppnare kommunikation vilket vi menar är en viktig och grundläggande förutsättning 

för att kunna skapa ett positivt internt arbetsgivarvarumärke. 

  

På Cloetta Fazer är hygienfaktorerna uppfyllda enligt de anställda och de före detta 

anställda medan företaget för att bli bättre på att behålla sin personal bör förbättra 
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motivationsfaktorerna och där främst karriärmöjligheterna. De ansträngningar som 

företaget har gjort för att förbättra sig gällande utbildningar och 

kompetensutvecklingsmöjligheter för anställda de senaste åren har uppmärksammats och 

uppskattats av personalen. Det finns dock fortfarande förbättringsmöjligheter och det är 

viktigt att de personer som inte är nöjda med sin utveckling uppmärksammas. En dialog 

angående vad de efterfrågar för kompetensutvecklingen skulle kunna göra dem mer tillfreds 

med utvecklingsmöjligheterna. Även om många har ansett sig nöjda hittills med utveckling, 

utbildning och utmaningar så har vi sett en ganska stor osäkerhet hos individerna gällande 

om de tror att deras utvecklingsbehov även kommer att kunna tillgodoses i framtiden. 

Möjligheten till snabbare utveckling utanför organisationen är även en tydligt framträdande 

orsak till varför personer har valt att lämna företaget. 

 

Cloetta Fazer ses av de potentiella arbetstagarna som ett företag där det finns möjligheter 

till karriärutveckling inom företaget och att det ges utrymme att växa i organisationen, 

vilket inte helt överrensstämmer med den interna bilden. Företaget uppfattas vidare som 

modernt, innovativt och föränderligt av de potentiella arbetstagarna vilket inte nuvarande 

och före detta anställda till så stor grad instämmer med. Vi har dock uppfattat att det istället 

är Cloetta Fazers produktvarumärken som upplevs moderna och förnyande och att det som 

produktvarumärkena utstrålar är det som potentiella arbetstagare även tror att företaget står 

för som arbetsgivare. Vi menar att Cloetta Fazer inte positionerar sig i så stor utsträckning 

med ett arbetsgivarvarumärke utan att företaget syns utåt med sina produktvarumärken och 

på så vis även genererar en bild av sig som arbetsgivare. Vi tror att anledningen till att den 

externa bilden är den som skiljer sig mest är att produktvarumärkena är det som syns utåt 

och påverkar den externa bilden.  

 

De motivationsfaktorer, såsom utvecklingsmöjligheter, som potentiella arbetstagare tycker 

att Cloetta Fazer signalerar är de som personerna inom organisationen har lyft fram som 

förbättringsfaktorer. Det är viktigt att Cloetta Fazer uppmärksammar den här skillnaden. 

Om organisationen attraherar arbetstagare som har en annorlunda bild av företaget när de 

börjar arbeta i organisationen blir det svårare att behålla dessa individer. Detta då 

potentiella arbetstagarna kan komma att bli besvikna när den externa bilden, som de har 
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innan de börjar arbeta i företaget, och den interna bilden, som de får som anställda, inte är 

samstämmiga. Vikten av att platsannons och arbetsbeskrivning stämmer överens med 

tjänsten som sedan väntar den anställde måste även uppmärksammas. Det är viktigt att en 

matchning sker mellan personen och arbetet. Företaget måste vara tydligt för att den 

anställde ska veta vad som förväntas och bli nöjd med det istället för att mötas av något 

annat och bli besviken vilket skulle kunna leda till att personen väljer att lämna företaget.  

  

För att komma tillrätta med hur arbetsgivarvarumärket bör förmedlas föreslår vi att 

företaget tillsätter en tvärfunktionell arbetsgrupp bestående av representanter från 

marknads- och personalavdelningen för att kombinera kunskaper inom marknadsföring och 

organisation. Det här för att arbeta med arbetsgivarvarumärket på bred front i företaget och 

förankra en samstämmig syn i företaget om vad organisationen ska förmedla internt och 

externt som arbetsgivare.  

 

Uppsatsens teoretiska bidrag är att vi har utarbetat en ny modell för arbetsgivarvarumärkets 

komponenter, se figur 3 på sidan 93. Vi har som sagt valt att använda oss av en triangel för 

att visa att de tre perspektiven, det vill säga ledningens syn, internt perspektiv och externt 

perspektiv, influerar varandra alla tre. Vi har även fastställt att produktvarumärkena 

påverkar arbetsgivarvarumärket och vi anser även att ju mer välkända produktvarumärkena 

är desto mer påverkar de arbetsgivarvarumärket.   
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8 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsskrivandets gång har vi undersökt Cloetta Fazers arbetsgivarvarumärke. Den 

information vi har tagit del av genom teoristudier och empiriinsamling har gett oss en ökad 

förståelse kring ämnet och hur mycket mer det finns att utforska.  

 

Nedan följer några förslag till vidare forskning: 

 

Den del av arbetsgivarvarumärke som behandlar att behålla personal är inte utforskat i lika 

stor grad som de delar berörande attrahera och rekrytera personal är. Det skulle där vara 

intressant att se liknande studier på andra branscher och även studier behandlande 

generationsskillnader.  

 

Vi skulle gärna se vidare forskning inom arbetsgivarvarumärke på andra 

tillverkningsföretag med starka produktvarumärken för att utreda om våra slutsatser är 

tillämpbara även på de företagen.  

 

Eftersom studien kom fram till att produktvarumärkena har en stor betydelse för Cloetta 

Fazers arbetsgivarvarumärke, vore det intressant med en studie som går på djupet i att 

undersöka vad företaget vill signalera med sina produktvarumärken samt vad externa parter 

uppfattar. 

 

Något som har framkommit i studien är att den externa och den interna bilden inte alltid 

stämmer överens. När externa personer kommer in i företaget kan de uppleva att bilden 

som förmedlas externt inte överensstämmer med hur det faktiskt är att vara anställd i 

företaget. Om det här är ett allmänt förekommande fenomen som leder till att det är svårt 

att behålla individer med en avvikande uppfattning än den som råder i företaget även bland 

andra arbetsgivare, vore intressant att undersöka.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjumall personalchef och marknadsdirektör 
• Vilken avdelning tillhör du?  

• Vilken roll i företaget har du? 

• Hur länge har du arbetat på Cloetta Fazer? 

• Hur har ni gått tillväga för att försöka marknadsföra er som arbetsgivare? 

• Hur går ni tillväga för att förmedla detta till de anställda? 

• Vad är det för budskap som ni vill förmedla som arbetsgivare? 

• Hur skulle du beskriva att Cloetta Fazer lever upp till det som företaget vill associeras 

med? 

• Känner du att Cloetta Fazers kärnvärden och mission är tydliga i organisationen? Kan 

personalen relatera till dem i sitt arbete? 

• Nämn tre positiva saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Nämn tre negativa saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Hur upplever du att ni som företag är på att behålla personal? 

• Vilka är orsakerna till att ni lyckats/inte lyckats behålla personal? 

• Vad upplever du är den vanligaste orsaken till att folk väljer att lämna Cloetta Fazer? 

• Upplever du att det är någon viss typ av person som oftare slutar än andra, till exempel 

viss avdelning, viss typ av tjänst, ålder? 

• Vad gör ni för att åtgärda detta? 

• Vad gör ni för att arbeta med ert arbetsgivarvarumärke? 

• På vilka sätt tycker du att HR och marknadsavdelningen samarbetar för att förmedla ett 

arbetsgivarvarumärke? 

• Hur upplever du att kulturen är på Cloetta Fazer? 

• Hur skulle du beskriva stämningen bland de anställda på Cloetta Fazer? 

• Hur ser ni på er själva som arbetsgivare om tio år? 

• Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjumall nuvarande anställda 
• Vilken avdelning tillhör du?  

• Vilken roll i företaget har du? 

• Hur länge har du arbetat på Cloetta Fazer? 

• Har du även haft någon annan tjänst inom företaget? 

• Vad fick dig att söka till Cloetta Fazer? 

• Vad förknippade med Cloetta Fazer som arbetsgivare innan du började arbeta där? 

• Hur upplever du Cloetta Fazer som arbetsgivare? (till exempel om du jämför med andra 

arbetsgivare) 

• På vilka sätt skiljer det sig att arbeta på Cloetta Fazer mot vad du trodde? 

• Känner du till Cloetta Fazers mission och kärnvärden? Känner du till innebörden av 

dem? Märker du av dem som anställd? 

• Hur upplever du kulturen på Cloetta Fazer? 

• Hur skulle du beskriva stämningen bland de anställda på Cloetta Fazer? 

• Hur är relationen mellan chefer och kollegor? 

• På vilka sätt får du utvecklas som individ i företaget? 

• På vilka sätt får du uppskattning för ditt arbete? 

• Är du nöjd med de kompensationer du får från din arbetsgivare? Som exempelvis lön? 

• Upplever du att arbetsgivaren har gett dig löften och i så fall, har arbetsgivaren hållit     

      vad de lovat? (till exempel löneförhöjning, utbildningar) 

• Känner du förtroende för arbetsgivaren? Hur yttrar sig det? 

• Känner du frihet i att styra över ditt eget arbete?  

• Upplever du stolthet och tillfredsställelse över det du gör på ditt arbete? 

• Är du involverad i beslutsfattande? 

• Ser du att du kan utvecklas karriärmässigt inom Cloetta Fazer eller tror du att du     

      kommer behöva byta jobb för att utvecklas? 

• Har du någon gång funderat på att byta jobb? I så fall varför? Byta inom koncernen  

      eller byta arbetsgivare helt? 

• Vad upplever du är den vanligaste orsaken till att folk väljer att lämna Cloetta Fazer? 
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• Upplever du att det är någon viss typ av person som oftare slutar än andra, till exempel 

viss avdelning, viss typ av tjänst, ålder? 

• Nämn tre positiva saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Nämn tre negativa saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Skulle du rekommendera andra att söka jobb på Cloetta Fazer? Varför/Varför inte? 

• Hur upplever du att Cloetta Fazer förmedlar sig som arbetsgivare? 

• Har du sett platsannonser? Kan du känna igen den bilden som där ges av företaget? 

•    Var ser du sig själv om fem år? 

•     Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 – Intervjumall före detta anställda 
• Hur länge hade du arbetet på Cloetta Fazer innan du slutade? 

• Överensstämde bilden av Cloetta Fazer som du hade när du sökte arbetet som när du 

arbetade där? 

• Nämn tre positiva saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Nämn tre negativa saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Hur upplevde du Cloetta Fazer som arbetsgivare? 

• Vad var huvudorsakerna till att du slutade din anställning på Cloetta Fazer? 

• Vad upplever du är den vanligaste orsaken till att andra väljer att lämna Cloetta 

Fazer? 

• Upplever du att det är någon viss typ av person som oftare slutar än andra, till 

exempel viss avdelning, viss typ av tjänst, ålder? 

• Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjumall potentiella arbetstagare 
• Varför är du intresserad av att arbeta på Cloetta Fazer? 

• Hur tror du Cloetta Fazer är som arbetsgivare? 

• Vad tycker du Cloetta Fazer signalerar som arbetsgivare? 

• Vad anser du skiljer Cloetta Fazer från andra arbetsgivare? 

• Nämn tre positiva saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Nämn tre negativa saker som du associerar med Cloetta Fazer som arbetsgivare. 

• Är det något du vill tillägga? 

 


